
                             

                                                                                           

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA MPF-MPE/BA N° 01/2016

ICP/MPF  nº  1.14.001.000391/2014-15,  nº  1.14.001.000196/2000-9 e  nº
1.14.001.000411/2013-77. 

ICP/MPE nº 001.0.201416/2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO  DA  BAHIA,  por  meio  de  seus  membros  infrafirmados,  no  uso  de  suas

atribuições  constitucionais  e  legais,  com fundamento  nos  artigos  127,  caput,  e  129,

incisos II e III, da Constituição Federal, art. 5°, inciso I, alínea 'h', inciso IV e inciso V,

alínea 'b', e art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, e

CONSIDERANDO que a Lei 9.985/2000 que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de

Conservação e regulamenta o inciso III do §1º do art. 225 da Constituição Federal, prevê em

seu artigo 36 e parágrafos, trata do instituto da compensação ambiental;

CONSIDERANDO que  a  instalação  de  empreendimentos  ou  atividades  efetiva  ou

potencialmente  capazes  de  causar  significativo  impacto  ambiental  negativo,  deflagra  a

obrigatoriedade da incidência do instituto da Compensação Ambiental estabelecido pelo artigo

36 da  Lei  9.985/00,  mediante  a  técnica  da  compensação  pecuniária  reversível  para  fins

ambientais;

CONSIDERANDO que o instituto da Compensação Ambiental não se vincula a qualquer outra

medida  compensatória  genérica  estabelecida  pelo  órgão  ambiental  licenciador  (seja  ela

mitigadora ou propriamente compensatória de danos ambientais não mitigáveis);

CONSIDERANDO que o artigo 9º da Resolução CONAMA 371/061 prevê que, havendo uma

ou mais unidades de conservação ou zonas de amortecimento afetadas pelo empreendimento

ou atividade a ser licenciada, independentemente do grupo a que pertençam, deverão estas

ser beneficiadas com recursos da compensação ambiental, “considerando, entre outros, os

critérios de proximidade, dimensão, vulnerabilidade e infraestrutura existente” (inc. I), bem

como  que,  inexistindo  unidade  de  conservação  ou  zona  de  amortecimento  afetada, a
1Resolução CONAMA 371, de 5.04.2006.  Publicada no DOU nº 67,  de 6.04.2006, Seção 1,  pág. 45,  que
estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos
de recursos advindos de compensação ambiental, conforme a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.
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preferência  de  destinação  seja  para  unidades  no  mesmo  bioma  e  bacia  hidrográfica  do

empreendimento  ou  atividade  licenciada,  considerando  as  Áreas  Prioritárias  para  a

Conservação,  Utilização  Sustentável  e  Repartição  dos  Benefícios  da  Biodiversidade,

identificadas conforme o disposto no Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004 e propostas

apresentadas no EIA (inc. II)2;

CONSIDERANDO que  afronta  o  mais  elementar  senso  de  Justiça  e  os  princípios  da

Razoabilidade e Proporcionalidade, a destinação de valores de compensação ambiental para

outras  regiões  não  impactadas,  embora  existam,  no  mesmo  bioma/região,  Unidades  de

Conservação absolutamente desguarnecidas de estruturação e pendentes de regularização

fundiária em meio a vultosos empreendimentos, com alto poder impactante;

CONSIDERANDO que a mesma comunidade que suportará os gravames ambientais deve,

por conseguinte, merecer um incremento estruturante em suas Unidades de Conservação,

conforme ensina Machado:

Os recursos que o empreendedor pagar têm relação inegável com a área em
que os prejuízos ambientais possam ocorrer. O órgão licenciador, portanto, não
pode indicar unidades de conservação que não estejam ou na área de influência
do projeto, na bacia hidrográfica ou na sua microrregião geográfica, se essas
unidades de conservação ali já existirem. [...]
Os recursos arrecadados devem ir  para  as  unidades de  conservação
existentes  na  área,  sejam  elas  federais,  estaduais  ou  municipais,
independentemente  do  órgão  independentemente  do  órgão  licenciador  ser
federal, estadual ou municipal3. 

CONSIDERANDO que  o  Decreto  4.340/02,  que  regulamenta  o  artigo  36  do  SNUC,

estabelece, no seu artigo 33, a ordem prioritária para a aplicação dos recursos oriundos da

Compensação Ambiental;

CONSIDERANDO que  a  compensação  exigível  de  empreendimentos  para  os  quais  é

obrigatório o EIA-RIMA é decorrência do Princípio do Poluidor/Usuário Pagador, que prescreve

que  todas  as  externalidades  ambientais  negativas  devem  ser  internalizadas  pelo

empreendedor, com o custo assumido e incorporado,  antes da atividade ser autorizada

pelo poder público, em vista do Princípio da Prevenção;

CONSIDERANDO que o empreendimento Porto Sul, licenciado pelo IBAMA e localizado no

Município de Ilhéus/BA, é considerado um empreendimento altamente impactante, para o

qual se exigiu a apresentação de EIA-RIMA, com o estabelecimento, via de consequência, de

valor compensatório ex vi do artigo 36 do SNUC;

CONSIDERANDO que a  região sul  da  Bahia (Costa  do Cacau),  onde se quer  instalar  o

empreendimento Porto Sul,  é considerada um  hotspot de conservação de importância

mundial, reconhecida pela UNESCO como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica desde 1992,

sendo considerada Área Prioritária de Conservação pelo Ministério do Meio Ambiente;

2 GIASSON, Moara Menta; CARVALHO, Sérgio Henrique Collaço. Mecanismo de compensação ambiental federal
no  Brasil:  impactos  negativos  e  os  recursos  revertidos  para  unidades  de  conservação. Disponível  em
http://avaliacaodeimpacto.org.br/wp-content/uploads/2012/10/030_compensacao.pdf. Acesso em 08.06.2016.
3 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19ª Ed. Malheiros Editores, 2011, p. 914.
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CONSIDERANDO que as Reservas da Biosfera “são áreas reconhecidas pela Organização das

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que contêm ecossistemas

terrestres  e/ou  marinhos  monitorados  pela  Rede  Mundial  de  Reservas  de  Biosfera  do

Programa  sobre  o  Homem  e  a  Biosfera  (MAB)”  e  são  “consideradas  pelo  SNUC  como

importantes  para  a  conservação  da  biodiversidade  e  o  desenvolvimento  sustentável  no

planeta, sendo um dos exemplos mais conhecidos no Brasil a Reserva da Biosfera da Mata

Atlântica (RBMA)”4;

CONSIDERANDO que “a região sul da Bahia conserva a parcela mais significativa do bioma

Mata Atlântica do Nordeste do Brasil, apresentando uma grande riqueza de espécies da fauna

e flora, como um dos principais centros de endemismo mundiais da Mata Atlântica (ARAÚJO

et al., 1998)”;

CONSIDERANDO que a denominada “Costa do Cacau”, na região sul do Estado da Bahia,

onde se pretende instalar o empreendimento Porto Sul, é reconhecida como Corredor Central

da Mata Atlântica, tendo por extremos o Parque Estadual da Serra do Conduru e o Parque

Municipal da Boa Esperança, e sendo integrado pela APA da Lagoa Encantada e Rio Almada,

APA de Itacaré/Serra Grande e o recém-criado Parque Estadual de Ponta da Tulha5, além de

UC's federais (inclusive de proteção integral);

