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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

Resolução CNMP nº 145, de 14/06/2016 

Emenda Regimental nº 20, de 25/02/2019 

 

 

ATA DE REUNIÃO 

 

Data: 14/08/2020, às 14:00 horas 

Local: Reunião por videoconferência (Teams). 

 

 

PARTICIPANTES: 

CNMP: Vanessa Goulart Barbosa, membra auxiliar da Comissão do Meio Ambiente (CMA) e 

Mariana Bruxel de Vasconcelos, servidora da CMA. 

 

Colaboradores: Aline Salvador (MPBA), Ananda Rodrigues Oliveira (MPE-MS), Ana Paula 

(Imasul/MS), Andre Huyer (MPE – RS), Anderson Teodoro (MPE-MS), Annelise Steigleder 

(MPE-RS), Caio Eng Civil (MPPB), Carlos Valera (MPMG), Emerson Luiz Servello, Farley 

Leles Froes Medeiros (MPE-MS), Gerson Natalício Barbosa (MPMT), Guilherme Thomé 

(MPDFT), Henrique Augusto Schuck (MPMT), Hanne Nippes Bragança Guedes (MPES), Ícaro 

Ramalho (MPPB), Isabella Madruga da Cunha (MPPR), José Guilherme Roquette (MPMT), 

José Maria da Silva Junior (MPTO), Luciano Furtado Loubet (MPMS), Luciene Ramos do 

Canto (MPMS), Luiz Lobato Forgiarini (MPRS), Luiz Souza (MPRS), Marinês Honda (MPMS), 

Mateus Santin (MPDFT), Meri Cristina Amaral Gonçalves (MPAC), Paulo Henrique C. Trazzi 

(MPF-ES), Paulo Leite (MPDFT), Poliana Carolina Marquesini (MPMS), Raniere Dantas 

(MPPB), Raquel Caroline Alves Lacerda (IBAMA), Romana Araujo (MPF-PGR), Roni Berto 

Medina Espindola (MPMT), Sheila Pitombeira (MPCE), Vicente Fernando Del Bianco Gulli 

(IBAMA), Vítor Barsotti (MPMS), Sandra Kishi (MPF-SP),Silvia Cappelli (MPRS) e Yalmo 

Correia (IBAMA). 

 

No dia 14 de agosto de 2020, às 14:00 horas, foi realizada reunião técnica virtual com os 

participantes acima relacionados, tendo como itens de pauta a confirmação do escopo do documento 

a ser produzido (alinhamento das expectativas), apresentação das metodologias já utilizadas pelos 

MPs, definição dos integrantes e dos GTs específicos (subgrupos) para avaliar, revisar e propor 

metodologias (com base naquelas identificadas no item 1), bem como a definição do cronograma de 

atividades/reuniões. 

Inaugurando os trabalhos, a membro auxiliar da Comissão do Meio Ambiente (CMA), 

Dra. Vanessa, justificou a ausência da Dra Tarcila Gomes, que estava em trânsito voltando do 

Encontro de Procuradores-Gerais da Amazônia, ocorrido no dia 12 de agosto, em Belém/PA. Após 

uma breve leitura dos itens da pauta, passou a condução dos trabalhos para o Dr. Luciano Loubet 

(coordenador), Dra. Annelise Steigleder e Dra. Aline Salvador (subcoordenadoras). 

Dr. Luciano Loubet inaugurou sua fala relembrando o motivo pelo qual foi criado o GT: 
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a produção de diretrizes para valoração do dano ambiental. Destacou que não será uma normativa e 

sim um documento de orientação, unindo uma base (conteúdo jurídico e revisão dos métodos de 

valoração existentes) com anexos onde serão destacados, a partir de cada tipo de dano e sua valoração, 

alguns processos importantes como por exemplo um checklist do que precisa ser avaliado durante o 

procedimento para que a valoração do dano seja consistente. A primeira função dos subgrupos será 

justamente o checklist, baseado no tipo de dano (exemplo: queimada, poluição, erosão...) e a partir 

daí a indicação dos métodos de valoração para cada tipo de dano. Destacou que há total liberdade de 

utilização de métodos, inclusive daqueles utilizados fora do MP, por órgãos como Ibama, Embrapa 

etc. Sugeriu ainda que, se possível, seja realizada a indicação também de metodologia para cálculo 

de eventual compensação ambiental. Frisou que se trata de um trabalho prático, possível e viável e 

que inicialmente não serão alvo danos complexos, que necessitam de metodologia própria. O objetivo 

é nivelar o conhecimento dos MPs na questão da valoração com a criação de um documento oficial 

de orientação. Documento esse que será dinâmico, podendo ser atualizado conforme progresso dos 

trabalhos.   

Dra. Annelise Steigleder iniciou lembrando que ficou responsável por fazer um 

levantamento das metodologias utilizadas, a partir de 73 pareceres encaminhados pelos MPs. 

Sintetizou esses dados em uma tabela apresentada por compartilhamento. Destaca-se a identificação 

de oito tipologias de danos, com uma incidência grande do grupo flora - 35 pareceres, envolvendo 

vários tipos de danos; encontrou tipologias com diferentes níveis de desenvolvimento; boa parte dos 

casos apresentados são semelhantes no que se refere à metodologia, maior parte trabalha com custo 

de reposição e também com o custo de oportunidade (aquele de controle do que oportunamente foi 

evitado); nota-se bastante similaridade na base referencial e bibliográfica; no que se refere aos danos 

de patrimônio cultural há unanimidade na utilização do método do Condephaat (Conselho de defesa 

do patrimônio histórico, arqueológico, artístico e turístico do Estado de São Paulo); quase unânime a 

utilização da bibliografia de Costanza e De Groot para aquelas valorações de uso indireto (serviço 

ecossistêmico); os trabalhos organizados pelos MPs de MT e MS são utilizados como referência por 

outros MPs; o MPMG produziu uma planilha para valoração de pequenos danos, o seu preenchimento 

com dados do dano (exemplo: área e espécie atingida) gera automaticamente uma valoração de 

referência para possível termo de compromisso (entende importante a explanação dos criadores para 

posterior compartilhamento, se assim entendido). Ressaltou que existem vários pontos para serem 

ainda desenvolvidos, destacando dentre eles as questões relacionadas aos gases de efeito estufa. 

