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PREFÁCIO

Buscando proteger a natureza de si mesma, a modernidade capi-
talista apresenta a criação de espaços territoriais especialmente prote-
gidos como medida a combater o colapso ecológico. As primeiras áreas 
protegidas foram criadas no final do século XIX, com o intuito de res-
guardar paisagens cuja beleza deveria ser mantida para a contemplação 
e resguardada para as futuras gerações. Na origem de sua criação, em 
um contexto norte-americano de urbanização crescente, espaços sem 
a presença humana foram concebidos a partir da dicotomia urbano/
rural. Com os efeitos da revolução industrial e do capitalismo conso-
lidado, a exploração do trabalho extenuante nas indústrias levava as 
populações urbanas a conceber as cidades como espaços de agonia e 
sofrimento, enquanto o ideário do “mundo selvagem” se apresentava 
como um local de vida natural. Assim, as áreas protegidas deveriam 
ser disponibilizadas para a visitação da população urbana, tornando 
possível o consumo de doses homeopáticas de sensações de liberdade 
e vivência junto ao mundo natural, de meditação e contemplação em 
meio às maravilhas da natureza.

O desenvolvimentismo, fruto típico e bem-acabado da moder-
nidade capitalista, cujo pensamento e prática negavam seus impactos 
e a necessidade de medidas protetivas à natureza, encontraria neste 
contexto as primeiras reações e contraposições. Por trás da criação do 
inaugural parque nacional norte-americano em 1872, Yellowstone, os 
debates político-intelectuais que reconheciam a necessidade de prote-
ção à natureza eram protagonizados por duas principais concepções. A 
primeira delas, preservacionista, se constituía pela intuitiva percepção 
de uma força divina universal, que se manifestava no interior da natu-
reza e deveria ser reverenciada na experiência espiritual através da esté-
tica da vida selvagem, em um biocentrismo absoluto em contraposição 
ao antropocentrismo moderno. Assim, seria preciso impor limites à 
tecnologia através de uma revolução política e moral, cuja ética biocên-
trica absoluta deveria prevalecer. A segunda concepção, conservacio-
nista, entendia que o uso racional dos “recursos naturais” seria possível 
tanto pelas atual quanto pelas futuras gerações, desde que houvesse de-
terminante ação coletiva na prevenção do desperdício e na partilha so-
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cial dos benefícios da exploração. A influência preservacionista sobre 
o conservacionismo se materializou na lógica de criação dos espaços 
protegidos. Enquanto a intocabilidade interna destes espaços deveria 
ser observada, a exploração de todo restante deveria ser realizada com 
alguns limites, numa semente do que viria a ser o conceito de desenvol-
vimento sustentável, que se apresenta como uma contradição insuperá-
vel e um discurso desenvolvimentista com uma demão de verde.

O constante crescimento das áreas em que incidiam a destruição 
decorrente da colonização da natureza e exploração dos “recursos na-
turais” acarretou no alcance dos limites geográficos máximos possíveis, 
resultando na consciência da sociedade nacional norte-americana de 
que não havia mais para onde se expandir. Em contraposição à ideia 
anterior, de que os espaços a serem colonizados eram praticamente in-
finitos, surge uma primeira preocupação ambiental no fim do século 
XIX. Criado sobre territórios ocupados por nativos, violentamente 
expulsos, o primeiro parque nacional estadunidense materializou na 
terra o mito judaico-cristão do Éden, cuja divindade patriarcalmente 
construída recompunha o estado de “virgindade” do jardim com a ex-
pulsão de Adão e Eva. A expulsão do paraíso, que ficaria sem a presença 
humana, era a punição pelo pecado original do fruto proibido. Depois 
de muito tempo, a humanidade cristã encontrava na destruição da re-
volução verde o instrumento necessário para alcançar o cumprimento 
do mandamento divino de “frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, 
e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e 
sobre todo animal que se move sobre a terra”1. Para tentar se salvar das 
consequências desastrosas desta sacra obediência, a saída encontrada 
foi a ideia de que era necessário ter amostras de vida em confinamen-
tos, quase tão pequenos quanto uma arca em meio ao dilúvio.