CONSIDERANDO que, conforme disposto no artigo 2º da Lei 9.985/00, compreendem-se

por corredores ecológicos, os remanescentes de ecossistemas naturais ou seminaturais, que

conectam Unidades de Conservação, permitindo fluxo genético que contribua com a dispersão

das  espécies,  com  a  “recolonização  de  áreas  degradadas,  bem como  a  manutenção  de

populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela

das unidades individuais”6;

CONSIDERANDO que a concepção de conservação por formação, criação/manutenção de

corredores  ecológicos,  idealizada  pelo  Governo  Federal,  através  do  Ministério  do  Meio

Ambiente, a partir de 1997, teve por objetivo adotar ações coordenadas para proteção da

diversidade biológica  na escala  de biomas,  por  meio da qual  o  Brasil  “desenvolveu uma

estratégia geopolítica de trabalho visando equalizar o problema da fragmentação [...] para a

Amazônia  Brasileira  e  para  a  Mata  Atlântica (BRASIL-MMA,  1998)”7,  conectando  áreas

protegidas dentro dos biomas regionais (AYRES et al., 2005)”8;

4FARIA, Ivan Dutra. Compensação Ambiental: Os fundamentos e as normas; a gestão e os conflitos. Disponível
em:  https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-
43-compensacao-ambiental-os-fund  amentos-e-as-normas-a-gestao-e-os-conflitos  .
5O Parque se encontra suscetível a graves pressões antrópicas, pois o entorno não apenas não foi reintegrado,
como vem sendo estimulada a ocupação desordenada.
6 A  importância  dos  corredores  ecológicos  ou  de biodiversidade  é  reconhecida  pelo  Ministério  do  Meio
Ambiente, que os considera como verdadeiros coadjuvantes à própria finalidade das Unidades de Conservação,
incapazes por si só de manterem “sustentabilidade dos sistemas naturais sistemas naturais”: De acordo como
que dispõe o site oficial: “A implementação de reservas e parques não tem garantido a sustentabilidade dos
sistemas naturais, seja pela descontinuidade na manutenção de sua infraestrutura e de seu pessoal, seja por
sua concepção em ilhas, ou ainda pelo pequeno envolvimento dos atores residentes no seu interior ou no seu
entorno”. Projeto Corredores Ecológicos. Disponível em: http://  www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-  
e-projetos/projeto-corredores-ecologicos/conceitos.
7 Disponível  em: <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-p  rojetos/projeto-corredores-  
ecologicos>.
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CONSIDERANDO que, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente9, corredores ecológicos

“são  áreas  que  possuem  ecossistemas  florestais  biologicamente  prioritários  e

viáveis  para  a  conservação  da  biodiversidade na  Amazônia  e  na  Mata  Atlântica,

compostos  por  conjuntos  de  unidades  de  conservação,  terras  indígenas  e  áreas  de

interstício”,  e  que  “sua  função  é  a  efetiva  proteção  da  natureza,  reduzindo  ou

prevenindo  a  fragmentação  de  florestas  existentes,  por  meio  da  conexão  entre

diferentes modalidades de áreas protegidas”10;

CONSIDERANDO que negar a importância dos corredores ecológicos contradiz as práticas

do  próprio  Ministério  do  Meio  Ambiente,  para  quem  “o  conceito  de  corredor  ecológico

simboliza  abordagem alternativa  às  formas  convencionais  de  conservação  da  diversidade

biológica que é, a um só tempo, mais abrangente, descentralizada e participativa”11;

CONSIDERANDO que o “corredor ecológico” (ou os  minicorredores) não é um fim em si

mesmo, ostentando importância,  causa e razão de existir  em virtude dos remanescentes

florestais por ele conectados, de modo que os impactos sobre o corredor ensejarão inevitável,

por conseguinte, impactos nas Unidades de Conservação por ele compreendidas12;

CONSIDERANDO que o artigo 4º da Lei  9.985/00 prevê, dentre outros,  ser objetivo do

SNUC “contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no

território nacional e nas águas jurisdicionais” (III); “promover a utilização dos princípios e

práticas  de  conservação  da  natureza  no  processo  de  desenvolvimento  (V)”,  e,  ainda,

“recuperar ou restaurar ecossistemas degradados” (IX)13;

CONSIDERANDO que o artigo 5º do SNUC estabelece que o SNUC é regido, dentre outras,

por diretrizes que: [...] XIII – busquem  proteger grandes áreas por meio de um conjunto

integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e

suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes

atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e

recuperação dos ecossistemas14;
8 Disponível  em: <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projeto-corredores-
ecologicos>.
9 Disponível  em: <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projeto-corredores-
ecologicos/conceitos>.
10 Conforme sustenta  o Ministério  do  Meio  Ambiente:  “A  implementação  de  reservas  e  parques  não  tem
garantido a  sustentabilidade  dos  sistemas  naturais,  seja  pela  descontinuidade  na  manutenção  de  sua
infraestrutura e de seu pessoal, seja por sua concepção em ilhas, ou ainda pelo pequeno envolvimento dos
atores residentes no seu interior ou no seu entorno”, deixando evidente que a conformação de corredores
ecológicos são essenciais, repita-se, para a própria “sustentabilidade dos sistemas naturais”. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projeto-corredores-ecologicos/conceitos.
11 Disponível  em: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projeto-corredores-
ecologicos/conceitos.
12 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Multimodal de Transporte e Desenvolvimento Minero-Industrial
da Região Cacaueira – COMPLEXO PORTO SUL, Produto 3 – Diagnóstico, 2009, pág. 77. (doc. anexo ao IC/MPF
nº 1.14.001.000391/2014-15).
13 Lei 9.985/00, Art. 4o  “O  SNUC tem os seguintes objetivos: [...] III - contribuir  para a preservação e a
restauração da diversidade de ecossistemas naturais; [...] V - promover a utilização dos princípios e práticas
de conservação da natureza no processo de desenvolvimento; [...] IX - recuperar ou restaurar ecossistemas
degradados. Disponível em http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=322.
14 Lei 9.985/00, Art. 5o O SNUC será regido por diretrizes que: I - assegurem que no conjunto das unidades de
conservação  estejam  representadas  amostras  significativas  e  ecologicamente  viáveis  das  diferentes
populações,  habitats  e  ecossistemas  do  território  nacional  e  das  águas  jurisdicionais,  salvaguardando  o
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CONSIDERANDO que, pelas disposições constantes nos artigos 4º e 5º da Lei 9.985/00, a

destinação prioritária de recursos compensatórios às unidades de conservação situadas na

região/bioma impactado por determinado empreendimento guarda relação com os objetivos e

diretrizes da citada lei;

CONSIDERANDO que  foi  concebido  o  corredor  ecológico  Esperança/Conduru,  tendo  por

escopo conectar remanescentes florestais de Mata Atlântica, englobando, além das Unidades

de Conservação, “todas as áreas protegidas e os interstícios entre elas”15;

CONSIDERANDO que, diante dos iminentes impactos a serem ocasionados pelo Porto Sul,

localizado no aludido Corredor Central da Mata Atlântica, o Ministério Público do Estado da

Bahia  realizou  oficinas  visando  à  análise  e  avaliação  da  situação  atual  de  algumas  das

Unidades de Conservação do eixo em destaque na região, valendo-se de metodologia para

Avaliação Rápida e a Priorização do Manejo de Unidades de Conservação (RAPPAM)16;