Sugeriu que a análise dos laudos fosse realizada a partir de um roteiro com cada pequeno grupo. 

Informou que compartilhará um roteiro básico para utilização dos colaboradores durante a análise dos 
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laudos. Salientou que as metodologias são utilizadas de maneira indiscriminada. Geralmente não há 

uma especificidade a depender do tipo de dano. E que apesar disso, existem laudos muito 

aprofundados e que atendem as particularidades regionais, mas que claramente existe certa 

dificuldade em encontrar uma base de pesquisa mais sólida. Por fim, apresentou um esboço de roteiro 

para discussões nos subgrupos. Esclarecendo dúvidas levantadas pelo Dr Luciano Loubet, afirmou 

ter identificado oito grandes grupos: flora (dividida em supressão de vegetação, edificação em APP, 

carvão vegetal e transporte de madeira), queima de campo, incêndio, fauna, pesca, mineração, 

loteamento irregular, poluição, patrimônio cultural; destacou que é comum nos laudos e a todas as 

metodologias, o cálculo de valor para o retorno hipotético ao status quo anterior; e que entende ser 

interessante deixar espaço aberto para os colaboradores poderem sugerir necessidades e/ou soluções 

para aperfeiçoamento dos trabalhos. 

Dra. Aline Salvador iniciou sua fala levantando a possibilidade de que o questionário 

contivesse os quesitos inclusive da fase de instrução procedimental para que a equipe técnica tenha 

amparo para realizar uma valoração robusta. Dra. Annelise sugeriu que a Romana, que tem trabalho 

sobre o assunto, discorra a respeito. Ao que foi esclarecida pelo Dr. Luciano Loubet que essas 

informações já estão previstas no checklist. Questionou ainda a subdivisão dos casos de loteamentos 

irregulares, pois existem situações em que há uma interface, mais de tipo de dano no mesmo caso 

concreto. Dra. Annelise destacou os laudos de Loteamento os mais interessantes justamente por terem 

essas intercessões de dano. Ficou definido então que nesses casos seriam feitos destaques para esses 

possíveis danos agregados. 

Romana relatou a importância da tabela produzida pela dra. Annelise principalmente no 

início dos trabalhos e sugeriu o acréscimo de colunas para uma melhor orientação. Como por 

exemplo: uma coluna para equivalência entre métodos, uma para críticas a aplicações de cada método 

(relato de problemas ocasionados pela utilização do método) e uma também para a descrição do 

resultado obtido na utilização da metodologia. Observou que nos trabalhos técnicos acontece de ter 

todos os elementos para valoração e em outros casos não, ressaltou a importância de se colocar todos 

os elementos disponíveis no laudo mesmo sem a sua utilização para fins de cálculo, pois apesar de 

talvez não ser possível sua análise naquele momento, no futuro com aplicação de outro método esses 

elementos possam ser importantes para valoração de outros danos que inicialmente não foram 

projetados. Quanto ao roteiro, acredita que os acréscimos virão naturalmente pelo desenvolvimento 

dos trabalhos, afirmando não ter nada a acrescentar no momento. 

Dra. Sandra Kishi iniciou sua intervenção questionando como o dano social poderia ser 

inserido nos subgrupos, se seria diluído entre todos os subgrupos ou se seria um específico, perguntou 
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ainda se haverá algum subgrupo relacionado a águas. Lembrou que as sugestões feitas por ela são 

também demandas da coordenação da sexta câmara de coordenação e revisão do MPF, na pessoa da 

Dra. Eliana. Ao que foi respondida pelos coordenadores que os subgrupos sugeridos foram criados a 

partir dos laudos recebidos e que não havia nenhum laudo relacionado a águas, o que não impede a 

criação de um subgrupo específico em caso de necessidade. Sobre o dano social, por sugestão da 

Romana, justificada por ser um dano que é transversal aos demais, o dano social restará inserido em 

todos os subgrupos. 

Luiz Sousa destacou a importância de esclarecimento do cenário jurídico para o qual se 

está trabalhando, o que exatamente precisa ser valorado dentro do cenário, deu então o exemplo de 

uma área que é regularizável, provavelmente não será recuperada, então se valoraria a compensação. 

Já a área não regularizável deverá ser recuperada. Descreveu então ser muito importante a definição 

do cenário-base da valoração. Entende também ser mais interessante o trabalho com componentes no 

meio ambiente ou da valoração do que com casos de degradações. Sugeriu que trabalhassem com 

flora, solo, fauna, águas subterrâneas e superficiais, oceanos etc, buscando encontrar metodologia de 

valoração para esses elementos olhando diretamente para eles, já que em um caso concreto de 

loteamento irregular pode ter caso de degradação de solo, água sendo necessária a busca de vários 

componentes do meio ambiente para construção da valoração.  

Dra. Aline Salvador interveio sugerindo a inserção de três grandes grupos biótico, 

abiótico e o socioeconômico subdividindo entre eles todos os subgrupos, já que todos os impactos 

caberiam necessariamente dentro de uma dessas vertentes, que é inclusive a utilizada nos 

licenciamentos ambientais. Podendo ser utilizada por analogia a Resolução Conama 01. 