As concepções preservacionistas e conservacionistas são direta-
mente frutos da modernidade capitalista, tendo surgido como contra-
posição à destruição por ela causada, através da expansão da agricultura 
industrial moderna. O elemento humano moderno, se considerando 
como um ser diferente e superior, com poderes de usar, modificar e 

1 GÊNESIS, 1:28. In: BÍBLIA, Português. Bíblia sagrada: Contendo o velho e o 
novo testamento. Salt Lake City: A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias, 2005. p. 2.
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eliminar os outros, materializou o divórcio que já havia firmado no 
iluminismo com as outras formas de vida. Com a desvinculação da 
cultura moderno-ocidental com a natureza, esta foi reduzida a uma 
mercadoria chamada terra. Esta terra, para se configurar como apta à 
produção moderna, deve estar isenta de sociobiodiversidade, que foi 
milenarmente construída e em poucas décadas brutalmente reduzida. 
Para que possa haver a exploração extensiva por este modelo, amostras 
de vida devem ser resguardadas em redomas. Mas não se trata de qual-
quer forma de vida, eis que a forma humana é vista pela modernidade 
capitalista como inerentemente prejudicial ao restante da natureza. 

Assim, não se pode admitir sua presença dentro da redoma e as 
reservas de vida devem ser mantidas intocadas, imaculadas de huma-
nidade. Ao aprisionar a natureza nos parques e buscar impedir que os 
povos nela vivam, a modernidade desconsidera outras humanidades e 
outras naturezas, que são concebidas e enxergadas de maneiras distin-
tas. Ocorre que as tradicionalidades e identidades coletivas, se opondo 
à colonização que busca sempre recair sobre os corpos e o espaço, resis-
tem a este processo de violências socioambientais. Pensar estes confli-
tos é o escopo central deste livro, boa leitura!

Manuel Caleiro
Novembro de 2018





A BIODIVERSIDADE E O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL COMO FATORES DE PROTEÇÃO AOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS CAIÇARAS DO LITORAL NORTE 

DE SÃO PAULO1

BIODIVERSITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
AS A FACTOR FOR PROTECTING THE  FUNDAMENTAL 

RIGHTS OF TRADITIONAL COMMUNITIES CAIÇARA OF 
THE NORTH COASTINE OF SÃO PAULO

Mozart Gomes Morais2

RESUMO: Pretende o presente estudo um ponto de traçar o 
paralelo entre algumas vertentes dos direitos fundamentais, qual seja: 
Desenvolvimento Sustentável e Biodiversidade como fator de proteção 
aos direitos fundamentais em especial do patrimônio cultural das 
comunidades tradicionais. E a necessidade da proteção numa somatória 
de esforços para a busca do meio ambiente equilibrado e com o 
manejo sustentável dos recursos naturais. Inicialmente buscaremos um 
referencial teórico dos temas tratados, passando por um breve escorço 
histórico, passando então a buscar pontos que unem para um objetivo 
comum que é a proteção aos direitos fundamentais. O ser Humano é um 
fim em si mesmo e não se pode olvidar que a proteção à biodiversidade 
sem a inclusão do ser humano nesse contexto, nesse sentido a pesquisa 
se mostra capaz de buscar a confluência entre temas que à primeira vista 
podem parecer antagônicos, no entanto num esforço concentrado se 
mostram capazes de produzir o resultado final de maneira satisfatória, 
qual seja a proteção dos direitos fundamentais. As comunidades 
tradicionais têm como escopo de sobrevivência a relação harmônica 
com os recursos naturais e de maneira indireta a proteção do meio 

1 Artigo desenvolvido no grupo de estudos em direito ambiental e direitos funda-
mentais da Faculdade São Sebastião.
2 Mestre em Direitos Humanos Fundamentais pelo Centro Universitário FIEO, 
professor Tempo integral na FASS - Faculdade São Sebastião. Email: adv@mozart-
morais.com.br
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ambiente e a manutenção deste de maneira equilibrada, assim sendo é 
um terreno fértil para a biodiversidade que é elemento essencial para a 
manutenção da cultura de subsistência. O desenvolvimento sustentável 
se mostra como uma ferramenta de produção de riquezas, porém não 
infinitas como propuseram por muito tempo os clássicos da economia, 
mas riquezas dentro de um padrão que não comprometa as gerações 
futuras e o meio ambiente como um todo.

