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DANOS AMBIENTAIS IRREVERSÍVEIS E O VALOR DA
INDENIZAÇÃO AMBIENTAL: O MÉTODO DOS CUSTOS
AMBIENTAIS ESPERADOS E SUAS VARIAÇÕES
A transdisciplinaridade que permeia a maior parte da matéria ambiental, exigida também no que
tange a valoração de danos ao meio ambiente, quando somada ao surgimento de novos
conhecimentos e/ou outras diretrizes, como a emergência de normas e Leis, pede constante
atualização dos modelos usados. A necessidade de valorar os danos ambientais irreversíveis e,
com isto, estabelecer o quantum indenizatório ambiental para efeitos civis, administrativos e/ou
criminais na área do meio ambiente, tanto em inquéritos Civis quanto em ações Civis Públicas,
sugere que se proceda à releitura do modelo metodológico “Custos Ambientais Totais
Esperados – CATE” proposto em RIBAS (1996). Ribas (1996) parte dos princípios teóricos do
modelo de Faustmann, sob o enfoque florestal, denominado “Valor Esperado do Solo” (Se),
acreditando que estes pressupostos, assim como aqueles relacionados ao fato de todo e qualquer
processo avaliatório, principalmente dentro da temática ambiental, deveriam considerar as
variáveis “tempo” e “juros”, de forma a revestir sua metodologia de certa flexibilidade quanto à
variação do próprio modelo em si. Uma releitura de RIBAS (1996) foi apresentada com a
incorporação da abordagem analítica do fator “DAI” (Danos Ambientais Irreversíveis) no
modelo original proposto pelo referido autor. Como resultado final, entende-se que, a partir de
RIBAS (1998), o modelo “CATE-DAI” trata-se de uma metodologia que, além de focar a
ação/função indenizatória, também induz a implantação de medidas ambientais de prevenção,
controle e correção de eventuais danos ambientais irreversíveis. Assim, do modelo de RIBAS
(1996) para o modelo CATE-DAI, as principais alterações foram a adaptação dos termos “r” e
“A” do modelo original de Faustmann, os quais passam a ser entendidos como estimativa de r
(período de rotação) como 25 anos (espaço temporal adequado ao se considerar as presentes e
futuras gerações). Em adição, na releitura de RIBAS (1996) em RIBAS (1998) houve a
definição de que “A” seria a conjunção de três variáveis a saber: (a) variável econômica “Vc”
(vinculado à capacidade econômica e/ou vantagem monetária auferida pelo degradador); (b)
valor ambiental direto de recuperação da área “Vd” (vinculado ao custo de recuperação
ambiental da área degradada), e; (c) valor ambiental indireto, ou seja, o custo estipulado pela
degradação dos serviços ecossistêmicos. Esta última variável, está vinculado a uma escala
numérica de 1 à 9 (F i/d), de acordo com as características e intensidade dos danos ambientais
indiretos, bem como, à “Matriz de Prioridades” apresentada por SAATY, apud RIBAS (1998).
Por fim, estabeleceu-se que a avaliação econômica de danos ambientais irreversíveis deveria
considerar, metodológica e analiticamente, se as ações antrópicas degradatórias teriam natureza
“intermitente” ou “contínua”. A mais recente proposta de releitura do método de avaliação do

valor de indenização ambiental proposto a partir de RIBAS (1996) e RIBAS (1998) é
apresentada por ARAGÃO (2010). Esta variação metodológica aproxima-se do método
tarifário, destaca a variável F i/d e passa pela consideração do escopo monetário tal como
definido da regulamentação da lei de Crimes Ambientais, conforme disposto em legislação
ambiental pertinente (Lei n. 9.605/98, Decreto Federal n. 6.514/2008, Decreto Federal, n.
6.686/2008, primordialmente). De toda forma, independentemente dos processos de releitura,
entende-se que o modelo proposto para estimar o valor econômico dos danos ambientais
irreversíveis e para efeito de se calcular a indenização ambiental, além de basear-se em
raciocínios matemáticos consolidados dentro da matemática financeira, tem se mostrado de
grande valia quando usados junto ao princípio da ponderação no campo da valoração ambiental.
Acredita-se que, além de sua ampla aplicabilidade (não só na área florestal), a metodologia
permite ao usuário a flexibilidade de adaptar as variáveis caso a caso, indo de encontro com às
necessidades de harmonização entre os interesses ambientais e antrópicos que tanto urgem em
nossa sociedade.
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