Emerson Luiz Servello, representante do Ibama, agradeceu a oportunidade e o convite e 

acrescentou que diante do relato de algumas Notas Técnicas produzidas pelo MP já vislumbra a 

possibilidade de contribuições do Ibama a elas, partindo de pareceres já utilizados como referência 

nas ações realizadas pelo Ibama, como por exemplo o método de custo de reposição aplicado para 

todos os biomas. Relata que foi estabelecido como premissa para valoração o trato do dano 

irreversível. Entende que os subgrupos inicialmente criados conseguem se manter. Relatou interesse 

do Ibama em ter representantes nos subgrupos, a serem indicados posteriormente. Disse ainda que 

existe no âmbito do Ibama um GT com subdivisão semelhante a essa disposta e que dispõe de 

informações produzidas, inclusive quesitos que orientam a coleta da informação no ato da constatação 

do dano pela equipe de fiscalização.  

Dr. Ranieri, sugeriu a definição de um objeto de trabalho, já que na sua unidade há 

carência de servidor, e deu como exemplo que lá só há um servidor para realização de laudos, com 
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formação em engenharia civil com mestrado na área ambiental. Então entende que dependendo do 

trabalho resultado do GT seu único servidor não terá condições técnicas de realizá-lo. Entende que o 

trabalho deve ser prático, não adiantando a produção de um trabalho extremamente bem feito e 

sofisticado se a realidade de alguns dos MPs não é essa. Teme a não aplicação prática do produto.  

Dra. Annelise afirmou concordar com o Dr. Ranieri e disse entender necessária a 

instrumentalização dos colegas nas mais variadas realidades existentes. Chamando atenção para o 

trabalho de MG, pois para danos pequenos contam com uma planilha de excel para cálculo. 

Romana, em sua segunda fala, acrescentou, partindo da ideia de que nem sempre se têm 

todos os elementos para realização de um laudo complexo, é possível a produção de um a partir do 

que se tem, mas é importante destacar que em razão das circunstâncias só foi possível valorar um 

elemento ou quantos forem, demonstrando a grandeza do vazio do que não foi valorado. Relatou ser 

fundamental que o técnico e/ou membro tenham a consciência de que a valoração de um dano 

ambiental é extremamente complexa, envolvendo inúmeros elementos e variáveis. 

Luiz Souza esclareceu que, com relação sua fala anterior, quando se referiu à 

predefinição de regularização ou não do imóvel se referiu a uma definição exata do que deve ser 

valorado. Salientando e corroborando a fala da colega Romana no que se refere à importância do 

conteúdo da peça jurídica e o quanto isso pode e vai influenciar na valoração realizada. Reforçou a 

sua ideia de que é mais importante o técnico ter claro o cenário jurídico trabalhado e os componentes 

a serem valorados, a partir dessas informações é possível entregar para o promotor ferramentas para 

que ele decida qual metodologia deve ser utilizada. Por fim entende ser importante ter diversas 

metodologias disponíveis para cada componente, para que o membro dentro da sua realidade aplique 

a mais conveniente. Lembrou que muitas vezes os valores alcançados nas valorações estão fora da 

realidade do degradador, o que dificulta sua cobrança, mas por outro lado serve de parâmetro para a 

busca de outras medidas.  

José Guilherme entende que é importante a diferenciação entre dano ambiental e impacto 

negativo, pois nem sempre o impacto negativo causa um dano ambiental, ao passo que o objeto da 

valoração é o que foi perdido no meio ambiente. Concordando com o colega Luiz, acredita que a 

avaliação por componentes é a mais adequada, já que pode haver diversos outros impactos, mas que 

implicam na mesma redução do componente ambiental. Dentre os tipos de danos é importante 

também diferenciar os danos materiais dos imateriais. Vê como possibilidade identificar os impactos 

negativos descritos nos laudos, os componentes ambientais perdidos em cada situação e partir daí se 

há metodologia para fazer a valoração. 

Andrea Lanna, arquiteta que trabalha com valoração de dano ao patrimônio cultural no 
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MPMG, declarou utilizar a metodologia Condefat e para facilitar sua elaboração outro colega 

engenheiro inseriu as informações da metodologia em uma tabela de excel, facilitando muito a 

execução do trabalho. Descreveu o cálculo como rápido e simples. Porém entende que junto com a 

tabela deve ir toda a fundamentação técnica que justifica seu preenchimento.  Entende que o cálculo 

de valoração de dano de patrimônio cultural é muito específico e ainda precisa de aprimoramento 

como a criação de novos parâmetros para valoração.  

Luciano Loubet sugeriu que os subgrupos fossem divididos em flora, fauna, atmosfera, 

água, patrimônio cultural, solo (zona costeira, loteamento). Em cada subgrupo deveria se estudar uma 

metodologia geral e as tipologias de dano. Entende que existe diferença entre os tipos de degradação, 

como por exemplo o mesmo hectare de vegetação suprimida vai fazer diferença se é APP, reserva 

legal, unidade de conservação. 

 Em discussão para definição dos subgrupos ficou estabelecido que seriam: flora, pesca, 

poluição, fauna, patrimônio cultural, loteamento irregular e mineração, com a classificação em 

biótico, abiótico e socioeconômico. Em seguida foi feita a divisão de membros e coordenadores. 

Dra. Sandra Kishi interveio propondo que o dano social entraria em todos os grupos de 

forma transversal. Seriam representantes ela e a Romana.  

Dra. Vanessa sugeriu que no roteiro de análise fosse incluída pergunta relativa a dano 

social e sugeriu abertura de prazo para manifestação dos colaboradores não presentes em relação a 

qual grupo pretendem integrar, bem como sugestões de aperfeiçoamento do roteiro.  

Superada essa primeira etapa da reunião, foi iniciada a discussão sobre o cronograma de 

cada grupo: definição de coordenadores, revisão dos laudos, proposta de checklist e relatório com 

dificuldades e objetivos alcançados, e proposição de modelo. Restou também acordada a 

possibilidade de convite de membros externos ao MP participarem do GT. 

Concluindo os trabalhos foi realizada a formação dos subgrupos e definição dos seus 

coordenadores. 

