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Atualização Financeira   

 

Índice adotado 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. 

 

Base Legal 
 
O art. 1º da Lei Federal nº. 13.668/2018, de 28/05/2018, que acrescentou o art. 14-B na 

Lei Federal nº. 11.516/2007, de 28/08/2007, estabeleceu que os valores devidos a título de 
compensação ambiental, nos termos do art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000, de 18/07/2000, 
serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E a 
partir da data de fixação da compensação ambiental pelo órgão licenciador. Além disso, o 
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA deverá prever mecanismo de 
atualização dos valores dos desembolsos (§3º do art. 5º da Resolução CONAMA nº. 371/2006).  

 
Procedimento 
 
A operação de correção monetária com a atualização financeira pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E do recurso calculado de compensação ambiental 
deverá ser executada no período de tempo entre a data de fixação da compensação ambiental 
pelo órgão licenciador até o dia de quitação acordado entre empreendedor e órgão gestor de 
UC, na Calculadora do Cidadão - CALCIDADAO do Banco Central do Brasil - BCB, na aba 
“Correção de valores”, “Correção de valor por índices de preços” (Clique aqui).  

 
O IPCA-E tem periodicidade mensal, mas sua divulgação é trimestral, ocorrendo sempre 

ao fim de cada trimestre civil (março, junho, setembro e dezembro). O IPCA-E tem abrangência 
geográfica e população-objetivo iguais ao IPCA, mas período de coleta diferente 
aproximadamente do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês de referência). Por conta disso, 
no ato da celebração do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA o órgão 
gestor de UC e empreendedor devem definir uma data plausível para a devida correção 
monetária e atualização financeira. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
realiza a divulgação do calendário de periodicidades (atualizações) do IPCA-E pela internet 
(Clique aqui).  
  

Conceituação do IPCA-E (Clique aqui)  

De acordo com o IBGE, o Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC 
produz contínua e sistematicamente índices de preços ao consumidor e, na sua produção, tem 
como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
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https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9262-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo-especial.html?=&t=calendario
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9262-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo-especial.html?=&t=calendario
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https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9262-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo-especial.html?=&t=o-que-e
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https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9262-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo-especial.html?=&t=o-que-e
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concessionária de serviços públicos internet. Com divulgação na Internet iniciada em maio de 
2000, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 – IPCA-15 difere do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apenas no período de coleta que abrange, em geral, do 
dia 16 do mês anterior ao 15 do mês de referência e na abrangência geográfica. Atualmente a 
população-objetivo do IPCA-15 abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários 
mínimos, qualquer que seja a fonte. Residentes em 11 áreas urbanas das regiões de 
abrangência do SNIPC, as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, 
Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito  
Federal e do município de Goiânia. 
 
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial–  IPCA-E foi criado em dezembro de 
1991 e, a partir de janeiro de 1995, passou a ser divulgado trimestralmente. Desse modo, o 
IPCA-E é o acumulado trimestral do IPCA-15. 