CONSIDERANDO, assim, que o Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC), criado por

meio do Decreto Estadual n° 6.227/97, e ampliado pelo Decreto Estadual n° 8.702/03, possui

9.275 hectares, localizado no extremo norte do corredor abrangendo os Municípios de Ilhéus,

Itacaré  e  Uruçuca,  na  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Leste,  é  considerado  região  de

megadiversidade e elevadíssimo grau de endemismo17;

CONSIDERANDO que, conforme o RAPPAM, “a vegetação do Parque é caracterizada pela

Floresta Ombrófila Densa e possui um alto potencial para conservação da biodiversidade e

altíssima diversidade biológica, com cerca de 450 espécies diferentes de árvores por hectare,

sendo um dos mais elevados índices do mundo”, com alto nível de endemismo;

CONSIDERANDO que, não obstante sua importância e o fato de ter sido criado no longínquo

ano  de  1997,  o  PESC  apresenta  estrutura  absolutamente  deficitária,  ausência  de

regularização fundiária  (com apenas  50% da sua  área consolidada e regularizada,  ainda

existindo  população  residente  em seu  interior),  necessidade  de  revisão  de  seu  plano de

manejo  e  realização  de  inventários,  bem  como  ostenta  os  seguintes  problemas:  caça,

extrativismo de madeira e produto não madeireiro, falta de recursos para a gestão (humano

e financeiro) e equipamentos, além da necessidade de maior integração entre as Unidades de

Conservação regionais;

CONSIDERANDO que o Parque Municipal da Boa Esperança, criado pela Lei Orgânica do

Município de Ilhéus e sancionado pela Lei Complementar Municipal nº 001/2001, que lhe deu

status de Unidade de Conservação, possui excepcional importância para a conservação de

patrimônio biológico existente; [...] XIII - busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado
de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de
amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso
sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas.
15Disponível  em:  http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projeto-corredores-
ecologicos/conceitos. 
16Disponível em: “Rapid Assessment and Priorization of Protected Areas Management” - Metodologia para a
Avaliação Rápida e a Priorização do Manejo de Unidades de Conservação (RAPPAM), desenvolvida pela WWF. 
17 O RAPPAM relaciona estudos feitos no Parque da Serra do Conduru que bem evidenciam a importância dessa
Unidade  de  Conservação  estadual.  Disponível em:  http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-
ceama/doc_view/3827-parecer-pesc-rappam-2014-versao-final-12-11-  2015.html  . 
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fitofisionomias do bioma Mata Atlântica, ostentando manguezais, áreas úmidas e áreas de

floresta ombrófila relevantes para fins de conservação18;

CONSIDERANDO que, conforme relatório RAPPAM, o Parque Municipal da Boa Esperança

“tem sentido de existência para a conservação das espécies da Mata Atlântica, se possuir

conectividade com outros fragmentos da região, permitindo o fluxo gênico e possibilitando a

manutenção das populações de organismos que vivem nessa região”, sendo o Minicorredor

PESC-Boa Esperança “a proposta real de gestão dessa conectividade”;

CONSIDERANDO que  apesar  de  sua  importância  ecológica,  o  Parque  Municipal  da  Boa

Esperança se apresenta extremamente deficitário em sua estrutura, com pendências afeitas à

sua consolidação territorial, necessidade de revisão/implementação de seu Plano de Manejo

(datado de 2001), precariedade de bens e serviços necessários à sua gestão, monitoramento

e à sua proteção, inserindo-se nesta a sua área de amortecimento;

CONSIDERANDO que com o objetivo de obter recursos da compensação ambiental para o

Parque  Municipal  da  Boa  Esperança,  e  em  vista  dos  impactos  que  esta  unidade  de

conservação sofrerá com a ruptura de seu corredor e a proximidade com o empreendimento

Porto Sul, o Município de Ilhéus promoveu as regularizações legais necessárias perante o

Cadastro Nacional exigidas pelo próprio IBAMA, mas, apesar disso, a referida unidade de

conservação não contou com qualquer destinação de recursos19;

CONSIDERANDO que, além dos seus extremos, integrados pelos Parques da Boa Esperança

e do Conduru, o Corredor compreende a APA da Lagoa Encantada, do Rio Almada e a APA de

Itacaré/Serra Grande, além de diversas RPPNS;

CONSIDERANDO que a APA da Lagoa Encantada e Rio Almada, criada pelo Decreto Estadual

nº 2.217/93 em uma área aproximada de 11.800 hectares, possui importantes características

ambientais, com a presença de remanescentes da Mata Atlântica e exemplares endêmicos e

raros da fauna  e  flora,  estabelecendo seu Decreto de criação a  necessidade de elaborar

projeto visando à recomposição da fauna ictiológica com espécies endêmicas, bem como a

recuperação do potencial piscícola do ambiente aquático, além de implantar o Horto Florestal,

a fim de propiciar a recomposição florestal da APA20;

CONSIDERANDO que,  em 21.09.2003,  o  governo  do  Estado  decretou  a  sua  ampliação

(Decreto 8.650/2003), perfazendo área total de 157.745 ha, que compreende os municípios

de Ilhéus, Uruçuca, Itajuípe, Coaraci e Almadina, e abrangendo a Bacia Hidrográfica do Rio

18 O RAPPAM, anexo, relaciona alguns dos estudos realizados no Parque Municipal da Boa Esperança e que
podem  evidenciar  a  importância  dessa  Unidade  de  Conservação;  também  se  encontra  disponível  em:
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-nusf/doc_view/3823-parecer-parque-municipal-da-boa-
esperanca-rappam-13-11-2015.html. 
19 Doc. anexado ao(s) IC(s) em epígrafe.
20 O RAPPAM relaciona alguns dos estudos realizados na APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada e que
podem  evidenciar  a  importância  dessa  Unidade  de  Conservação;  também  se  encontra  disponível  em:
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-nusf/doc_view/3826-rappam-parecer-apa-lagoa-encantada-
versao-final-12-11-2015.html. 
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Almada, sendo uma das poucas áreas de proteção que tem o mesmo contorno da bacia que a

compõe (SEMA, 2008), e para a qual não existe ainda plano de manejo21;

CONSIDERANDO que a APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada, área onde se intenta

localizar o Porto Sul, apresenta como dificuldades, entre outras: necessidade de revisão do

Plano de Manejo e Zoneamento Ecológico e Econômico; falta de orçamento próprio; recursos

insuficientes para monitorar as atividades ilegais, contratar e manter funcionários; deficiência

de infraestrutura e de obtenção de dados para planejamento de ações;

CONSIDERANDO que  a  APA  de  Itacaré/Serra  Grande,  criada  pelo  Decreto  Estadual  n°

2.186,  de  07.07.1993,  e  ampliada  pelo  Decreto  n°  8.649,  de  22.09.2003,  possui  área

litorânea de 28 km de extensão, com uma área total de 62.960 ha, abrangendo os municípios

de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, e tem por escopo proteger os “remanescentes da Mata Atlântica

e  seus  ecossistemas  associados,  garantindo  a  manutenção  da  biodiversidade  e

potencializando a atividade turística, valorizada ainda pela presença de falésias rochosas e

um litoral espontaneamente belo (...)”22;

CONSIDERANDO que a APA de Itacaré/Serra Grande, a exemplo das demais Unidades de

Conservação da região, também ostenta,  apesar  de sua relevância ambiental23,  estrutura

deficitária, a saber: necessidade de revisão de seu Plano de Manejo; falta de estrutura e

gerenciamento  para  conter  ocupação  desordenada;  ausência  de  fiscalização  para  evitar

invasões em áreas de APPs; extração irregular de areia e pesca predatória24;