Dra. Vanessa, a pedido da Dra. Tarcila, noticiou a finalização de um aplicativo de 

valoração do dano, chamado Colibri, produzido pela atual Procuradora-Geral de Justiça do Amapá, 

que se dispôs a apresentá-lo ao GT tão logo esteja disponível. Informou ainda que durante reunião 

com MapBiomas foi solicitada a inclusão nos relatórios gerados a possibilidade de uma valoração 

inicial do dano, podendo o GT apresentar os critérios para inserção na plataforma do MapBiomas 

Alerta. 

Dr. Luciano Loubet defendeu que a valoração do dano deve ser feita somente após  

solicitada pelo membro, uma vez que em alguns casos a valoração antes da negociação pode ser 
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prejudicial. Ao que foi esclarecido pela Dra. Vanessa que o relatório do MapBiomas é customizado 

pelo usuário, que pode inserir alguns elementos ou não.  

 

ENCAMINHAMENTOS À CMA: 

 

• Abertura de prazo de uma semana para manifestação dos colaboradores não presentes em relação 

a qual grupo pretendem integrar, bem como sugestões de aperfeiçoamento do roteiro, se existe 

algum item de subgrupo que deve ser inserido. 

• Organização interna e reuniões dos subgrupos, conforme iniciativa de cada coordenador. 

• Definição de data para reunião entre os coordenadores para compartilhamento de dificuldades e 

apontamentos nos trabalhos dos subgrupos - 18 de setembro de 2020, às 10 horas. 

 

CHAT DA REUNIÃO 

 

[14/08 14:04] Luciano Furtado Loubet (Convidado) 

“Caros Colegas do GT de Valoração de Danos Ambientais,  

Em reunião com a Coordenação da CMA para alinhar as expectativas do produto esperado por este 

GT, ficou estabelecido colocar à consulta as seguintes linhas gerais: 1)    Produziremos um 

documento, com finalidade de orientação (ou seja, não normativo ou vinculativo); 2)    O Produto 

será nominado “Diretrizes para Valoração do Dano Ambiental”;  3)    Ele será dividido nas seguintes 

partes (a ser melhor apresentado, na reunião do dia 14)  - geral: 3.1) Jurídico: conceito de dano 

ambiental, prioridades na reparação (recuperação, compensação, indenização, etc...), indenização 

ambiental em geral (falar que necessita, como é, etc.);  3.2) Atuação do MP na investigação e 

coletânea de elementos para embasar a valoração do dano (em linhas gerais o que é preciso coletar 

de informações, provas, elementos, etc.. para que seja possível fazer o laudo);  3.3) Elementos que 

devem compor a valoração ambiental (componentes segundo o STJ e a doutrina e documentos 

técnicos); 3.4) Métodos de valoração de dano ambiental existentes (falar quais tipos de métodos já há 

– método VERA, Emergia, etc...);  3.5) Norma da ABNT sobre o tema;  4) Anexos – métodos de 

valoração, conforme tipo de danos já consagrados pelos MPs (ou outros):  4.1) Um “check list” com 

os elementos que o membro do MP deve coletar para embasar o laudo naquela temática específica 

(p. ex: desmatamento: tipo de vegetação, estágio, tamanho, se é APP ou RL, etc...);  4.2) Descrição 

dos tipos de métodos colacionados para aquele tipo de dano;  4.3) Proposição de uma ou mais 

metodologia para aquele tipo de dano;  4.4) Proposição de uma metodologia para calcular a 

“compensação” ambiental, como preferência (ou paralela) à indenização;  Nossa ideia é começar 

pelos métodos (ou metodologias, como queiram chamar) mais fundamentados e mais fáceis de 

aplicar, especialmente, aqueles em que já haja metodologia desenvolvida por parte dos MPs.  Não 

trabalharemos, neste primeiro momento, com metodologia para casos muito grandes ou graves (tipo, 

desastre de Mariana) PRÓXIMOS PASSOS: a)    Verificar se os colegas concordam com a proposta 

acima; b)    A CMA irá repassar os documentos de MP que já tenham uma proposta estruturada de 

métodos de indenização ambiental (cartilha, nota técnica, revista, etc...) para a Annelise que elaborará 

um sumário do documento (item 3) e apresentará na reunião do dia 14, para ver quem pode contribuir 

com o mesmo, juntamente comigo e com a Aline Salvador;  c)    A CMA irá levantar quais tipos de 

dano já têm metodologia nos documentos de MPs (flora, fauna, efluentes, patrimônio cultural) para 
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compor o item 4 (anexos – métodos de valoração);  d)    Definir pelo menos um membro de MP e um 

técnico (ou mais, de preferência) para cada tipo de dano levantado no item anterior, que ficarão 

responsáveis para: d.1) revisar, atualizar, compilar e identificar outros possíveis métodos; d.2) 

elaborar uma proposta de um ou mais método de valoração naquele tema (poderão chamar voluntários 

externos, os quais terão crédito reconhecido no documento final elaborado) – Gostaríamos de já 

termos estes “coordenadores temáticos” no dia 14;  e)    Solicitar que todos os integrantes do grupo, 

que tenham laudos de valoração (casos concretos) que mandem para a CMA os mesmos (ou, se forem 

muitos, alguns emblemáticos) para que possa auxiliar na definição dos anexos que teremos.  Espero 

ter refletido aqui o que foi discutido na reunião hj. Peço às colegas que participaram para ver se é isso 

mesmo.  Abraço. “ 

Luciano Furtado Loubet 

 

[14/08 14:04] Luciano Furtado Loubet (Convidado) 

Acima. para lembrar os objetivos que estabelecemos no grupo.  

