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1. Introdução 

A presente diretriz técnica tem por objetivo precípuo 

uniformizar o conceito de dano ambiental a ser adotado 

para fins da atuação do GATE, uma vez que a definição 

de dano ambiental não é estabelecida em lei ou ato 

normativo, embora objeto de estudo da doutrina 

especializada. Ademais, por ser a demonstração da 

ocorrência de dano ambiental um dos pressupostos 

configuradores da responsabilidade civil ambiental - ao 

lado do nexo de causalidade entre o dano e a conduta 

humana/atividade1, a adoção de um conceito uníssono 

que norteie a atuação do GATE ganha ainda maior 

relevância. 

 O objetivo secundário é esclarecer a atuação da área 

de valoração econômica de danos ambientais no contexto 

das estratégias de reparação integral de danos. A ausência 

de um conceito unificado que possa ser utilizado pelo 

GATE dificulta a atuação uniforme da equipe técnica e, 

consequentemente, prejudica a aplicação de metodologias 

de valoração econômica de danos ambientais.  

 

 

                                                           
1 Em matéria de responsabilidade civil ambiental, a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no 
sentido da adoção da teoria objetiva, lastreada no risco integral, 
bastando a demonstração do nexo causal entre a 
atividade/conduta humana e o dano ambiental, não se admitindo 
as hipóteses de exclusão da relação de causalidade (caso fortuito, 
força maior ou fato imputável exclusivamente à vítima). Não há 
necessidade de demonstração do elemento anímico – dolo/culpa 
– do responsável pela atividade. Para exemplificar, traz-se à 
colação o seguinte aresto: “Consoante a jurisprudência pacífica desta 
Corte, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos à 
sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do 
CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015), "a responsabilidade por 
dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o 
nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na 
unidade do ato" (REsp nº 1.374.284/MG). 
 
 

2. Premissas conceituais 

Os conceitos apresentados a seguir são importantes 

para dar suporte à definição do conceito de danos 

ambientais a ser apresentado no item 3.  

 

Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981, art. 3º, inciso I) 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente celebrada em Estocolmo, em 1972, definiu-se 

Meio Ambiente como "o conjunto de componentes 

físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar 

efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou longo, 

sobre os seres vivos e as atividades humanas”. 

A definição legal para o termo “Meio Ambiente” foi 

estabelecida pela Política Nacional do Meio Ambiente 

como conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas.  

 

Poluição Ambiental (Lei n. 6.938/1981, art. 3º, III) 

A poluição ambiental é definida pela degradação da 

qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente:  

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar 

da população;  

b) criem condições adversas às atividades sociais e 

econômicas;  

c) afetem desfavoravelmente a biota;  

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do 

meio ambiente;  

e) lancem matérias ou energia em desacordo com 

os padrões ambientais estabelecidos.  
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Degradação Ambiental (Lei n. 6.938/1981, art. 3º, II) 

A degradação da qualidade ambiental é definida pela 

alteração adversa das características do meio ambiente. 

 

 

Impacto Ambiental (Resolução CONAMA n. 01/1986, 

art. 1º)  

Impacto ambiental é qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetem:  

(I) a saúde, a segurança e o bem estar da população;  

(II) as atividades sociais e econômicas;  

(III) a biota;  

(IV) as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente;  

(V) a qualidade dos recursos ambientais. 

 

 

Poluidor (Lei n. 6.938/1981, art. 3º, IV) 

Poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito 

público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, 

por atividade causadora de degradação ambiental. 

 

 

Serviços Ecossistêmicos ou Serviços Ambientais 

O termo serviços ecossistêmicos ou ambientais não é 

definido em lei ou ato normativo. A presente Diretriz 

Técnica utilizará o conceito definido por Hueting et al. 

(1998)
2
, segundo o qual os serviços ecossistêmicos ou 

ambientais são todas funções ecossistêmicas passíveis de 

serem utilizadas pelo ser humano e proporcionar-lhe 

benefícios diretos e/ou indiretos.  