CONSIDERANDO, ainda, que, com a sanção do PL nº 3.427/09, foi criada na área da APA de

Itacaré/Serra Grande, uma área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE),  denominada de

Corredor Ecológico Lagoa Encantada/Serra do Conduru, localizada em Aritaguá;

CONSIDERANDO que,  para  fins  de  preservação  da  biodiversidade  regional,  o  Projeto

Corredores Ecológicos (PCE)25 visa a restabelecer a comunicação física entre áreas focais

21 O “ecossistema da lagoa abriga uma avifauna composta por gaviões peneira (Elanus leucurus), caramujeiros
(Rostrhamus sociabilis) e carrapateiros (Milvago chimachima), macucos (Tinamus solitarius), mutun-de-bico-
vermelho (Crax blumenbachii) e garças brancas (Casmerodius albus), entre outros. Além das aves, a presença
de mamíferos como o mico-leão-da-cara-dourada (Leontopithecus rosalia) e de répteis,  como o jacaré-do-
papo-amarelo (Caiman latirostris), aumenta a complexidade faunística da região”. O RAPPAM relaciona estudos
realizados  na  APA  da  Lagoa  Encantada  e  do  Rio  Almada  e  evidenciam a  importância  dessa  Unidade  de
Conservação. Também disponível em: http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-nusf/doc_view/3826-
rappam-parecer-apa-lagoa-encantada-versao-final-12-11-2015.html.
22 O RAPPAM, anexo, relaciona alguns dos estudos realizados na APA de Itacaré-Serra Grande e que podem
evidenciar  a  importância  dessa  Unidade  de  Conservação;  também  se  encontra  disponível  em:
http:/  /www.ceama.mp.ba.gov.br/boletim-informativo/doc_view/3825-parecer-apa-itacare-serra-grande-  
rappam-versao-final-12-11-2015.html. 
23  A região da APA de Itacaré/Serra Grande abarca animais endêmicos e ameaçados de extinção, em relação
aos quais foram desenvolvidos Planos Nacionais – PANs (ICMBIO) para sua conservação, a saber: PAN do
Macaco Prego do Peito Amarelo, do Ouriço Preto, do Mico Leão da Cara Dourada, entre outros.
24 Conforme o Decreto 4.340/02, os recursos oriundos da compensação ambiental  do artigo 36 do SNUC
devem  ser  aplicados  consoante  a  seguinte  ordem  de  prioridade:  Art.  33.  A  aplicação  dos  recursos  da
compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n. 9.985/2000, nas unidades de conservação, existentes
ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade: I- regularização fundiária e demarcação
das terras; II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; III- aquisição de bens e serviços
necessários  à  implantação,  gestão,  monitoramento  e  proteção  da  unidade,  compreendendo  sua  área  de
amortecimento; IV- desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação (...).
25 A estratégia do Projeto Corredores Ecológicos para a Mata Atlântica é garantir a proteção dos remanescentes
florestais mais significativos e incrementar, paulatinamente, o grau de conectividade entre porções nucleares
da paisagem, para maximizar vias de acesso e permitir o intercâmbio entre populações isoladas da fauna e
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terrestres  por  meio  de  minicorredores,  sendo  que  na  região  de  estudo/influência  do

empreendimento  em  voga  encontra-se  parte  de  três  dos  nove  minicorredores a  serem

estabelecidos na porção baiana do Corredor Central da Mata Atlântica26, a saber: Serra das

Onças, Conduru-Boa Esperança e Una-Baixão-Lontras (“Minicorredores interferentes”)27;

CONSIDERANDO que, além das já referidas UC's que integram o Minicorredor Conduru-Boa

Esperança, compõem o Minicorredor Una-Baixão-Lontras28 as UC's Federais: REBIO de Una;

REVIS de Una; RESEX de Canavieiras, além do PARNA da Serra das Lontras29.       

CONSIDERANDO que, apesar de sua relevância para a conservação da biodiversidade do

bioma afetado pelo empreendimento, a REBIO – Reserva Biológica de Una30 encontra-se

em  situação  precária:  levantamento  ocupacional  não  concluído;  falta  de  verbas  para

desapropriações  e  indenizações;  alta  incidência  de  infrações  ambientais  (autuações);

consolidação  territorial  indefinida,  com  9.106  ha  (do  total  de  18.500  ha)  de  área  cuja

dominialidade ainda é desconhecida; carência de recursos humanos (apenas seis servidores)

e financeiros para a consecução de seus objetivos, o que a impede de executar ações de

fiscalização  e  proteção/consolidação  territorial,  estando  seu  processo  de  regularização

fundiária, portanto, estagnado, ante a indisponibilidade de recursos para tanto31;

CONSIDERANDO que  o  PARNA  da  Serra  das  Lontras,  Unidade  de  Conservação  de

Proteção Integral, criado por meio de Decreto s/n em 11.06.2010, possui 11,336 mil ha de

Mata Atlântica, em área de florestas com vegetação dotada de rica diversidade de aves – 330

espécies registradas, 16 delas globalmente ameaçadas de extinção e 13 quase ameaçadas –,

tendo como objetivos preservar sua elevada riqueza biológica, possibilitar o desenvolvimento

de atividades de educação ambiental, turismo ecológico e pesquisa científica32;

CONSIDERANDO que,  não  obstante  sua  importância  ecológica,  o  PARNA  da  Serra  das

Lontras está também em estado crítico: situação fundiária indefinida; presença de posseiros

irregulares; área não demarcada  e consolidação territorial pendente (o ICMBio possui 0% da

área do PARNA); falta de estrutura física (o escritório administrativo fica na superintendência

da  CEPLAC-Ilhéus);  ausência  de  Plano  de  Manejo  e  de  Conselho  Consultivo;  recursos

humanos  e  financeiros  insuficientes;  escassez  de  informações  e  inventários  ambientais;

infraestrutura, gestão e serviços de fiscalização/proteção deficitários; inexiste levantamento

flora (Ayres et al., 2005).
26 O Corredor Central da Mata Atlântica – Uma  Nova  Escala de  Conservação da Biodiversidade. Disponível:
http://www.meioambiente.ba.gov.br/arquivos/File/Publicacoes/Cadernos/CorredorCentraldaMataAtlantica.pdf.  
27 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Multimodal de Transporte e Desenvolvimento Minero-Industrial
da Região Cacaueira – COMPLEXO PORTO SUL, Produto 3 – Diagnóstico, 2009, pág. 77. (doc. anexo ao IC/MPF
nº 1.14.001.000391/2014-15).
28 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Multimodal de Transporte e Desenvolvimento Minero-Industrial
da Região Cacaueira – COMPLEXO PORTO SUL, Produto 3 – Diagnóstico, 2009, pág. 77.
29 O PARNA de Serra das Lontras foi criado em junho/2010, após a elaboração, no ano de 2009, da AAE do
Complexo Porto Sul, aqui referida.
30 Unidade de Conservação  federal,  de Proteção Integral, criada em 10 de dezembro de 1980 pelo Decreto
federal nº 85.463, com área de 18.715,06 hectares, para fins de preservação do Bioma Mata Atlântica.  
31 Ofícios nº 03/2016 e 011/2016 da chefia da REBIO de Una, Ofício nº 197/2016 do gabinete Presidência do
ICMBIO, autos de infração e demais informações constantes do ICP-MPF nº 1.14.001.000196/2000-90.
32Disponível  em:  http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/mata-
atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2209-parna-da-serra-das-lontras.
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ocupacional (não há relação atual/detalhada de ocupantes); totalidade da área (11.336 ha)

ainda  não  regularizada;  ausência  de  orçamento  dirigido  para  tais  fins;  tudo,  enfim,  a

comprometer o avanço do processo de regularização fundiária e os objetivos do PARNA33;34; 