 

[14/08 14:05] Luciano Furtado Loubet (Convidado) 

essa é a Pauta:  

14h – Início da reunião 1 - Confirmação do escopo do documento a ser produzido (alinhamento das 

expectativas); 2 - Apresentação das metodologias já utilizadas pelos MPs; 3 - Definição dos 

integrantes dos GTs específicos (subgrupos) para avaliar, revisar e propor metodologias (com base 

naquelas identificadas no item 1); 4 - Cronograma das atividades 

 

[14/08 14:37] Vanessa Goulart Barbosa 

[TABELA Pareceres de Valoração - CNMP.docx] 

(https://cnmpmpbr-

my.sharepoint.com/personal/vanessabarbosa_cnmp_mp_br/Documents/Arquivos de Chat do 

Microsoft Teams/TABELA Pareceres de Valoração - CNMP.docx) 

 

[14/08 14:39] Emerson Luiz Servello (Convidado) 

As ações hoje usam a nota técnica dos custos de reposição florestal. É mais atual, e tem sido 

empregada em ACP's dos últimos anos.  

 

[14/08 14:40] Vanessa Goulart Barbosa 

Qual é essa nota técnica, Emerson? Poderia disponibilizar aqui? 

 

[14/08 14:45] Vanessa Goulart Barbosa 

[ROTEIRO DE DISCUSSÕES - Valoração do dano.doc] 

(https://cnmpmpbr-

my.sharepoint.com/personal/vanessabarbosa_cnmp_mp_br/Documents/Arquivos de Chat do 

Microsoft Teams/ROTEIRO DE DISCUSSÕES - Valoração do dano.doc) 

 

[14/08 14:49] Vanessa Goulart Barbosa 

[SEI_IBAMA___5867844___Nota_Tecnica.pdf] 

(https://cnmpmpbr-

my.sharepoint.com/personal/vanessabarbosa_cnmp_mp_br/Documents/Arquivos de Chat do 

Microsoft Teams/SEI_IBAMA___5867844___Nota_Tecnica.pdf) 

 

[14/08 14:51] Emerson Luiz Servello (Convidado) 
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Temos outros bons documentos que poderão ser disponibilizados junto aos subgrupos. Tomei a 

liberdade de adicionar o Vicente, servidor do GT-IBAMA, que conduziu a construção desta NT.  

 

[14/08 14:53] Vanessa Goulart Barbosa 

Obrigada, Emerson, os documentos do IBAMA serão de grande valia para as atividades deste GT 

 

[14/08 15:04] Annelise Steigleder (Convidado) 

GRUPOS: Fauna 

 

[14/08 15:10] Annelise Steigleder (Convidado) 

1. Flora: pode ser subdividido pois é diverso (carvão, transporte e armazenamento de madeira, 

supressão de vegetação, edificação em APP, falta de RL)   

2. . Fauna  

3. Queimadas;  

4. Mineração;  

5. Pesca;  

6. Poluição;  

7. Patrimônio Cultural;  

8. Loteamento Irregular  

 

[14/08 15:18] sheila@mpce.mp.br 

Sugestão de temáticas para os subgrupos:  

1.poluição:  

1. Atmosférica  

2.   solo,  

3. água.  

4.   sonora;;  

2. Flora  

2.1 desmatamento 

2.1 APP 

2.3 Reserva legal 

2.4 Queimadas 

3. Mineração 

3.1 lavra 

3.2 extração 



 

10 

 

4. Fauna 

4.1 cativeiro 

5. Zona Costeira 

5.1 Edificação 

5.2 Pavimentação (impermeabilização) 

 

[14/08 15:22] Annelise Steigleder (Convidado) 

Podemos incluir dano social, mas não recebemos pareceres ainda 

 

[14/08 15:22] José Guilherme Roquette (Convidado) 

Boa tarde a todos! Grande prazer fazer parte desse grupo. Penso que antes de adentrarmos nos 

métodos devemos alinhar os conceitos e definições de dano ambiental. Precisamos diferenciar dano 

ambiental de impacto negativo ao meio ambiente. Vejo muita confusão nesse ponto. A partir de que 

momento nós temos o dano ambiental, considerando a capacidade de suporte do meio ambiente 

(lembrando que cada ecossistema tem sua resistência, elasticidade e resiliência)? O que devemos 

valorar monetariamente é o dano efetivamente ocorrido no caso em análise, não o valor potencial que 

dano ambiental pode atingir, como é o caso, geralmente, do uso dos trabalhos de Costanza et al e De 

Groot et al. Assim, devemos definir quais são os componentes ambientais perdidos em cada caso que 

são passíveis de quantificação físico, química ou biologicamente, bem como se há métodos para 

precificação desses componentes perdidos. Precisam ser diferenciados também, se deve ser valorado 

o lucro cessante ou o dano ambiental pela perda definitiva dos bens e serviços ambientais e, ainda, se 

são danos materiais ou imateriais. A partir daí podemos pensar nos métodos mais adequados. Essa é 

minha sugestão. 

 

[14/08 15:22] Annelise Steigleder (Convidado) 

Acho super válido, e quem tiver experiências sobre valoração de dano social, será muito bem  vindo 

 

[14/08 15:23] Romana Araujo (Convidado) 

Sugiro incluir mais 3 colunas na tabela da Dra. Annelise: i) equivalência a outro método; ii) crítica 

da utilização daquele método; iii) resultado do parecer. 

 

[14/08 15:23] ANA PAULA - IMASUL/MS (Convidado) 

pra fauna, por exemplo, poderiamos pensar no dano social o risco de transmissão de zoonoses, 

pandemias? 

 

[14/08 15:23] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

Neste caso de Água, eu pergunto: 

 

[14/08 15:23] Romana Araujo (Convidado) 

penso que o dano social transversa nos outros danos 

 

[14/08 15:23] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

Seria qualidade e quantidade de água? Tipo, contaminação do manancial e soterramento de 

nascentes? 
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[14/08 15:24] Raniere MPPB (Guest) (Convidado) 

Pretendo ficar no grupo da flora (2).  

 

[14/08 15:24] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

Dano Social, tem uma professora da FGV que está tentando isolar variáveis sociais de Belo Monte... 