Funções ecossistêmicas, de acordo com Costanza et al. 

(1997)
3
, consistem nas interações entre os diversos 

elementos que compõem o ecossistema e, portanto, 

incluem , transferência de energia, ciclagem de nutrientes, 

fornecimento de alimento, regulação climática, dentre 

outras. 

                                                           
2 Hueting, R.; Reijnders, L.; de Boer, B.; Lambooy, J.; Jansen, H. 
The concept of environmental function and its valuation. 
Ecological Economics, 25, p. 31- 35, 1998. 
3 Costanza, R., D’arge, R., de Groot, R.S., Farber, S., Grasso, M., 
Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O’neill, R.V., Paruelo, J., 
Raskin, R.G., Sutton, P., Van Den Belt, M., 1997. The value of 
the world’s ecosystem services and natural capital. Nature 387, 
253-260. 

3. Dano Ambiental 

O conceito de dano ambiental não é definido por lei 

ou ato normativo, tampouco é uníssono na doutrina e 

jurisprudência. Os autores que se dedicam ao estudo de 

direito ambiental apresentam definições com algumas 

características comuns, tais como: i) o sentido negativo 

das alterações ao meio ambiente; ii) a necessidade de que 

seja direta ou indiretamente provocado por atividade 

humana; e iii) a irrelevância quanto à ilicitude das ações 

antrópicas degradadoras [Benjamin, (1998)4; Milaré 

(2009)5, Leite (2003)6].  

No entanto, os conceitos não são unânimes quanto à 

especificação do grau de alteração do equilíbrio ecológico 

e do bem-estar que é suficiente para caracterizar o dano 

ambiental.  

A definição ora sugerida parte do conceito de Milaré 

(2009)7 e acrescenta a noção de que a intensidade da 

degradação ambiental é determinante para a ocorrência do 

dano ambiental, mantendo implícita a noção de que a 

ocorrência do dano independe da ilicitude da atividade 

geradora. A prática de um ato ilícito, reputado como o ato 

de violação de normas, não importa necessariamente em 

um dano ambiental. O dano ambiental é apenas uma das 

possíveis consequências do ilícito. Do mesmo modo, uma 

atividade lícita e regularmente licenciada pode provocar 

dano ambiental no curso de sua execução8. Destarte, 

considerar-se-á o dano ambiental como a lesão aos 

recursos ambientais9 que resultar em significativa 

degradação do equilíbrio ecológico e/ou da 

qualidade de vida. 

                                                           
4 É a alteração, deterioração ou destruição, parcial ou total, de 
quaisquer recursos naturais, afetando adversamente o homem 
e/ou a natureza.  
5 Milaré, E. Direito do Ambiente: Gestão Ambiental em foco. 6ª 
Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2009. 
6 Leite, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao 
coletivo extrapatrimonial. 2 ed., ver. atual. e. ampl., São Paulo: 
RT, 2003. 
7 “(...) dano ambiental é a lesão aos recursos ambientais, com 
consequente degradação – alteração adversa ou in pejus – do 
equilíbrio ecológico e da qualidade de vida”.  
8 “(...) convém destacar que a responsabilização objetiva, 
independentemente da licitude ou não da conduta causadora do 
dano, pode ser verificada mesmo nos casos em que a atividade 
seja desempenhada em consonância com a lei. Isso porque o 
próprio risco criado pela atividade já constitui o elemento 
antijurídico.” In Manual de Direito Ambiental/Coordenador 
José Rubens Morato Leite – São Paulo: Saraiva, 2015, p. 572. 
9 São recursos ambientais, de acordo com o artigo 3°, inciso V 
da Lei 6.938/1981, “a atmosfera, as águas interiores, superficiais 
e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, 
os elementos da biosfera, a fauna e a flora”.  
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afetado. Ações degradantes de baixa magnitude em áreas 

sensíveis podem causar danos ambientais.  

