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A Compensação Ambiental vem ganhando destaque nos últimos anos com o aumento da crise
ambiental do planeta, em especial para hábitats raros, motivando a criação de mecanismos mais
eficientes para garantir a conservação da biodiversidade. No contexto global, as compensações
ambientais  são  definidas  como  ações  positivas  mensuráveis,  realizadas  para  compensar  os
impactos negativos não mitigáveis, gerados por às atividades potencialmente poluidoras, com o
objetivo promover ao ambiente o retorno a sua condição original ou o mais próximo desta. No
Brasil,  a  Política  Nacional  de  Meio  Ambiente  define  a  Compensação  Ambiental  como  um
instrumento que visa garantir a sociedade o ressarcimento pelos danos sobre a biodiversidade,
causados por impactos significativos.  Já para o Business  and Biodiversity  Offsets Programme
(BBOP), o maior programa de compensação em aplicação no mundo, a Compensação Ambiental
do tipo  Offset são  medidas tomadas para compensar eventuais impactos adversos residuais e
significativos  que não podem ser  evitados,  minimizados e/ou reabilitados  ou restaurados,  por
forma a não obter qualquer perda líquida ou ganho líquido de biodiversidade. Estes dois exemplos
citados demonstram existir diferenças na aplicação do mecanismo definido como Compensação
Ambiental, onde equiparações terminológicas precisam ser avaliadas com cuidado. Neste sentido,
o presente trabalho buscou contextualizar o termo Compensação Ambiental e a sua aplicação
legal no Brasil, comparando os seus princípios e mecanismos com os padrões internacionais e
boas práticas para a conservação da biodiversidade. Inicialmente foram levantados e analisados
os principais  aspectos da legislação brasileira aplicáveis à Compensação Ambiental,  utilizando
como base três das principais Leis Federais: (1) Lei Federal 9985/2000 (SNUC) e a compensação
por impactos ambientais pelo princípio do poluidor-pagador, (2) Lei Federal 12651/2012 (Código
Florestal  Brasileiro)  e  a  compensação  pelo  desenvolvimento  sustentável  e  uso  do  solo  em
propriedades rurais e; (3) a Lei 11.428/2006 (Lei do bioma Mata Atlântica) e sua compensação
pela  supressão  da  vegetação.  Em  seguida,  o  contexto  legal  brasileiro  foi  comparado  aos
princípios do BBOP, tomando como base as diretrizes já aplicadas em outros países, mas que até
o momento não são legalmente exigidas ou comumente aplicadas no Brasil. Observa-se que a
Compensação  Ambiental  no  Brasil  não  segue  vários  princípios  básicos  aplicados
internacionalmente.  A  Lei  do  SNUC,  geralmente  a  única  legislação  citada  nas  publicações
disponíveis,  é  a  que  possui  menor  semelhança  aos  princípios  do  BBOP,  pois  se  baseia  na
compensação  monetária,  enquanto  a  Lei  da Mata  Atlântica  apresenta  maior  semelhança  aos
padrões internacionais,  incluindo equivalência ecológica e multiplicadores em suas métricas. A
análise já realizada indica ainda que a Compensação Ambiental no Brasil não segue princípios
básicos aplicados internacionalmente,  como aderência à hierarquia de mitigação de impactos,
perda líquida zero e limites para a compensação ambiental, o que representam riscos eminentes à
biodiversidade brasileira. Neste sentido, o estudo mostra que apesar do Brasil possuir um sistema
de  Compensação  Ambiental,  o  mesmo  não  garante,  de  forma  efetiva,  a  conservação  da
biodiversidade  compensada,  indicando  que  o  seu  formato  e  seus  mecanismos  precisam  ser
debatidos e reavaliados. 
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