 

[14/08 15:24] Annelise Steigleder (Convidado) 

Em água, temos apenas um de poluição no mar 

 

[14/08 15:25] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

Aqui eu tenho muitos casos de nascentes soterradas. O Colega do MT deve ter muita experiência com 

isso, já que ele monitora as nascentes naquele Estado 

 

[14/08 15:25] Annelise Steigleder (Convidado) 

Se tivermos mais laudos que avaliem contaminação em água, poços artesianos, contaminação por 

agrotóxicos, podemos fazer um mais focado em água. A análise foi feita  com base nos laudos que 

recebemos dos MPs 

 

[14/08 15:26] Emerson Luiz Servello (Convidado) 

Talvez uma das atuações do grupo seja identificar as hipóteses do dano por tema, e priorizar as 

abordagens em função das demandas. 

 

[14/08 15:26] Emerson Luiz Servello (Convidado) 

do que já se tem. ] 

 

[14/08 15:26] Raniere MPPB (Guest) (Convidado) 

Se houver a subdivisão, seria o de desmatamento (2.1) 

 

[14/08 15:26] Luciano Furtado Loubet (Convidado) 

Sugestão do Luiz Souza:  

 

[14/08 15:27] Luciano Furtado Loubet (Convidado) 

a) parte jurídica - ter clara (recuperada, exigida compensação, o que valorar)? 

 

[14/08 15:28] Luciano Furtado Loubet (Convidado) 

b) componentes do meio ambiente do que com casos da valoração: vegetação (flora), solo, água, para 

estes componentes, olhando o componente.  

 

[14/08 15:28] Raniere MPPB (Guest) (Convidado) 

Ícaro (MPPB) também ficará no mesmo grupo 2 (ou 2.1) 

 

[14/08 15:28] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

Não poderia ser dividido em BIÓTICO, ABIÓTICO E SOCIOECONÔMICO? 

 

[14/08 15:28] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

E dividir os temas dentro desses grandes GRUPOS? 

 

[14/08 15:28] Romana Araujo (Convidado) 
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a valoração é complexa, e o dano social é difícil de capturar a afetação acarretada a uma população, 

mas é possível. Há métodos na literatura. 

 

[14/08 15:31] Luiz Souza/MPRS (Convidado) 

Concordo, Dra. Aline 

 

[14/08 15:31] Andrea Lanna Mendes Novais (Convidado) 

Concordo Dra Annelise 

 

[14/08 15:32] silvia.cappelli (Convidado) 

acho que essa consideração do que é irreparavel é anterior à metodologia 

 

[14/08 15:32] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

Por exemplo: um caso concreto poderá vir a ter impactos BIÓTICOS E ABIÓTICOS. Daí seria 

somente buscar o nas divisões específicas. 

 

[14/08 15:32] Andrea Lanna Mendes Novais (Convidado) 

Patrimônio cultural é muito específico 

 

[14/08 15:32] Luiz Souza/MPRS (Convidado) 

Sugestões: definições dos cenários jurídicos para à valoração e divisão dos grupos por componentes 

do ambiente natural s social 

 

[14/08 15:32] Paulo Leite (Convidado) 

Acho que os tecnicos devem dar a palavra final da melhor categorização! 

 

[14/08 15:33] Romana Araujo (Convidado) 

Annelise, para a construção da tabela vc está considerando apenas os estudos do MP? 

 

[14/08 15:34] Annelise Steigleder (Convidado) 

Romana, Analisei apenas os laudos que recebemos até agora. Cada laudo cita bibliografia, notas 

técnicas de outros MPs. Com a entrada do IBAMA no grupo, podermos ampliar nossa base de dados  

 

[14/08 15:36] Romana Araujo (Convidado) 

Annelise. E os estudos feitos nas universidades? teria interesse? 

 

[14/08 15:36] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

Somente pra efeito de registro, a proposição seria: 

 

[14/08 15:36] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

BIÓTICO: entraria tudo de fauna e flora, com justamente os laudos que Annelise já segregou; 

 

[14/08 15:36] Annelise Steigleder (Convidado) 

Claro, Romana, será riquíssimo! Alguns trabalhos acadêmicos já são citados nos laudos 

 

[14/08 15:37] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

ABIÓTICO: mineração, solo, ar, contaminação de águas e sedimentos, etc... com os laudos todos 

inseridos nesse grande grupo; 
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[14/08 15:37] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

SOCIOECONÔMICO (OU ANTRÓPICO): 

 

[14/08 15:37] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

Entrariam os sociais, ou os culturais... 

 

[14/08 15:38] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

Não muda o que Annelise está propondo, não. Apenas estariam inseridos nos grupos maiores. 

 

[14/08 15:38] Annelise Steigleder (Convidado) 

Acho mais  esclarecedor trabalhar por  Fauna, Flora, Solo, Água, pois se sabe mais claramente qual 

foi o bem jurídico afetado 

 

[14/08 15:39] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

Sim, concordo.  

 

[14/08 15:39] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

Mas um pescado, por exemplo: ele não atingiria fauna e socioeconomia? De repente? 

 

[14/08 15:40] Romana Araujo (Convidado) 

normalmente, a valoração é multidisciplinar. 

 

[14/08 15:40] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

Exatamente! 

 

[14/08 15:40] Annelise Steigleder (Convidado) 

Temos a experiência das planilhas do MPMG para danos bem singelos, Rainieri. Poderia ser 

apresentado também no grupo 

 

[14/08 15:40] Romana Araujo (Convidado) 

mas se não tem todas as ciências e consegue fazer uma ciência que se destaque que as outras ciências 

não foram valoradas 

 

[14/08 15:42] Emerson Luiz Servello (Convidado) 

Fauna  

Flora 

Pesca  

Contaminação/Poluição 

 

[14/08 15:42] ANA PAULA - IMASUL/MS (Convidado) 

Concordo com o colega do Ibama sobre a primeira divisão 

 

[14/08 15:44] Annelise Steigleder (Convidado) 

Aline, a ideia não é fechar a análise em fauna, flora, etc., é apenas permitir a divisão dos grupos e os 

pareceres entre os grupos. Cada situação fática demanda um olhar interdisciplinar e complexo, pois 

a noção de meio ambiente demanda a noção de interação entre biótico, abiótico, etc. 