As hipóteses abaixo, meramente ilustrativas, traduzem 

intervenção antrópica causadora de dano ambiental, ainda 

que de baixa magnitude, por conta, principalmente, da 

sensibilidade e especial proteção conferida pelo 

ordenamento jurídico à área impactada. 

Hipótese 01: degradação oriunda de intervenção 

antrópica constatada em espaços territoriais especialmente 

protegidos, como unidades de conservação de 

proteção integral (não incidentes as hipóteses 

excepcionais previstas na Lei n. 9.985/2000, que institui o 

SNUC).  

Hipótese 02: degradação ambiental consistente em 

supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica. O artigo 

2°, §2° da Lei n. 11.428/2006 define o âmbito de 

incidência do citado diploma legal, preconizando que os 

remanescentes de vegetação nativa no estágio primário e 

nos estágios secundário inicial, médio e avançado de 

regeneração, na área de abrangência definida nos mapas 

do IBGE, terão seu uso e conservação regulados pela lei, 

sendo admitida a supressão de Mata Atlântica em casos de 

utilidade pública (vegetação primária e secundária no 

estágio avançado de regeneração) ou utilidade 

pública/interesse social (vegetação secundária em estágio 

médio de regeneração), desde que inexistente alternativa 

técnica e locacional ao empreendimento proposto. Como 

o corte e supressão, ainda que regularmente autorizados 

pelo órgão ambiental competente, são condicionados à 

compensação/reposição florestal, sempre que possível na 

mesma microbacia hidrográfica (artigo 17), mesmo os 

casos de baixa magnitude configurariam, em tese, dano 

ambiental.  

Hipótese 03: degradação ambiental consistente em 

intervenção antrópica e/ou ocupação de APP fora dos 

casos de genuína utilidade pública, interesse social e baixo 

impacto ambiental (artigos 3°, 4° e 8° da Lei n. 

12.651/2012). O artigo 3°, inciso X do Código Florestal 

define as atividades reputadas como eventuais ou de baixo 

impacto ambiental, reputadas como toleráveis, porquanto 

de baixa magnitude, afastando a regra geral segundo a qual 

as áreas de preservação permanente constituem áreas non 

aedif icandi. É de se ressalvar a necessidade de verificação, 

caso a caso, de hipótese que atraia a incidência da Lei n. 

13.465/2017, que autoriza e disciplina a regularização 

fundiária de núcleos urbanos informais situados, total ou 

parcialmente, em APP (artigo 11, §2°), desde que as APPs 

não sejam identificadas como áreas de risco, na forma do 

artigo 65 do Código Florestal.  

Hipótese 04: inexistência, insuficiência e/ou 

inexecução de medidas previamente definidas no Plano ou 

Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD 

exigido para fins de licenciamento ambiental das 

atividades de implantação e operação de 

atividades/empreendimentos de mineração.  Se, para fins 

de licenciamento ambiental da atividade de exploração de 

substância mineral exige-se, desde logo, a apresentação e 

execução de um PRAD, a degradação ambiental 

decorrente da extração clandestina de substâncias 

minerárias implicará dano ambiental, tal qual a 

insuficiência/inexecução constatada das medidas 

contempladas no PRAD (v.g., reconformação física, 

drenagem, revegetação etc.) 

 

Constatar um dano ambiental é uma atividade que 

requer conhecimento técnico específico, mas que nem 

sempre será possível. A complexidade da dinâmica dos 

ecossistemas por vezes não é suficientemente conhecida 

para que se possam estabelecer relações precisas de causa 

e efeito, tornando, em alguns casos, dificultosa ou a 

constatação do dano ou a estimação da sua amplitude. 

Não se pode olvidar que alguns danos ao meio ambiente 

são de longa maturação, não sendo sentidos, senão depois 

de transcorridos longos períodos de tempo. Ademais, não 

raro são os casos em que se verifica extrema dificuldade 

no estabelecimento do nexo de causalidade entre um dano 

constatado e determinada atividade/conduta humana. 