PALAVRAS-CHAVE: Biodiversidade; Povos Tradicionais; 
Desenvolvimento Sustentável.

ABSTRACT: The purpose of this study is to draw the parallel between 
some aspects of fundamental rights, namely: Sustainable Development 
and Biodiversity as a protection factor for fundamental rights, especially 
the cultural heritage of traditional communities. And the need for 
protection in a sum of efforts to search for a balanced environment and 
the sustainable management of natural resources. Initially, we will 
seek a theoretical reference of the themes treated, passing through a 
brief historical foreshortening, then searching for points that unite for a 
common objective that is the protection of fundamental rights. The human 
being is an end in itself and it can not be forgotten that the protection to 
biodiversity without the inclusion of the human being in this context, in 
this sense the research is able to seek the confluence between subjects that at 
first sight may seem antagonistic however In a concentrated effort they are 
able to produce the final result in a satisfactory way, namely the protection 
of fundamental rights. Traditional communities have as their survival 
scope a harmonious relationship with natural resources and indirectly the 
protection of the environment and its maintenance in a balanced way, 
thus being a breeding ground for biodiversity that is an essential element 
for the maintenance of culture Of subsistence. Sustainable development 
shows itself as a tool for producing wealth, but not infinite as the classics 
of economics have long proposed, but riches within a pattern that does not 
compromise future generations and the environment as a whole.

KEYWORDS: Biodiversity; Traditional Peoples; Sustainable 
development.
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INTRODUÇÃO

Considerando a disposição constitucional que garante o “direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida” tal qual disposto no artigo 
225, caput, da Constituição Federal, faz-se imperiosa a análise apro-
fundada da situação fático-social da matéria, objetivando elucidar a 
real dimensão do referido direito fundamental, bem como sua aplica-
bilidade frente aos conflitos sociais existentes na sociedade brasileira 
contemporânea, em especial a comunidade caiçara habitante do litoral 
norte paulista e litoral sul fluminense.

Nesse sentido, buscar um sistema de proteção aos direitos fun-
damentais, em especial àqueles elencados na Constituição Federal, eis 
que recebem a pecha de cláusulas pétreas bem como são atingidos pelo 
princípio da vedação do retrocesso. 

As comunidades tradicionais caiçaras, e especialmente as encon-
tradas nas cidades que compõem o litoral norte de São Paulo, são elas: 
São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, têm laços culturais 
entre si e com o espaço que ocupam, mesmo com a aparente incompa-
tibilidade contida no artigo 20, II, da Constituição Federal, cuja pro-
priedade é da união.

Com a criação do programa de desenvolvimento sustentável por 
intermédio do decreto federal busca reconhecer e manter as popula-
ções tradicionais em suas terras e lá buscar uma forma de desenvolvi-
mento econômico de forma sustentável.

Como fator preponderante para viabilizar o sistema de proteção 
dos direitos fundamentais das populações caiçaras do litoral norte de 
São Paulo, alguns fatores são fundamentais, são eles: o desenvolvimen-
to sustentável como forma de viabilizar o acesso aos direitos funda-
mentais, em especial os direitos sociais (2ª geração); manter e proteger 
a biodiversidade como forma de viabilizar a ocupação das populações 
tradicionais como fator de um meio ambiente saudável e equilibrado.

O presente trabalho tenta buscar uma forma de equacionar os 
fatores que aparentemente são inconciliáveis, mas com um esforço e 
respeito às formas tradicionais de cultura é possível e desejável para o 
sistema de proteção dos direitos fundamentais.
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1 POPULAÇÕES TRADICIONAIS CAIÇARAS DO LITO-
RAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inicialmente, cumpre esclarecer que as populações tradicionais 
caiçaras originalmente são conhecidas como ocupantes nas áreas li-
torâneas compreendidas do norte do Paraná passando pelo litoral 
paulista indo até o litoral sul de Rio de Janeiro, no entanto a presente 
pesquisa condensará esforços em encontrar elementos caracterizadores 
bem como as diferenças encontradas no litoral norte do Estado de São 
Paulo compreendendo assim as cidades de São Sebastião, Ilhabela, Ca-
raguatatuba e Ubatuba.