 

[14/08 15:46] Emerson Luiz Servello (Convidado) 
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Vanessa, compartilhei alguns materiais para ti. As referencias de parecer estão listadas. Caso cada 

grupo se interesse por material produzido, me informe que gero o pdf do parecer. Temos exemplos 

isolados, e alguns estão sendo amadurecidos em função da informação contida nos processos e na 

própria qualificação da infração.  

 

[14/08 15:48] Emerson Luiz Servello (Convidado) 

Pessoal,  

Agradeço demais o convite. Aguardo os encaminhamentos desta agenda para poder direcionar os 

servidores do ibama que integrarão as camaras temáticas. 

Ótimo final de semana a todos! 

 

 

[14/08 15:49] Raniere MPPB (Guest) (Convidado) 

Caio (MPPB) quer integrar o grupo 5 

 

[14/08 15:49] Raniere MPPB (Guest) (Convidado) 

zona costeira 

 

[14/08 15:52] Aline Salvador (Convidado) (Guest) 

CASOS 

CONCRETOS(INFINITOS) 
BIÓTICO ABIÓTICO SOCIOECONÔMICO CULTURAL 

FLORA:                         

QUEIMADAS: 

03                                       

        

FLORA QUEIMADA (vegetação) (solo)     

POLUIÇÃO:         

PESCA:                                (talvez)   

PATRIMÔNIO 

CULTURAL: 
        

FAUNA:                                 

             
    Talvez   

LOTEAMENTO 

IRREGULAR: 
        

MINERAÇÃO:                          

MAIS OCORRÊNCIAS.         

Essa seria minha sugestão  

 

[14/08 15:52] Raquel Caroline Alves Lacerda (Convidado) 

queimadas e desmatamentos também envolvem a questão das emissões de CO2  

 

[14/08 16:02] José Guilherme Roquette (Convidado) 

O MPF compartilhou um material interessante sobre avaliação de danos ambientais. Indica quais os 

parâmetros que devem quantificados para uma série de casos. E também sobre métodos que 

incorporam fórmulas da matemática financeira 

 

[14/08 16:03] Luiz Souza/MPRS (Convidado) 
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Concordo 

 

[14/08 16:07] José Guilherme Roquette (Convidado) 

Concordo com a divisão de Abiótico, Biótico e Sócioeconômico e subdivisões. Os impactos que 

podem implicar nos danos ambientais podem ser discutidos em separado. 

 

[14/08 16:09] Raniere MPPB (Guest) (Convidado) 

Flora: Raniere e Ícaro (MPPB) 

 

[14/08 16:09] Raniere MPPB (Guest) (Convidado) 

Loteamento irregular: Caio (MPPB) 

 

 

[14/08 16:09] José Maria da Silva Junior - MPTO (Convidado) 

Contribuo com a Flora 

 

[14/08 16:11] Meri Cristina Amaral Gonçalves 

Meri - Flora 

 

[14/08 16:11] Raniere MPPB (Guest) (Convidado) 

Ícaro também na flora 

 

[14/08 16:12] Ícaro MPPB (Convidado) 

Ícaro Flora 

 

[14/08 16:12] ANA PAULA - IMASUL/MS (Convidado) 

FAUNA: Ana Paula e Glaucia Seixas 

 

[14/08 16:12] Vítor Barsotti (Convidado) 

Vítor - Poluição e Mineração 

 

[14/08 16:12] Andrea Lanna Mendes Novais (Convidado) 

Andrea lanna - patrimônio cultural 

 

[14/08 16:12] Gerson Natalício Barbosa (Convidado) 

Posso contribuir com loteamento irregular 

 

[14/08 16:13] Andre Huyer (Convidado) 

André Huyer - Patrimônio cultural. 

 

[14/08 16:13] José Guilherme Roquette (Convidado) 

José Guilherme: Flora em geral. Dano social 

 

[14/08 16:13] Meri Cristina Amaral Gonçalves 

Posso ficar na Flora/Queimada, mas acho que no tema mais abrangente seria mais adequado, pois na 

Amazônia tem a questão da extração ilegal de madeira, enfim...preferiria ficar no tema guarda-chuva 

(que é Flora) 

 

[14/08 16:13] Luiz Souza/MPRS (Convidado) 
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Luiz Fernando de Souza - Flora e Flora queimada 

 

[14/08 16:13] Henrique Augusto Schuck (Convidado) 

Flora e Flora Queimada. 

 

[14/08 16:14] Romana Araujo (Convidado) 

isso 

 

[14/08 16:15] Raniere MPPB (Guest) (Convidado) 

Coloquem Ícaro (MPPB) tambem na flora 

 

[14/08 16:15] Roni Berto Medina Espindola (Convidado) 

Flora e Flora Queimada 

 

[14/08 16:15] Gerson Natalício Barbosa (Convidado) 

Luciano, e água, ou recursos hídricos...? 