CONSIDERANDO  que  REVIS – Refúgio  da Vida Silvestre  de Una35,  UC de  Proteção

Integral situada no Corredor Central da Mata Atlântica, embora beneficiária de ínfima quantia

de recursos da compensação, apresenta situação precária: inexistência de Plano de Manejo,

presença de ocupantes irregulares e atividades incompatíveis com a natureza da UC recursos;

incidência  de  infrações  ambientais;  processo  de  regularização  ocupacional  e  fundiária

indefinido; inexistência de previsão de recursos orçamentários e de compensação ambiental

para essas e outras finalidades e demais objetivos da Unidade;36 37

CONSIDERANDO que  a  situação  da  RESEX  Marinha  de  Canavieiras38 é  também  de

precariedade e carência de recursos: ausência de Plano de Manejo; do total  de sua área

(100.726,36 ha), mais de 15.000 ha ainda não foram incorporados pelo ICMBio, incluindo

3.417  ha  de  área  cuja  dominialidade  ainda  é  desconhecida;  presença  de  ocupantes

irregulares;  alta  incidência  de  infrações  ambientais;  consolidação  territorial  incipiente;

escassez de recursos humanos e orçamentários, com comprometimento das ações e serviços

de  gestão,  fiscalização  e  proteção  da  UC;  levantamento  ocupacional  não  concluído  e

regularização fundiária ainda pendente, comprometendo a consecução dos objetivos da UC.39

CONSIDERANDO,  portanto,  que  na  mesma  região  (Costa  do  Cacau),  há  importantes

Unidades de Conservação Federais (REVIS – Refugio da Vida Silvestre de Una,  REBIO –

Reserva Biológica de Una, localizadas no Município de Una/BA; PARNA – Parque Nacional da

Serra das Lontras, no Município de Arataca/BA; além da RESEX – Reserva Extrativista de

Canavieiras, em Canavieiras/BA), as quais, embora dotadas de grande biodiversidade, são

extremamente deficitárias e carecedoras de investimentos públicos para fins de estruturação

adequada, consolidação de seus planos de manejo e regularização fundiária; 

CONSIDERANDO que a região da Costa do Cacau possui, ainda, diversas RPPNs, a saber,

dentre outras40: Federais – RPPN Nova Angélica; RPPN Salto Apepique; RPPN Reserva Guigó;

RPPN Fazenda São João; RPPN Fazenda Arte Verde; RPPN Mestre Bonina; RPPN Fazenda

33 Disponível  em:  http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-nusf/doc_view/3824-parecer-serra-das-
lontras-rappam-2014-versao-final-12-11-2015.html.
34 Ofício nº 04/2016-PARNA da Serra das Lontras/ICMBio (IC/MPF nº 1.14.001.000411/2013-77, fls. 152/156).
35 Criada pelo  Decreto federal s/nº de 21 de dezembro de 2007,  com área de 23.262,09 hectares,  para a
proteção do Bioma Mata Atlântica.
36 Disponível  em: <  http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/mata-
atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2158 >.
37 Ofício nº 09/2016 da Coordenação de Consolidação Territorial do ICMBio (ICP nº 1.14.001.000411/2013-77,
f. 157) e Notícias de Fato (comunicações de crimes - autos de infração).  
38 UC  de  Uso  Sustentável  criada  em pelo  Decreto  federal  s/nº  de  05  de  junho  de  2006,  com área  de
100.726,36 hectares,  para a proteção do Bioma Marinho Costeiro e da Mata Atlântica. No entendimento do
Ministério Público, esta UC é tanto quanto afetada pelo empreendimento, sobretudo no meio marinho, daí sua
inclusão nos considerandos, a despeito de se tratar de UC de uso sustentável.
39 Ofício nº 372/2015 da Presidência do ICMBIO (ICP/MPF nº 1.14.001.000411/2013-77, f. 94), Notícias de
Fato (comunicações de crimes - autos de infração) e demais informações constantes do ICP referido. 
40 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Multimodal de Transporte e Desenvolvimento Minero-Industrial
da Região Cacaueira – COMPLEXO PORTO SUL, Produto 3 – Diagnóstico, 2009, pág. 76.
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Sossego; RPPN Vale do Cantassurí; RPPN Fazenda Araçari. Estaduais – RPPN Guanandi; RPPN

Helico;  PPN  Reserva  São  José;  RPPN  Boa  União;  RPPN  Mãe  da  Mata;  RPPN  Fazenda

Pindorama; RPPN Reserva Capitão; RPPN Pedra do Sabiá; RPPN Fazenda Paraíso; RPPN Canto

do Senhor – todas de grande importância ecológica e deficitárias no tocante aos seus planos

de manejo, estrutura e aspecto fundiário/ocupacional;

CONSIDERANDO, pois, que a importância ambiental da região colide com a situação atual

em  que  se  encontram  as  suas  Unidades  de  Conservação:  I-  regularização  fundiária

inexistente  ou  incompleta;  II-  ausência,  desatualização  ou  inaplicabilidade  de  Plano  de

Manejo; III- desguarnecimento de bens e serviços essenciais à implantação, gestão, manejo

e  monitoramento/proteção  das  UC's,  inclusive  de  suas  zonas  de  amortecimento,41

ressaltando-se que o Complexo Porto Sul terá como consequência exercer ainda mais pressão

antrópica sobre as já desestruturadas Unidades de Conservação da região;

CONSIDERANDO  que, não obstante a situação de vulnerabilidade (quanto à consolidação

territorial/fundiária  e  estrutura)  das  Unidades  de  Conservação  referidas,  na  data  de

10.12.2014,  na  34ª  Reunião  Ordinária  do  Comitê  de  Compensação  Ambiental  Federal  –

CCAF42, em deliberação sobre a divisão, finalidade e destinação da já diminuta quantia de   R$  

10.632.622,3043 oriunda da compensação ambiental do Porto Sul, restou estabelecida a

destinação de apenas R$2.632.622,30 para as Unidades de Conservação estaduais

diretamente impactadas na região (APA Lagoa Encantada e Rio Almada e PE da Serra do

Conduru)  e de  R$1.000.000,00, divididos em montantes iguais de R$ 500.000,00,  para

duas Unidades de Conservação federais também situadas na região e no Corredor

Central da Mata Atlântica (REVIS de Una e PARNA da Serra das Lontras);

CONSIDERANDO que,  conforme  a  anexada  Nota  Técnica  nº  09/2015,  expedida  pela

DIRUC/INEMA - Diretoria de Unidade de Conservação do Estado da Bahia – responsável pela

gestão das Unidades de Conservação Estaduais, dentre as quais, as impactadas pelo Porto

Sul:  “O valor  de R$10.632.622,30 não irá atender  às  inúmeras demandas existentes na

atualidade  da  gestão  das  unidades  de  conservação  estaduais  localizadas  no  litoral  sul  e

afetadas direta ou indiretamente pelo Porto Sul” 44;