O dicionário Aurélio (2005) define Caiçara como: “moradores 
do litoral Sul do Rio de Janeiro, litoral de São Paulo e litoral Norte do 
Paraná”. A Palavra “caiçara” tem origem tupi-guarani. “Caa” significa 
pau e mato; “içara” quer dizer armadilha, mas também dá nome a um 
tipo de proteção feita de galhos e varas que os índios usavam para pes-
car e colocavam em volta de suas casas (DIEGUES, 2005, p. 28).

Como é de amplo conhecimento, a população brasileira tem um 
traço comum que é a miscigenação, com a população caiçara não é di-
ferente, nas palavras de (DIEGUES 2005, p. 78): 

A mistura entre o indígena, o português e o negro, resultou no cai-
çara, produtor de uma cultura rústica no Brasil segundo classes de 
estudiosos. A marca da cultura caiçara é a prática da agricultura de 
subsistência, tendo como base de sua alimentação o peixe e a mandio-
ca, com que faziam a farinha. Essa herança de costumes indígenas e a 
facilidade de acesso à Mata Atlântica e seus ecossistemas relacionados 
como o mangue, a restinga, lagoas e cursos d’água, possibilitou a in-
dependência e afirmação cultural e econômica destas comunidades 
do litoral sudeste brasileiro.

Tem como característica primordial a agricultura de subsistência 
bem como a pesca artesanal, e um estilo de vida conjugado com a in-
teração saudável com a natureza de forma a retirar o necessário para a 
subsistência bem como manter o meio ambiente equilibrado.

Com o passar dos tempos e o contato com as diversas formas 
de lidar com o meio ambiente, como é comum ao ser humano, as po-
pulações caiçaras foram se adaptando e o advento do barco a motor 
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demonstra de forma clara a adaptação, muito embora a utilização das 
canoas ainda é encontrada para a pesca na região.

O Caiçara vive não da exploração da natureza e sim da relação 
harmônica com esta, pescando de maneira artesanal, evitando o de-
saparecimento dos cardumes com a pesca industrial, bem como pra-
ticando a agricultura familiar e de subsistência sem a degradação am-
biental, como é comum ao agronegócio tradicional.

A expansão demográfica bem como a ocupação desordenada do 
solo e a degradação da natureza influenciam de maneira fundamental 
na preservação da cultura e dos costumes tradicionais.

As legislações brasileiras aplicadas aos caiçaras em sua maioria são 
legislações ambientais, que mencionam estas comunidades, afirman-
do sua existência nos ambientes sobre qual legislam. O caiçara ocupa 
um espaço que legalmente não lhe pertence. Segundo art. 20, II, da 
CF/1988, as áreas de costa são de propriedade da Marinha do Brasil, 
são terras da União. Esta posição “não reconhecida” do caiçara como 
proprietário da terra onde vive influenciou na expulsão de muitos de-
les. O ideal preservacionista também foi fator de influência na deca-
dência das comunidades caiçaras, pois enxergava o ser humano como 
estranho ao ambiente, semelhante ao conceito americano da natureza 
intocada, wilderness. 

Por outro lado, autores da década de 80 mencionaram o concei-
to wilderness como fracassado, constatando que muitas áreas de pre-
servação habitadas se encontravam preservadas e com altos índices de 
conservação da biodiversidade pela ação de manejo destes habitantes 
diante seu modo de vida. Começa neste ponto a construção de uma 
ciência nova chamada ecologia social ou ecologia dos movimentos 
sociais, com a união das ciências sociais e naturais (Diegues; Viana, 
2000). As legislações ambientais interferem na condição de vida do 
caiçara paulista, tanto para conservação das tradições quanto para ex-
tinção ou adaptação deste povo.

Surge então em 2007 o Decreto Federal n. 6.040/2007 e cria a 
política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comuni-
dades tradicionais, representando um marco ao tratar o assunto, bem 
como reconhecendo o papel das comunidades tradicionais no desen-
volvimento sustentável, o citado decreto traz conceitos interessantes 
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tal como segue:

Art. 3o  Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por:
I  -  Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente dife-
renciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas pró-
prias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religio-
sa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas gerados e transmitidos pela tradição;
II  -  Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução 
cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, 
sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, 
no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectiva-
mente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; 
e
III  -  Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos 
naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente ge-
ração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras. 