Assim, o trabalho técnico envolve uma série de atividades 

e estudos sistemáticos para obtenção, tratamento e 

interpretação de dados e informações, de forma a dar 

suporte à constatação do dano ambiental e seu respectivo 

nexo causal. É, portanto, um processo que depende da 

análise de informações quantitativas e qualitativas acerca 

do meio afetado, das causas e da amplitude da degradação.  

 

Nem todo impacto ambiental negativ o pode ser 

considerado um dano ambiental. 

 

Nesse sentido, haverá casos em que a atividade/ação 

humana causará impactos negativos, mas que não 

resultarão em significativa degradação da qualidade dos 

recursos ambientais de maneira que afete a saúde e o bem-

estar das pessoas e/ou cause desequilíbrio ecológico. São 
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estar das pessoas e/ou cause desequilíbrio ecológico. São 

os casos em que a resiliência10 do meio ambiente 

(incluindo os aspectos socioeconômicos) será suficiente 

para absorver os impactos negativos sem perda de sua 

capacidade de sustentar os serviços.11 

Por exemplo, o lançamento de emissões atmosféricas 

em desacordo com os limites máximos estabelecidos na 

legislação, mas sem importar em alteração significativa da 

qualidade do ar e tampouco causando incômodos ou 

afetando a saúde da vizinhança. Nesse caso, a capacidade 

de dispersão e diluição da atmosfera contribuiu para que 

não houvesse constatação do dano ambiental. No entanto, 

não se exclui a possível configuração de infração 

administrativa ambiental, passível de sanção prevista em 

lei, se houver previsão, ante a ilicitude da conduta de 

emitir matéria em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 O termo resiliência, em Ecologia, significa a capacidade do 
ecossistema de recuperar as suas caraterísticas anteriores, após 
sofrer uma perturbação, retornando a um estado de equilíbrio. A 
resiliência é medida em função do tempo que o sistema leva para 
recuperar os seus serviços. Holling, C.S. Resilience and Stability 
of Ecological Systems. Annual Review of Ecology and 
Systematics, 1973. v: 4.p:1-23 
11 Em linhas gerais, a avaliação de impacto ambiental constitui 
um dos instrumentos de gestão da Política Nacional do Meio 
Ambiente, tratado no artigo 9°, inciso III da Lei n. 6.938/1981, 
que apresenta especial importância face à necessidade de 
direcionar a atuação preventiva na seara ambiental, de modo a 
evitar a ocorrência de danos ambientais, que, no mais das vezes, 
são de difícil caracterização e reparação. Assim sendo, o que se 
pretende ao avaliar os riscos decorrentes da realização de 
determinada atividade potencialmente poluidora e as 
consequências possivelmente advindas do exercício desta 
atividade de risco é justamente prevenir, evitar a ocorrência de 
danos ambientais, por meio de mecanismos que minimizem o 
risco e/ou suas consequências, i.e., medidas de prevenção/ 
mitigação. 
Outro importante instrumento de gestão da PNMA é o 
licenciamento ambiental ao qual aludem o artigo 10 da Lei n. 
6.938/1981, no artigo 1° da Resolução CONAMA n. 237/1997 
e artigo 2°, inciso I da LC 140/2011, que também constitui um 
sistema de avaliação de riscos e objetiva apurar e mensurar as 
externalidades negativas ambientais advindas de determinadas 
atividades, subsidiando o juízo de prognóstico prévio sobre a 
possibilidade de exercício de uma atividade potencialmente 
poluidora, definindo os limites de tolerabilidade das atividades 
em relação aos recursos ambientais.    