CONSIDERANDO  que  a  mesma  Nota  Técnica  09/2015  pontua  que:  “A  APA  da  Lagoa

Encantada e do Rio Almada, que será diretamente afetada pelo Porto Sul, tem demandas

estruturantes  tais  como  revisão  do  Plano  de  Manejo,  bem como  a  implementação,  que

abrange uma série de programas (...) que são fundamentais para a gestão da UC”;

CONSIDERANDO que a Nota Técnica, ainda, informa que: “no caso do Parque Estadual do

Conduru a situação é ainda mais grave, pois a Unidade de Conservação foi criada em 1997 e

41 Artigo 33 do Decreto Regulamentar 4.340/02.
42 Ata  anexada  ao(s)  IC(s)  em  referência.  Disponível  em  https://www.ibama.gov.br/licenciamento/ >
compensação > atas das reuniões do CCAF > 34ª RO CCAF-dez14. 
43 Saliente-se que  os  valores  compensatórios  de  aproximadamente  R$10.600.000,00,  fixados  sobre  um
empreendimento vultoso de investimentos e  de  tão alto potencial  impactante, já seria considerado pífio  e
certamente desproporcional aos gravames experimentados à tão rica e rara região do baixo sul da Bahia.
44 Anexada ao(s) IC(s) em referência.
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até o presente momento tem apenas 47,5% de sua área total regularizada; para finalizar os

processos de regularização fundiária no PESC, seria necessário o investimento da ordem de

25 milhões de reais,  com valor  médio por  ha de R$ 4.000,00,  tendo em vista que,  em

algumas áreas mais valorizadas, o valor do ha chega a R$ 8.000,00”45; 

CONSIDERANDO que, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Ilhéus

e a Presidência do Conselho Gestor do Parque Municipal da Boa Esperança, “não se tem

conseguido avançar no caso do Parque da Boa Esperança, e nenhuma atividade conseguimos

realizar nas outras Unidades de Conservação, unicamente por falta de recursos”. (...) “os

empreendimentos de significativo impacto ambiental, a exemplo da implantação da Ferrovia

Leste-Oeste, do Porto Sul e do Mineroduto da Sul América Metais (...) em nenhum momento

apoiaram a manutenção das UC's do Grupo Proteção Integral”;

CONSIDERANDO que em relação ao PARNA de Serra das Lontras seriam necessários R$

130.000,00  apenas para  a  demarcação  e sinalização da UC,  ainda inexistentes,  mais  R$

360.000,00 para levantamento da malha fundiária, com custo total estimado da regularização

fundiária na cifra dos milhões46;47; enquanto que, relativamente à REBIO de Una, estima-se

que  seriam  necessários  R$  20.000.000,00  (a  título  de  desapropriação/indenização)  para

concluir a regularização fundiária, sendo que, consoante informado pelo ICMBio, ainda não

existe dotação orçamentária/financeira para a regularização fundiária da REBIO48; e isso para

mencionar apenas duas das UC's federais ora referidas, que integram o Corredor Central da

Mata Atlântica (Minicorredor Una-Baixão-Lontras), situando-se na região e Bioma afetados;  

CONSIDERANDO que,  embora  integrem o  Minicorredor  Una-Baixão-Lontras  do  Corredor

Central  da  Mata  Atlântica  –  se  enquadrando  como  uma  das  Unidades  de  Conservação

prioritárias para fins de compensação ambiental –, apenas ao PARNA de Serra das Lontras e

à REVIS de Una acabou sendo destinada a diminuta quantia de R$ 500.000,00, sendo que as

demais  Unidades  de  Conservação  federais  mencionadas  sequer  figuram  entre  as

contempladas pelos recursos da compensação do empreendimento em tela49, embora muito

mais  próximas  do  epicentro  dos  impactos,  que  as  destinatárias  federais  efetivamente

contempladas por estes recursos;

CONSIDERANDO  a  interpretação  sistêmica  dos  incisos  do  artigo  9º  da  Resolução

CONAMA 371/06, segundo a qual os critérios da proximidade (do empreendimento), da

dimensão, vulnerabilidade e infraestrutura das Unidades de Conservação (inc. I), bem como o

da sua localização no mesmo bioma (inc.  II),  são aspectos  que devem obrigatoriamente

condicionar a destinação de recursos da compensação ambiental:

45 A citada Nota Técnica, em relação à UC em questão, pontua, ainda, que o “plano de manejo foi elaborado
em 2006, necessitando de revisão e de implementação de seus programas, entre os quais o relacionado à
implantação de infraestrutura, programa de uso público, etc.”.
46 Montante de R$ 38.500.000,00, se considerado, para fins de desapropriação/indenização, o valor médio do
hectare de imóveis rurais comercializados na região (em 2012) multiplicado pela área total da UC. 
47 Ofício nº 04/2016-PARNA da Serra das Lontras/ICMBio (IC/MPF nº 1.14.001.000411/2013-77).
48 Ofícios nº 03/2016 e 011/2016 da chefia da REBIO de Una e Ofício nº 197/2016 do gabinete Presidência do
ICMBIO (ICP-MPF nº 1.14.001.000196/2000-90).
49 Disponível em https://www.ibama.gov.br/licenciamento/ > compensação > atas das reuniões do CCAF > 34ª
RO CCAF-dez14.
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Art. 9º. O órgão ambiental licenciador, ao definir as unidades de conservação a
serem  beneficiadas  pelos  recursos  oriundos  da  compensação  ambiental,
respeitados os critérios  previstos no art.  36 da Lei n o 9.985, de 2000 e a
ordem de prioridades estabelecida no art. 33 do Decreto n o 4.340 de 2002,
deverá observar:

I - existindo uma ou mais unidades de conservação ou zonas de amortecimento
afetadas  diretamente  pelo  empreendimento  ou  atividade  a  ser  licenciada,
independentemente  do  grupo  a  que  pertençam,  deverão  estas  ser
beneficiárias com recursos da compensação ambiental,  considerando,
entre outros, os critérios de proximidade, dimensão, vulnerabilidade e
infraestrutura existente; e

II  -  inexistindo  unidade de conservação ou zona de amortecimento  afetada,
parte dos recursos oriundos da compensação ambiental deverá ser destinada à
criação, implantação ou manutenção de unidade de conservação do Grupo de
Proteção Integral localizada preferencialmente no mesmo bioma e na
mesma bacia hidrográfica do empreendimento ou atividade licenciada,
considerando  as  Áreas  Prioritárias  para  a  Conservação,  Utilização
Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade, identificadas
conforme o disposto no Decreto n o 5.092, de 21 de maio de 2004, bem como
as propostas apresentadas no EIA/RIMA.

Parágrafo único. O montante de recursos que não forem destinados na
forma dos incisos I e II deste artigo deverá ser empregado na criação,
implantação  ou  manutenção  de  outras  unidades  de  conservação  do
Grupo de Proteção Integral em observância ao disposto no SNUC.