Tais conceitos são precisamente o que a constituição visa garantir, 
a dignidade da pessoa humana e seus direitos fundamentais, o desen-
volvimento sustentável e o meio ambiente equilibrado. Passaremos a 
analisar os demais aspectos propostos.

2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA PROTEÇÃO: BRE-
VE HISTÓRICO E A REALIDADE DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988

A proteção aos direitos humanos no Brasil está vinculada, direta-
mente, à história das Constituições brasileiras, marcada por avanços e 
retrocessos.

A primeira Constituição do Brasil, a Constituição Imperial de 
1824, proclamou os direitos fundamentais nos 35 incisos de seu art. 
179. Embora outorgada, mostrou-se uma Constituição liberal, elen-
cando direitos semelhantes aos encontrados nos textos constitucionais 
dos Estados Unidos e da França, pregando a inviolabilidade dos di-
reitos civis e políticos. No entanto a criação de um poder Moderador 
dava amplos e irrestritos poderes ao Imperador de forma a interferir 
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nos demais poderes.
A Constituição Republicana de 1891 manteve, em seu art. 72, 

composto de 31 parágrafos, os direitos fundamentais especificados na 
Constituição de 1824. Além disso, no rol de direitos e garantias funda-
mentais, previu o instituto do habeas corpus, anteriormente garantido 
tão somente em nível de legislação ordinária, e com a rígida separação 
entre o Estado e a Igreja houve intensa liberdade de culto a todas as 
pessoas.

Observe-se, também, que houve uma ampliação na titularidade 
dos direitos fundamentais, pois eles passaram a ser garantidos “a bra-
sileiros e estrangeiros residentes no país” (art. 72, caput), enquanto a 
Constituição de 1824 os reconhecia somente aos “cidadãos brasilei-
ros” (art. 179). 

Uma lista de direitos fundamentais, semelhante àquela especifi-
cada na Constituição de 1981, pode ser encontrada na Constituição 
de 1934. Destaque-se importante inovação ocorrida: com a ruptura 
da concepção liberal do Estado, foram positivados nos textos consti-
tucionais elementos sócio ideológicos, típicos da segunda dimensão. 
Foram estatuídas normas de proteção ao trabalhador, tais como a proi-
bição de diferença de salário em razão de sexo, idade, nacionalidade ou 
estado civil, proibição de trabalho para menores de 14 anos de idade, 
repouso semanal remunerado, limitação da jornada a 8 horas diárias, 
estipulação de um salário mínimo, entre outras, e também foram cria-
dos os institutos do mandado de segurança e da ação popular (art. 113, 
incs. 33 e 38).

A Constituição de 1937, inspirada na Carta Ditatorial polonesa 
de 1935, instaurando o Estado Novo, reduziu os direitos e garantias 
individuais, empreendendo a desconstitucionalização do mandado de 
segurança e da ação popular, os quais foram restaurados e ampliados 
com a Constituição de 1946, bem como os direitos sociais.

Em seguida, a Constituição de 1946 foi derrubada com a ditadura 
e a próxima Carta, a de 1967, trouxe inúmeros retrocessos, suprimin-
do a liberdade de publicação, tornando restrito o direito de reunião, 
estabelecendo foro militar para os civis, mantendo todas as punições e 
arbitrariedades decretadas pelos Atos Institucionais, etc.

No âmbito dos direitos sociais, o constituinte de 1967 continuou 
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retrocedendo: reduziu a idade mínima de permissão para o trabalho 
para 12 anos, restringiu o direito de greve, acabou com a proibição de 
diferenciação de salários por motivos de idade e de nacionalidade, re-
compensando o trabalhador com ínfimas vantagens, como por exem-
plo, o salário-família.

A partir de 17 de outubro de 1969, a Constituição brasileira de 
1967 sofreu significativa e substancial reforma, através de emendas 
aditivas, modificativas e supressivas. Contudo, doutrinadores susten-
tam que, a rigor, vigorou apenas até 13 de dezembro de 1968, quando 
foi baixado o Ato Institucional nº 5, o qual repetiu todos os poderes 
discricionários conferidos ao presidente pelo AI-2 e ainda ampliou a 
margem de arbítrio, deu ao governo a prerrogativa de confiscar bens e 
suspendeu a garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos, 
contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia 
popular.