4. O Dano Ambiental no Curso do Tempo 

 

Ocorrido o dano ambiental, sob a ótica técnica 

permite-se esclarecer as diferentes fases relacionadas ao 

tempo e a possibilidade ou não do restabelecimento: 

 

Dano Ambiental Intercorrente 

A intercorrência do dano ambiental se refere ao 

período de sua ocorrência até a efetiva reparação. De 

maneira mais específica, Freitas (2009 apud MPSP, 2012)12 

define que “a intercorrência consiste na perda de recursos, 

funções e serviços ecossistêmicos, em detrimento da 

disposição do bem difuso em favor da coletividade, ao 

longo do tempo de permanência da degradação ambiental, 

desde a ação ou omissão até a sua reparação integral”.   

A título de ilustração, o dano intercorrente por conta 

do desmatamento de um fragmento florestal corresponde 

ao dano pelo período em que a área permanecerá 

degradada até o restabelecimento da floresta a níveis de 

fornecimento dos serviços ambientais por ela prestados 

anterior ao desmatamento (sucesso das ações de 

restauração).  

A Figura 1 ilustra graficamente o conceito de dano 

intercorrente tendo como premissa a restauração da área 

degradada. O serviço ambiental é representado pela área 

abaixo da linha verde [f(s)]. Com a comprovação do dano 

(t0), há uma redução do serviço ambiental oferecido ao 

longo do tempo (representado pela área rosa A1). O 

restabelecimento do serviço ambiental acontece por meio 

de ações de restauração que o repõem gradativamente (t1) 

até atingir os níveis anteriores (t2). A reta pontilhada 

vermelha (r) destaca o momento em que usualmente 

ocorre a atuação do Ministério Público (IC ou ACP).  

A Figura 2, por sua vez, ilustra o caso com a 

hipótese de recuperação. Nesse caso, o dano ambiental 

terá uma componente intercorrente e outra componente 

permanente, visto que a recuperação não consegue 

restituir o ecossistema a situação equivalente à anterior. O 

serviço ambiental é representado pela área abaixo da linha 

verde [f(s)]. Com a comprovação do dano (t0), há uma 

queda do serviço ambiental oferecido ao longo do tempo 

(representado pela área rosa A2). O restabelecimento do 

serviço ambiental acontece por meio de ações de 

                                                           
12 MPSP – Ministério Público de São Paulo. Relatório do Grupo 
de Trabalho Valoração de Danos Ambientais do Ministério 
Público de São Paulo – Ato PGJ n. 36/2011. Pg. 9. 2012. 
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recuperação (início em t1), no entanto, não conseguirá 

atingir os níveis anteriores ao seu término (t2). Assim, 

restará uma parcela residual de dano permanente que 

integrará os cálculos de reparação, representada pela área 

hachurada A3. A reta pontilhada vermelha (r) destaca o 

momento em que usualmente ocorre a atuação do 

Ministério Público (IC ou ACP). 

Figura 1  

O Dano Intercorrente com Restauração 

Gráfico esquemático da perda de serviços ambientais ao 

longo do período degradado, considerando a hipótese de 

restauração da área degradada. 

 

Figura 2  

O Dano Intercorrente com Recuperação 

Gráfico esquemático da perda de serviços ambientais ao 

longo do período degradado, considerando a hipótese de 

recuperação da área degradada. 

 

 

 

 

 

Dano Ambiental Permanente e Irreversibilidade 

 

O dano ambiental permanente se refere à 

impossibilidade de reversão da degradação. Isso ocorre 

nos casos em que há a perda definitiva de serviços 

ambientais sem que se possa restaurar ou recuperar a área 

degradada. Vale destacar que a reversibilidade é uma 

característica que depende da amplitude da degradação, da 

resiliência do meio e da possibilidade, ou não, da adoção 

de medidas de restauração ou recuperação. São exemplos 

comuns de danos permanentes: a perda de biodiversidade, 

a exploração de recursos minerais com redução definitiva 

de seu estoque, – e alteração da paisagem, perda de solo e 

biodiversidade, a perda de quedas d’água por alagamento, 

quando da construção de uma hidrelétrica e a perda de 

recursos genéticos quando da extinção de uma espécie. 