 

[14/08 16:15] Ananda Rodrigues Oliveira (Convidado) 

Ananda/MPMS - Flora e Flora Queimada 

 

[14/08 16:15] Marinês Honda (Convidado) 

Flora 

 

[14/08 16:15] Anderson Teodoro (Convidado) 

Poluição 

 

[14/08 16:15] Roni Berto Medina Espindola (Convidado) 

Flora e Queimada 

 

[14/08 16:15] ANA PAULA - IMASUL/MS (Convidado) 

Fauna: Ana Paula e Glaucia Seixas 

 

[14/08 16:15] Luciene Ramos do Canto (Convidado) 

fauna pesca 

 

[14/08 16:16] hguedes@mpes.mp.br 

poluição 

 

[14/08 16:16] Farley Leles Froes Medeiros (Convidado) 

Farley e Poliana - Flora 

 

[14/08 16:16] Raniere MPPB (Guest) (Convidado) 

Acho que o dano social pode, então, ficar com um capítulo específico do material 

 

[14/08 16:17] Mateus Santin - MPDFT (Convidado) 

Solicito ser inserido no grupo de Loteamento irregular. O Dr, Paulo Leite teve que sair para uma 

audiência, mas solicitou ser incluído no mesmo grupo. 

 

[14/08 16:17] Farley Leles Froes Medeiros (Convidado) 
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Farley e Poliana - Flora e Flora queimada 

 

[14/08 16:18] Luciene Ramos do Canto (Convidado) 

fauna ´peixes 

 

[14/08 16:18] hguedes@mpes.mp.br 

hanne e fernando bertol mpes - poluição 

 

[14/08 16:18] Luiz Souza/MPRS (Convidado) 

Também posso contribuir para os loteamentos irregulares e mineração, aspectos biotipos 

 

[14/08 16:18] Luiz Souza/MPRS (Convidado) 

Bióticos 

 

[14/08 16:18] Gerson Natalício Barbosa (Convidado) 

José Guilherme e Gerson: temos interesse em poluição, também. 

 

[14/08 16:19] hguedes@mpes.mp.br 

retificando* hanne e fernando bertol MPES - flora 

 

[14/08 16:19] Guilherme Thomé (Guest) (Convidado) 

Eu gostaria de ficar no mesmo grupo do Mateus e do Promotor Paulo Leite, por sermos colegas de 

MPDFT. Acredito que o Dr. Paulo Leite vá se manifestar por e-mail depois, já que não está presente 

no momento. 

 

[14/08 16:19] silvia.cappelli (Convidado) 

eu gostaria de participar de todos os grupos para ter uma noção geral do que estamos produzindo 

 

[14/08 16:23] Romana Araujo (Convidado) 

mas creio necessário entrar mais alguém em Pesca 

 

[14/08 16:23] Farley Leles Froes Medeiros (Convidado) 

Retificando... Farley e Poliana - MPMS  - FLORA 

 

[14/08 16:25] Romana Araujo (Convidado) 

acho que o prazo tem que ser depois da 1ª semana 

 

[14/08 16:25] Annelise Steigleder (Convidado) 

CASOS 

CONCRETOS(INFINITOS) 
BIÓTICO ABIÓTICO SOCIOECONÔMICO CULTURAL 

FLORA (vegetação) 
(solo, carbono 

na atmosfera) 
    

FLORA QUEIMADA (vegetação) (solo)     

POLUIÇÃO:          

PESCA:                           (talvez)   

FAUNA :          
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PATRIMÔNIO 

CULTURAL: 
        

LOTEAMENTO 

IRREGULAR: 
        

MINERAÇÃO:         

MAIS OCORRÊNCIAS:         

 

[14/08 16:26] hguedes@mpes.mp.br 

Hanne e Fernando Bertol - MPES - FLORA 

 

[14/08 16:28] silvia.cappelli (Convidado) 

podem me incluir em todos os grupos por faor 

 

[14/08 16:28] ANA PAULA - IMASUL/MS (Convidado) 

zootecnistas 

 

[14/08 16:28] Luciene Ramos do Canto (Convidado) 

sim, Bióloga MPMS - trabalharei na fauna  peixe 

 

[14/08 16:28] ANA PAULA - IMASUL/MS (Convidado) 

Glaucia e eu Ana Paula 

 

[14/08 16:29] Luiz Souza (Convidado) 

Posso contribuir na fauna e pesca 

 

[14/08 16:29] José Guilherme Roquette (Convidado) 

José Guilherme: Flora, Flora queimada, Loteamento irregular, Socioeconômico 

 

[14/08 16:31] Farley Leles Froes Medeiros (Convidado) 

Faltou colocar o Vítor (geólogo) MPMS na Mineração 

 

[14/08 16:31] Romana Araujo (Convidado) 

falta incluir o José Guilherme. Ele pediu acima 

 

[14/08 16:31] ANA PAULA - IMASUL/MS (Convidado) 

fiz a sugestão de incluir o Vander Melquiades, biólogo, gerente de recursos pesqueiros e fauna do 

Imasul/MS 

 

[14/08 16:32] ANA PAULA - IMASUL/MS (Convidado) 

tb tem o MIchel Lopes do Ibama/MS que poderia contribuir no grupo de pesca 

 

[14/08 16:32] José Maria da Silva Junior - MPTO (Convidado) 

Também indicaremos mais técnicos do MPTO. 

 

[14/08 16:32] silvia.cappelli (Convidado) 

e ainda tem os 10 dias para convencer mais tecnicos 

 

[14/08 16:34] Anderson Teodoro (Convidado) 
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o rafael cavaretto do mpms aceitou 

 

[14/08 16:35] Anderson Teodoro (Convidado) 

quer participar em pesca 

 

[14/08 16:36] hguedes@mpes.mp.br 

Gentileza inserir Hanne e Fernando Bertol em Flora 

 

[14/08 16:38] Romana Araujo (Convidado) 

aproximar da academia tb seria muito bom 

 

[14/08 16:40] ISABELLA MADRUGA DA CUNHA (Convidado) 

Oi! Sou a assessora do Alexandre Gaio. Pode deixar que eu confirmo a participação com ele! Podem 

me colocar junto na Grupo da Flora? 

 

[14/08 16:43] Anderson Teodoro (Convidado) 

posso participar de loteamentos tb 

 

[14/08 16:50] José Guilherme Roquette (Convidado) 

José Guilherme: Flora, Flora queimada, Loteamento irregular, Socioeconômico 

 

 

 