O AI-5, então, não se coaduna com a doutrina dos direitos hu-
manos, tampouco a Emenda de 1969, que incorporou em seu texto as 
medidas autoritárias dos Atos Institucionais.

Os direitos fundamentais têm como fundamento a própria exis-
tência do ser humano em suas diversas concepções, são elas: a religiosa, 
segundo essa linha de pensamento, o homem tem direitos por serem 
atribuídos por Deus; filosófica, atribui tais direitos por ter o homem 
racionalidade suficiente para tanto; a visão naturalística, que pensa que 
os direitos fundamentais são fruto da natureza do ser humano, ou seja, 
nasce junto com o ser humano.

O Brasil adotou a supremacia dos direitos fundamentais e num 
escalonamento os inseriu no maior patamar possível, que são as normas 
constitucionais, nas palavras de MARMELSTEIN (2016, p. 257):

Dentro desse sistema escalonado em forma de pirâmide, a Consti-
tuição ocupa o patamar mais alto. Ela está no topo do ordenamento 
jurídico, de modo que qualquer norma para ser válida deve ser com-
patível com a Constituição. O mesmo se pode dizer dos direitos fun-
damentais, já que também possuem a natureza de norma constitucio-
nal. Eles correspondem aos valores mais básicos e mais importantes, 
escolhidos pelo povo (poder constituinte), que seriam dignos de uma 
proteção normativa privilegiada. Eles são (perdoem a tautologia) 
fundamentais porque são tão necessários para a garantia da dignidade 
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dos seres humanos que são inegociáveis no jogo político. Daí por que 
essa concepção pressupõe um constitucionalismo rígido, no qual a 
Constituição goza de uma supremacia formal sobre as demais normas 
jurídicas e, por isso, os mecanismos de mudança do texto constitucio-
nal impõem um processo legislativo mais complicado em relação às 
demais leis.

 
Sendo uma condição de validade e eficácia toda e qualquer norma 

deve passar pelo “crivo” constitucional, ou seja, todo e qualquer norma 
que pretende produzir seus efeitos deve se voltar para a constituição e 
verificar se há compatibilidade.

Como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a 
dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais recebem maior 
importância tanto no campo da legislação como nas relações entre os 
cidadãos, bem como na realização de políticas públicas.

Os direitos fundamentais podem ser expressos ou ainda implíci-
tos, eis que conforme se destaca o parágrafo 2º: § 2º Os direitos e ga-
rantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados interna-
cionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Demons-
trando assim a importância que o constituinte originário dispensou 
para o tema.

Os direitos fundamentais, segundo a clássica classificação de 
Norberto Bobbio, são divididos em 3 gerações, em síntese os direitos 
fundamentais de primeira geração são os direitos negativos (não agir), 
destacam-se nessa geração os direitos às liberdades tais como religiosa 
de ir e vir e de pensamento; na segunda geração de direitos fundamen-
tais estão os direitos sociais, nessa geração estão os direitos cuja obser-
vância necessita de uma ação efetiva estatal tais como direitos sociais, 
econômicos e culturais; ao passo que a terceira geração de direitos fun-
damentais são os direitos fundamentais que atingem a coletividade, o 
caso mais nítido é o meio ambiente.

Consoante observa SARLET (2007, p. 77), sobre a Constituição 
de 1988:

A marca do pluralismo se aplica ao título dos direitos fundamentais, 
do que dá conta a reunião de dispositivos reconhecendo uma grande 
gama de direitos sociais, ao lado dos clássicos, e de diversos novos 
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direitos de liberdade, direitos políticos, etc. Saliente-se, ainda no que 
diz com este aspecto, a circunstância de que o Constituinte – a exem-
plo do que ocorreu com a Constituição Portuguesa – não aderiu nem 
se restringiu a apenas uma teoria sobre direitos fundamentais, o que 
teve profundos reflexos na formação do catálogo constitucional des-
tes.