Todos esses casos não permitem ações de 

restauração/recuperação dos serviços ambientais, dadas as 

características das alterações. 

A Figura 3 ilustra graficamente o dano permanente, 

tendo como premissa a impossibilidade técnica ou jurídica 

da restauração ou recuperação13 da área degradada. O 

serviço ambiental é representado pela área abaixo da linha 

verde [f(s)]. Com a comprovação do dano (t0), há uma 

queda do serviço ambiental oferecido e não restabelecido 

(área A4), fazendo com que a área de perda crescesse 

indefinidamente. A reta pontilhada vermelha (r) destaca o 

momento em que usualmente ocorre a atuação do 

Ministério Público (IC ou ACP). 

 

Dano Extrapatrimonial 

 

O dano ambiental pode ser classificado em patrimonial, o 

qual é objeto do presente trabalho, consistindo no dano 

causado ao bem ambiental em si, que vitima toda a 

sociedade, ou extrapatrimonial, que está ligado à ofensa 

aos direitos da personalidade, gerando dor, angústia e 

sofrimento à coletividade. Os critérios para quantificação 

dos danos extrapatrimoniais são subjetivos e, segundo 

Sirvinkas (2018)14, “para a fixação desse valor, o magistrado 

deverá avaliar a gravidade da dor, a capacidade financeira do autor 

do dano e a proporcionalidade entre a dor e o dano”. Escapa, 

portanto, do escopo da valoração econômica de danos 

ambientais.  

                                                           
13 São os casos em que há decisão judicial sobre a permanência 
das intervenções degradadoras, como por exemplo, decisão 
judicial para a não demolição de edificações em áreas de 
preservação permanente. 
14 Sirvinkas, Luis Paulo. Manual de direito ambiental.  16. Ed. – 
São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
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Figura 3  

O Dano Permanente 

Gráfico esquemático da perda de serviços ambientais ao 

longo do período degradado, considerando a hipótese de 

não recuperação ou restauração da área degradada. 

 

 

 

5. Reparação Integral do Dano Ambiental 

 

A Constituição da República tutela o meio ambiente 

nas esferas administrativa, civil e penal, estabelecendo um 

sistema de responsabilização cumulativo, resguardada a 

independência das instâncias (artigo 225, parágrafo 3º, “As 

condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados”). Essa diretriz técnica abordará somente o 

campo da responsabilização civil, na medida em que as 

responsabilidades administrativa e penal estão 

consubstanciadas na Lei Federal n. 9.605/ 1998. 

Antes mesmo da promulgação da CR/88, o artigo 14, 

§1º, da Lei Federal n. 6.938/1981, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, já estabelecia que 

“sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste 

artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de 

culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O 

Ministério Público da União e dos Estados terão 

legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e 

criminal por danos causados ao meio ambiente”. 

Outrossim, os princípios do poluidor-pagador e do 

usuário-pagador, estabelecidos no artigo 4º, inciso VII, da 

Lei Federal n. 6.938/1981, tratam do caráter ilícito do 

dano ambiental, atribuindo e impondo ao poluidor “a 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados 

e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos 

ambientais com fins econômicos”.  

Freitas (2011)15 complementa o entendimento da 

necessidade de reparação integral ao indicar que “todo 

aquele que, por ação ou omissão, causar lesão a quaisquer, 

bens, elementos, aspectos, componentes, atributos e/ou 

valores do meio ambiente é obrigado a reparar os danos 

causados, sob o critério da responsabilidade objetiva 

(independe da prova de culpa) calcada na teoria do risco 

da atividade, independentemente da licitude ou não da 

conduta ou atividade, existência de qualquer das 

modalidades da culpa ou de ato de terceiro”. Ou seja, 

mesmo atividades regularmente estabelecidas e 

licenciadas, ao provocarem dano ambiental, assumem o 

risco e, estabelecido o nexo causal, são obrigadas a reparar 

integralmente o dano ambiental que ocasionaram.  

