
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal 

Brasília Ambiental – IBRAM 
 Câmara de Compensação Ambiental 
 

 

Processo: 190.000.392/2006 

 

 

Referência:      Retificação do valor cobrado a título de compensação ambiental e definição 

de aplicação dos recursos.  

Interessado:     Secretaria de Transportes 

 

Ementa: Delibera por alterar o valor da compensação ambiental previamente definido e 

resolve pela aplicação dos recursos da compensação em obras de infra-estrutura no Parque 

Ecológico Ezechias Heringer. 

 

 

 
DELIBERAÇÃO Nº: 004/2011 – CCA 

 

 
A Câmara de Compensação Ambiental, reunida em Brasília no dia 20 de junho de 

2011, na Sede do IBRAM, após analise dos autos do processo n° 190.000.392/2006, 

que trata do licenciamento do empreendimento “Implantação e Pavimentação da 3° 

Faixa e Vias Marginais da DF-085 (Estrada Parque Taguatinga - EPTG)”, que integra 

o Programa de Transporte Urbano – Brasília Integrada. DELIBEROU, por 

unanimidade, acompanhar na íntegra, o VOTO proferido pela relatora Lélia Barbosa 

de Souza Sá, que solicita a revisão do cálculo da compensação ambiental de acordo 

com a legislação vigente à época, qual seja, pelo método proposto no Decreto 

6.848/2009; utilizar como Valor de Referência para o cálculo, apenas os custos 

relativos ao trecho da DF – 085(EPTG); negar provimento à Secretaria de Transportes 

no que tange ao Ibram aferir o valor de R$ 1.240.000,00 (um milhão duzentos e 

quarenta mil reais) como sendo o relativo da compensação ambiental de todos os 

empreendimentos que compreendem o Programa de Transporte Urbano e; destinar os 

recursos da compensação ambiental para a construção de obras de infra-estrutura no 

Parque Ezechias Heringuer – Ciclovias e Coopervias - conforme proposto pela 

Superintendência de Gestão de Áreas Protegidas – SUGAP, haja vista sua consonância 

com o Plano Anual de Diretrizes para Aplicação dos Recursos – PADAR 2011. 

Presidiu a reunião o Sr. Nilton Reis Batista Júnior. Votaram os membros Lélia Barbosa 

de Souza Sá, Antonio Queiroz Barreto, Leider Alves de Oliveira, Mariana Munhoz da 

Mota, Paulo César Magalhães Fonseca. 
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