Esse pluralismo que o autor salienta é necessário para consolidar 
também a própria característica da sociedade brasileira, ainda SAR-
LET (2007, p. 77):

A amplitude do catálogo dos direitos fundamentais, aumentando, 
de forma sem precedentes, o elenco dos direitos protegidos, é outra 
característica preponderantemente positiva digna de referência. Ape-
nas para exemplificar, o art. 5º possui 78 incisos, sendo que o art. 7º 
consagra, em seus 34 incisos, um amplo rol de direitos sociais dos 
trabalhadores. (...) Neste contexto, cumpre salientar que o catálogo 
dos direitos fundamentais (Título II da CF) contempla direitos fun-
damentais das diversas dimensões, demonstrando, além disso, estar 
em sintonia com a Declaração Universal de 1948, bem assim com 
os principais pactos internacionais sobre Direitos Humanos, o que 
também deflui do conteúdo das disposições integrantes do Título I 
(dos Princípios Fundamentais).

Uma das normas mais importantes da Constituição de 1988, den-
tro da temática dos direitos fundamentais, é a que implantou o sistema 
das cláusulas pétreas, fixadas no art. 60, § 4º, da Lei Maior. Impõe-se 
uma restrição material ao Poder Constituinte Reformador, como uma 
manifestação, nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet, da chamada “efi-
cácia protetiva” dos direitos fundamentais, pois não se permitem alte-
rações na Constituição que desvirtuem o conteúdo desses direitos. Nas 
palavras de SARLET (2007, p. 417):

A existência de limites materiais justifica-se, portanto, em face da 
necessidade de preservar as decisões fundamentais do Constituinte, 
evitando que uma reforma ampla e ilimitada possa desembocar na 
destruição da ordem constitucional, de tal sorte que por detrás da 
previsão destes limites materiais se encontra a tensão dialética e dinâ-
mica que caracteriza a relação entre a necessidade de preservação da 
Constituição e os reclamos no sentido de sua alteração. 
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A constituição de um país não pode ser um documento morto 

onde devemos rememorar algum momento de nossa história, ao con-
trário, deve consonância com o anseio popular, logo adiante observa 
SARLET (2007, p. 417):

Com efeito, se a imutabilidade da Constituição acarreta o risco de 
uma ruptura da ordem constitucional, em virtude do inevitável apro-
fundamento do descompasso em relação à realidade social, econômi-
ca, política e cultural, a garantia de certos conteúdos essenciais pro-
tege a Constituição contra os casuísmos da política e o absolutismo 
das maiorias (mesmo qualificadas) parlamentares. Os limites à refor-
ma constitucional, de modo especial, os de cunho material, traçam, 
neste sentido, a distinção entre o desenvolvimento constitucional e 
a ruptura da ordem constitucional por métodos ilegais (neste caso, 
inconstitucionais), não tendo, porém, o condão de impedir (mas 
evitar) a frustração da vontade da Constituição, nem o de proibir o 
recurso à revolução, podendo, em todo caso, retirar a esta máscara da 
legalidade. 

No atinente às garantias fundamentais, BULOS (2003, p. 837) 
apresenta a seguinte classificação:

1ª) garantias fundamentais gerais: vêm convertidas naquelas normas 
constitucionais que proíbem os abusos de poder e todas as espécies de 
violação aos direitos que elas asseguram e procuram tornar efetivos. 
Consignam técnicas de limitação das arbitrariedades do Poder Públi-
co, contra toda e qualquer forma de discriminação à pessoa humana. 
Esboçam-se através de princípios insculpidos pelo constituinte, eg., 
princípio da legalidade (art. 5º, II), princípio da liberdade (art. 5º, IV, 
VI, IX, XIII, XIV, XV, XVI, XVII etc.), princípio da inafastabilidade 
do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV), princípio do juiz e do pro-
motor natural (art. XXXVII e LIII), princípio do devido processo 
legal (art. 5º, LIV), princípio do contraditório (art. 5º, LV), princípio 
da publicidade dos atos processuais (arts. 5º, LX e 93, IX) etc.
2ª) garantias fundamentais específicas – são as garantias propriamen-
te ditas, porquanto são estas que instrumentalizam, verdadeiramente, 
os direitos, fazendo valer o conteúdo e a materialidade das garantias 
fundamentais gerais. Através das garantias fundamentais específicas 
os titulares dos direitos encontram a forma, o procedimento, a técni-
ca, o meio de exigir a proteção, incondicional, de suas prerrogativas. 
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Veja-se o exemplo do habeas corpus, do mandado de segurança, do 
mandado de segurança coletivo, do mandado de injunção, do habeas 
data, da ação popular, da ação civil pública – lídimos instrumentos de 
tutela constitucional, concedidos pela constituição aos particulares 
e, em alguns casos, a uma pluralidade de indivíduos, a fim de terem, 
ao seu dispor, institutos de natureza processual. Estes, vertidos em 
normas constitucionais, encarregam-se de manter o respeito e a exigi-
bilidade dos direitos fundamentais do homem. Numa palavra logram 
o caráter instrumental, propiciando a obtenção de vantagens e bene-
fícios que defluem dos direitos que visam tutelar.