A Política Nacional do Meio Ambiente estabelece a 

prioridade da busca da restauração do meio ambiente 

lesionado. Comprovando-se a impossibilidade técnica de 

reversão total ou parcial do dano ambiental, torna-se 

necessária a adoção de medidas de recuperação ambiental 

e compensação pelo dano (pela parcela dele) não 

recuperável. Nesse sentido, o poluidor não pode optar por 

uma ou outra obrigação. Será a análise técnica que definirá 

a viabilidade da reversão, no sentido da possibilidade de 

reconstituição do status quo anterior ao dano ou de 

restabelecimento do equilíbrio, sendo observado o futuro 

hipotético do bem lesado no momento da reparação. A 

Figura 4 mostra um fluxograma de ações para a definição 

da estratégia de reparação integral, considerando os níveis 

de prioridade estabelecidos pela PNMA.  

 

Restauração 

De acordo com a Lei Federal nº. 9.985, de 18 de julho 

de 2000, artigo 2º, inciso XIV, a restauração consiste na 

restituição de um ecossistema ou de uma população 

silvestre degradada o mais próximo possível da sua 

condição original.  Ou seja, trata-se de um procedimento 

induzido pelo homem no local degradado com o objetivo 

de restabelecer as condições ambientais originais de um 

ecossistema que foi modificado, degradado ou destruído. 

Entretanto, o retorno ao status quo ante, ou seja, ao estado 

original do ecossistema, é praticamente impossível de se 

                                                           
15 Freitas, C. G. de A. Valoração do dano ambiental: algumas 
premissas. MPMG Jurídico, Belo Horizonte, p.10-17, 2011. 
Edição especial.  
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obter. Por isso, o que se deve almejar na restauração é a 

recuperação do ecossistema, incluindo um nível mínimo 

de biodiversidade e de variabilidade na estrutura e no 

funcionamento dos processos ecológicos, visando criação 

de uma comunidade ecologicamente viável o mais 

próximo possível do ecossistema original. 

 

Recuperação 

Conforme definido pela Lei Federal nº. 9.985, de 18 

de julho de 2000, artigo 2º, inciso XIII, recuperação é a 

restituição de um ecossistema ou de uma população 

silvestre degradada a uma condição não degradada, que 

pode ser diferente de sua condição original. No que se 

refere à prioridade da utilização, é secundária à 

restauração, ou seja, só pode ser adotada na 

impossibilidade técnica da restauração. Por exemplo, de 

acordo com Leite et al. (2005 apud Freitas, 2011)16, a 

recuperação consiste no “plantio de outras espécies que 

possam se adaptar à região e cumprir a função ecológica 

semelhante àquela desempenhada pela flora degradada”.  

 

Compensação 

A compensação é um modelo de reparação pelo qual 

se reconstitui outro bem ou sistema ambiental equivalente 

ao que foi degradado. Só deve ser permitida na 

impossibilidade das ações de restauração ou recuperação, 

e como medida que antecede a indenização, 

principalmente na reparação da parcela de danos 

intercorrentes. Assim, a compensação tem por finalidade a 

substituição do bem ambiental por um equivalente de 

maneira que o equilíbrio ecológico seja restabelecido.   

Em relação ao tipo de medidas compensatórias, 

Thieffry (2008 apud Freitas, 2011)17 indica que a prioridade 

deve ser dada a medidas que forneçam diretamente 

serviços ambientais de qualidade e quantidade 

equivalentes aos afetados pelos danos. Dessa forma, trata-

se de medidas concretas de restabelecimento de uma área 

degradada.  