CONSIDERANDO que  “Os  recursos  arrecadados  devem  ir  para  as  unidades  de

conservação  existentes  na  área,  sejam  elas  federais,  estaduais  ou  municipais,

independentemente do órgão licenciador ser federal, estadual ou municipal. (…) Os recursos

que o  empreendedor  pagar  tem uma relação  inegável  com a  área  em que os  prejuízos

ambientais possam ocorrer.  O órgão licenciador, portanto, não pode indicar Unidades

de Conservação que não estejam na área de influência do projeto, na sua bacia

hidrográfica, ou na sua microrregião geográfica, se essas unidades de conservação

ali já existirem”50;

CONSIDERANDO que,  embora  haja  na  região  Unidades  de  Conservação  para  as  quais

deveriam ser (prioritariamente) destinados recursos da compensação na forma dos incisos I e

II  do  art.  9º  da  Res.  Conama  n.  371/06  –  por  se  enquadrarem nas  hipóteses/critérios

previstos nesses dispositivos legais –, foram contempladas51, em detrimento destas, várias

outras que não atendem a nenhum dos critérios indicados na Res. CONAMA n. 371/06. 

CONSIDERANDO que a Resolução CONAMA 371/0652, nos seus considerandos e no artigo

8º,  enuncia  o  Princípio  da  Participação,  consagrado  pela  Declaração  do  Rio  sobre  Meio

Ambiente e Desenvolvimento (Princípio 10) e pela Constituição Federal (art. 225), que impõe

sejam ouvidos os sistemas de Unidades de Conservação das três esferas da Federação;

50 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 19ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011. 
Para Paulo Affonso Leme Machado (2011, p. 914).
51 Ata  anexa  ao(s)  IC(s)  em  referência.  Disponível  em:   https://www.ibama.gov.br/licenciamento/ >
compensação > atas das reuniões do CCAF > 34ª RO CCAF-dez14.
52 RC 371/06:  “Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e
controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental, conforme a Lei n º 9.985, de 18 de julho
de  2000,  que  institui  o  Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da  Natureza-SNUC  e  dá  outras
providências”.
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CONSIDERANDO que, como se vê da ATA da Audiência da 34ª Reunião do CCAF, houve

destinação de valores a diversas Unidades de Conservação em afronta à ordem prioritária e

obrigatória de investimentos de recursos,  estabelecida pelos incisos artigo 33 do decreto

4.340/02, sendo contempladas UC's – dissociadas dos critérios previstos na legislação – nas

situações  dos  incisos  subsequentes  do  art.  33,  mesmo  existindo  na  região  Unidades  de

Conservação – impactadas e/ou situadas na área de influência, microrregião ou no bioma

afetado – nas situações descritas nos incisos precedentes:

Art. 33. A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o art.
36 da Lei no 9.985, de 2000, nas unidades de conservação, existentes ou a
serem criadas, DEVE obedecer à seguinte ORDEM DE PRIORIDADE:
I - regularização fundiária e demarcação das terras;
II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
III  -  aquisição  de  bens  e  serviços  necessários  à  implantação,  gestão,
monitoramento  e  proteção  da  unidade,  compreendendo  sua  área  de
amortecimento;
IV -  desenvolvimento  de estudos necessários  à criação de nova unidade de
conservação; e
V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de
conservação e área de amortecimento.

CONSIDERANDO que a aludida deliberação da CCAF/IBAMA estabeleceu como destinação

dos recursos, em ofensa à ordem prioritária estabelecida pelo artigo acima transcrito artigo,

dentre outras:

a) PN DO DESCOBRIMENTO: Destinou-se R$200.000,00 para bens e serviços (inciso III

da ordem prioritária), embora exista UC na região, com pendências de regularização fundiária

e  elaboração/revisão/implementação  de  Plano  de  Manejo (incisos  I  e  II  da  ordem

prioritária do artigo 33);

b)  EE  RASO  DA  CATARINA:  É  destinatária  do  montante  de  R$453.475,54 para  a

implantação do plano de manejo e aquisição de bens e serviços (incisos II e III da ordem

prioritária),  mesmo  havendo  UC  na  região,  como  demonstrado,  com  pendências  de

regularização fundiária (inciso I da ordem prioritária do artigo 33);

c) PN – PARQUE NACIONAL DAS SEMPRE VIVAS: é apontado como beneficiário do valor

de R$ 993.902,16 para a implantação do plano de manejo e aquisição de bens e serviços

(incisos II  e III  da ordem prioritária),  mesmo  havendo UC na região com pendências de

regularização fundiária (inciso I da ordem prioritária do artigo 33).

CONSIDERANDO que a Compensação Ambiental prevista no artigo 36 do SNUC tem por

objetivo  compensar um equivalente ecológico perdido, de forma que nada mais razoável,

levando-se em conta  que os danos causados pelo  empreendimento Porto Sul  impactarão

remanescentes do BIOMA MATA ATLÂNTICA, que a compensação dos valores se verifique

em Unidades de Conservação desse  mesmo Bioma,  e  não Unidades de Conservação dos

Biomas da CAATINGA ou do CERRADO;

CONSIDERANDO, nessa linha, que, malgrado a importância ambiental da UC agraciada, se

pretende  contemplar  com  recursos  compensatórios,  na  quantia  de  R$  453.475,54,  a

ESTAÇÃO ECOLÓGICA RASO DA CATARINA,  cujo bioma é a CAATINGA, localizada na

região Norte da Bahia, mesmo havendo Unidades de Conservação locais do BIOMA MATA
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ATLÂNTICA  direta/indiretamente  afetadas,  situadas  na  área  de  influência  –  ou  nas

proximidades/entorno – do empreendimento, necessitando de recursos para sua consolidação

territorial  e  regularização  fundiária,  em  afronta  à  legislação  pertinente  e  à  lógica  da

compensação de equivalente ecológico pelos impactos ambientais do empreendimento, com a

consequente perda não remediada de remanescentes do BIOMA;

CONSIDERANDO que, da mesma forma, ao  PN – PARQUE NACIONAL DAS SEMPRE-

VIVAS,  situado  na  Serra  do  Espinhaço,  nos  municípios  de  Olhos-d'Água,  Diamantina,

Buenópolis e Bocaiúva, no Estado de Minas Gerais, que apresenta vegetação predominante

do Bioma CERRADO e CERRADO-CAATINGA, seria destinado o montante de R$ 993.902,16;

CONSIDERANDO, ainda, que o PN – PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA

recebeu a vultosa quantia de R$3.832.622,30, soma superior ao total destinado a todas as

Unidades  de  Conservação  locais  direta/indiretamente  impactadas,  situadas  na  área  de

influência  (ou  nas  proximidades)  do  empreendimento  e  mesma  microrregião,  também

prioritárias  para  fins  de  conservação  da  biodiversidade  do  Bioma  afetado  e  igualmente

necessitadas de recursos para sua consolidação territorial e regularização fundiária53;

CONSIDERANDO que, além de apenas duas UC's estaduais impactadas e duas UC's federais

locais constarem como beneficiárias de módicos recursos da compensação54, todas as demais

Unidades de Conservação de outras áreas contempladas pela deliberação do CCAF/IBAMA

foram criadas em datas mais recentes que as UC's da região, que, pelas razões já pontadas,

deveriam ser priorizadas na destinação desses valores, consoante legislação pertinente:

UC's da Região Data da Criação Outras  UC's
destinatárias  de
recursos

Data da Criação

Parque  Estadual  da
Serra do Conduru

Criado em 21/02/1997,
ampliado  na  data  de
04/11/2003 

PARNA  do
Descobrimento

Criado  em
02/06/2012

Parque  Municipal  da
Boa Esperança 

Criado  em  1990,
regulamentado  em
2001

PARNA  do  Alto
Cariri

Criado  em
11/06/2010

APA  de  Itacaré-Serra
Grande 

Criada em 07/06/1993,
e ampliada na data de
22/09/2003

PN Boa Nova
Criado  em
11/06/2010

APA  da  Lagoa
Encantada  e  Rio
Almada 

Criada  em  14/07/1993
e ampliada na data de
21/09/2003

REVIS  Rio  dos
Frades

Criado  em
21/12/2007

REBIO de Una Criada em 10/12/1980 REVIS  de  Boa
Nova

Criada  em
11/06/2010

53 Localizado na parte central  do estado da Bahia,  o PARNA  da Chapada  se encontra distante da área de
influência do  empreendimento, diferentemente das UC's  federais, estaduais e  municipal lindeiras ao projeto.
Não se discorda que possa haver fitofisionomia de Mata Atlântica nessa UC, associada à de Cerrado e Caatinga,
nem da situação  relativa  às queimadas  que  o afligem.  No entanto,  nada justifica a expressiva  soma
destinada somente a essa UC, que ultrapassa o valor total destinado às UC's da própria área afetada
(situadas na zona de impacto,  influência  e proximidades) pelo  empreendimento, que tanto necessitam de
recursos para a regularização fundiária, planos de manejo, bens e serviços, conforme prevê o artigo 33 do
Decreto 4.340/02 e o artigo 9º da Res. Conama 371/06. 
54 A APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada e o Parque Estadual da Serra do Conduru, como visto, receberão
juntas, o diminuto valor de R$ 2.632.622,30, além dos R$ 1.000.000,00 destinados às referidas UC's federais.
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PARNA  da  Serra  das
Lontras

Criado em 11.06.2010

REVIS de Una Criada em 21.12.2007

CONSIDERANDO que,  embora  caiba  ao  órgão  licenciador  definir  quais  as  Unidades  de

Conservação a serem beneficiadas pelos recursos advindos da compensação ambiental, as

deliberações  do  administrador,  no  caso,  não  são  puramente  discricionárias,  devendo  ser

balizadas pela legislação correlata e pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e

da  legalidade/finalidade,  que  norteiam  e  limitam  os  atos  da  Administração,  mesmo  no

exercício de atribuições dotadas de alguma discricionariedade;

CONSIDERANDO que a atuação da administração pública deve se pautar pela razoabilidade,

legalidade e proporcionalidade, devendo ser censurado o ato administrativo que não guarde a

devida proporção entre os meios empregados e o fim almejado pela lei,  bem como que a

razoabilidade  consiste  em  agir  com  bom  senso,  prudência,  moderação,  tomar  atitudes

adequadas e coerentes, levando-se em conta a finalidade a ser alcançada55;

CONSIDERANDO a  existência de tantas Unidades de Conservação (federais,  estaduais e

municipais)  carentes – de imensa importância ecossistêmica – na área afetada direta ou

indiretamente, situadas em meio ao Corredor Central da Mata Atlântica e seus Minicorredores

intercorrentes; o fato dessas Unidades de Conservação conservarem fragmentos florestais

pertencentes  do  BIOMA MATA  ATLÂNTICA,  justamente  o  equivalente  ecológico  que  será

perdido  ante  os  impactos  do  empreendimento;  e,  finalmente,  que  todas  as  Unidades de

Conservação  dessa  região  apresentam  grande  vulnerabilidade  no  tocante  à  estrutura,

consolidação territorial,  gestão,  regularização fundiária,  serviços  e equipamentos,  não se

tem  como     legal,  razoável  e  proporcional  o  ato  que  culmine  na  destinação  de  

aproximadamente     70% desse  valor  a  outras  áreas,  em detrimento  das  UC's  da  

região,  que  deveriam  ser,  consoante  legislação  e  princípios  correlatos,

prioritariamente beneficiadas;

CONSIDERANDO, por fim, que todos os atos administrativos assim concebidos devem ser

revogados se impertinentes ou inoportunos ou, se persistirem, anulados, porque eivados de

ilegalidade; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e  o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RESOLVEM  RECOMENDAR ao INSTITUTO  BRASILEIRO  O  MEIO  AMBIENTE  E  DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS que, observada a legislação pertinente e os pontos

aqui abordados: 

1. Reconsidere a decisão da Câmara de Compensação Ambiental de Brasília, exarada

34ª Reunião Ordinária do CCAF, em relação à aplicação dos recursos da compensação

ambiental do empreendimento Porto Sul, para que:
55 RESENDE,  Antonio  José  Calhau. O  princípio  da  Razoabilidade  dos  Atos  do  Poder  Público.  Revista  do
Legislativo. Abril, 2009.
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a) Seja sustada a destinação de recursos da aludida compensação para as Unidades
de Conservação localizadas fora do Estado da Bahia;

b) Não sejam destinadas verbas compensatórias para Unidades de Conservação que
não conservem, precipuamente, remanescentes florestais da Mata Atlântica;

c) Por  ocasião  da  nova  deliberação,  observados  os  itens  anteriores,  sejam
priorizadas,  na  destinação  dos  valores  compensatórios,  as  Unidades  de
Conservação federais, estaduais ou municipais localizadas na Região da Costa
do  Cacau56,  na  Bahia,  uma  vez  que  situadas  no  Corredor  Central  da  Mata
Atlântica  (e  seus  Minicorredores)  e  na  área  de  influência  direta/indireta  do
empreendimento  (ou  seu  entorno),  de  maneira  que  sejam  estas  as  UC's
beneficiadas pel  os valores da Compensação  , especialmente as mais impactadas57

pelo empreendimento Porto Sul e as de proteção integral.  

2.  Caso efetuado o pagamento da compensação antes da nova deliberação do CCAF,

seja o ICMBio instado a suspender a destinação da quantia de R$ 7.000.000,0058 ora

contestada, até a definição final da destinação de tais recursos, a ser estabelecida na

nova deliberação do CCAF, em consonância com os termos desta Recomendação.

EFICÁCIA  DA  RECOMENDAÇÃO:  A  presente  recomendação  dá  plena  ciência  ao

destinatário de seus termos e o constitui em mora quanto às providências solicitadas,

podendo implicar, se não atendida, na adoção das medidas judiciais cabíveis, em face da

violação dos princípios e dos dispositivos legais acima referidos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA

BAHIA fixam o prazo de 30 (trinta) dias para que o IBAMA informe o acolhimento ou

não da presente RECOMENDAÇÃO.

Ilhéus/BA, 21 de setembro de 2016.

      TIAGO MODESTO RABELO                         ALINE VALÉRIA A. SALVADOR
Procurador da República                                  Promotora de Justiça

S:\2. AUTOS EXTRAJUDICIAIS\CIVIL\Recomendações\RECOMENDAÇÃO - IBAMA - Compensação-SNUC_destinação - Porto Sul_vf.odt

56 Compreendem os Municípios de Canavieiras, Santa Luzia, Una  (e  Arataca), Ilhéus, Uruçuca e Itacaré/BA,
abrangendo as Unidades de Conservação mencionadas na presente Recomendação. 
57 No eixo PM da Boa Esperança/PE da Serra do Conduru.
58 Ressalvados,  apenas, os valores (R$ 3.632.622,30, do total  de R$ 10.632.622,30) a serem destinados,
conforme já deliberado, às UC's da região (APA da Lagoa Encantada; PE da Serra do Conduru; PARNA de Serra
das Lontras e REVIS de Una), que se enquadram nos parâmetros/critérios previstos na legislação.
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