De acordo com o trabalho do MPSP (2012)18, as 

medidas podem ser de compensação por equivalente ou 

compensação ecológica alternativa. Na compensação por 

                                                           
16 Idem. 
17 Idem 
18 MPSP – Ministério Público de São Paulo. Relatório do Grupo 
de Trabalho Valoração de Danos Ambientais do Ministério 
Público de São Paulo – Ato PGJ n. 36/2011. Pg. 9. 2012. 

equivalência, busca-se a reconstituição de uma área de 

valor equivalente em termos de composição19 ou por 

função20, priorizando áreas próximas na mesma 

microbacia ou, sendo impossível, na mesma bacia 

hidrográfica. Na impossibilidade de estabelecer áreas 

equivalentes, pode-se optar pela compensação alternativa. 

Por essa modalidade, o objetivo é a reconstituição ou 

melhoria de outro sistema ambiental que restitua funções 

ou serviços ecossistêmicos perdidos e que, de fato, 

melhorem a qualidade ambiental do meio ambiente 

degradado. O restabelecimento de áreas o mais próximo 

possível da área degradada é condição para essa forma de 

compensação. 

Por fim, Freitas (2011)21 assinala que, em diversos 

casos, a compensação é fundamental para atingir a 

reparação integral do dano ambiental. Isso ocorre nos 

casos em que há necessidade de compensar pelo dano 

intercorrente (ou lucro cessante ambiental), ou seja, uma 

forma de reparar pela diminuição ou perda das funções 

ecológicas pelo período em que houve o dano até sua 

efetiva restauração ou recuperação. 

Diante do exposto, a valoração econômica é necessária 

nos casos de impossibilidade de restauração e recuperação 

e quando da ocorrência de dano ambiental intercorrente, 

sendo uma opção metodológica para estabelecer critérios 

de arbitragem para compensação.  

 

Indenização 

Corresponde a uma forma de reparação indireta em 

que o poluidor restitui um valor monetário à sociedade 

por provocar danos ambientais. É aplicável somente 

como última alternativa, ou seja, na impossibilidade das 

medidas de restauração, recuperação e compensação. Para 

o estabelecimento da indenização, é preciso de justificativa 

                                                           
19 Equivalente por composição se refere a ecossistemas com 
composição de espécies semelhantes, por exemplo: se o dano 
ocorreu em uma fitofisionomia de mata de baixada, a 
compensação seria realizada a partir da restauração de 
fitofisionomia semelhante.   
20 Equivalência por função se refere a equivalência do serviço 
ecossistêmico. Por exemplo: se o dano ocorreu em FMP de 
curso d’água, a compensação seria realizada em outra FMP de 
curso d’água que desempenhasse a mesma função. Da mesma 
forma, se o dano ocorreu em área de recarga de aquífero, como 
topo de morros, por exemplo, que a compensação ocorra e 
outro local para recarga de aquífero, mas na mesma unidade de 
planejamento - a microbacia hidrográfica.     
21 Freitas, C. G. de A. Valoração do dano ambiental: algumas 
premissas. MPMG Jurídico, Belo Horizonte, p.10-17, 2011. 
Edição especial. 
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técnica robusta (laudo técnico de órgão ambiental, 

pareceres dos assistentes técnicos das partes e laudo do 

perito judicial), atestando a impossibilidade das outras 

medidas de restauração, reparação ou compensação.    

A indenização não precisa ter qualquer relação com a 

demanda ou mesmo com a base territorial em que o dano 

foi constatado. Segundo Freitas (2011), “os recursos 

obtidos em condenações ambientais só podem ser 

empregados em questões ambientais, mas não 

necessariamente na cidade ou região em que o dano 

ocorreu”. Nesses casos, os métodos de valoração 

econômica de danos ambientais são as melhores opções 

para determinar parâmetros técnicos de equivalência da 

indenização com o dano ambiental. 
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Figura 4  

Fluxograma Reparação Integral de Dano Ambiental 

Fluxo da decisão sobre a estratégia de reparação integral, conforme prioridades estabelecidas pela PNMA. 

 
* Lei Federal n. 9.605/1998, Lei Estadual n. 3.467/2000 e/ou lei municipal incidente. 

** Lei Federal n. 9.605/1998 
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