Assim fica claro que o constituinte se preocupou em um sistema 
cuja rigidez material ou procedimental fosse de forma a possibilitar 
que os direitos e garantias individuais fossem de maneira um legado de 
sociedade que pensou a constituição federal em 1988, muito embora 
tal característica não impeça que eventualmente modifique, sem, con-
tudo, permitir o retrocesso institucional seja no plano horizontal seja 
no plano vertical3, essa vedação de retrocesso se dá exatamente pela 
dinâmica social que a constituição de um povo deve refletir de maneira 
simples e objetiva, afinal não tem porque a existência de um documen-
to apenas para olhar para o passado e ter orgulho.

E entende-se como sistema de proteção dos direitos fundamen-
tais todo o aglomerado de codificações que protegem e dão vazão ao 
conteúdo da Constituição Federal e no Brasil no campo legislativo há 
enormes dispositivos que garantem eficácia e protegem de tal maneira 
que se faz necessário buscar políticas públicas que garantam a efetiva 
proteção dos direitos fundamentais.

3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Em linhas gerais Desenvolvimento Sustentável é a forma de de-
senvolver a economia de forma a garantir às gerações futuras um meio 
ambiente equilibrado e saudável, com vistas inclusive à preservação da 
biodiversidade. Nas palavras da WWF: 

A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o de-

3 A eficácia horizontal refere-se aos direitos fundamentais na relação entre os sujei-
tos, ao passo que a eficácia vertical refere-se às relações dos indivíduos com o Estado.
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senvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras 
gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o fu-
turo.4

Ainda, no sítio eletrônico oficial da conferencia das nações uni-
das sobre o meio ambiente, a Rio + 20, traz uma conceituação: 

Desenvolvimento sustentável é o modelo que prevê a integração entre 
economia, sociedade e meio ambiente. Em outras palavras, é a noção 
de que o crescimento econômico deve levar em consideração a inclu-
são social e a proteção ambiental.

O assunto é de fundamental importância e ganhou destaque na 
Constituição Federal, nesse contexto temos um capítulo que cuidou 
especificamente do assunto que é o artigo 225 e seus incisos. Sendo 
assim PIRES (2016, p. 576) explana de maneira clara o papel que cum-
pre o desenvolvimento sustentável com vistas à dignidade da pessoa 
humana:

A necessidade de proteção do meio ambiente garante o desenvol-
vimento sustentável e a dignidade da pessoa humana. A exploração 
econômica predatória está, pois, claramente vedada. Ademais, quan-
do se garante a todos este direito difuso, está-se cogitando de justi-
ça social, pois o meio ambiente é bem de todos. Os dois princípios 
constitucionais da Ordem Econômica em seguida preveem a redução 
das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego. Es-
tes princípios são verdadeiros vetores, não só por sua dimensão de 
dignidade da pessoa humana, mas por fazer crescer as oportunidades 
de emprego e, consequentemente, o desenvolvimento nacional. Estes 
princípios valorizam o trabalho do homem e, assim, conferem colori-
do próprio ao princípio fundamental do valor social do trabalho (art. 
1.º, IV, CF). O Estado não pode, em face deste princípio, deixar de 
fomentar o pleno emprego, chances de trabalho e deixar de editar leis 
que propugnem pela expansão do mercado de trabalho.

Embora reconheça de maneira incisiva o papel do meio ambiente 

4 Disponível em <http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambien-
tais/desenvolvimento_sustentavel/>.



26

saudável que engloba a manutenção e preservação da biodiversidade 
deixa claro que não é uma opção em detrimento do desenvolvimento 
econômico, ao contrário ambos os termos (meio ambiente equilibrado 
e desenvolvimento econômico) devem conviver em harmonia no con-
texto social e jurídico sob pena de subversão do texto constitucional.

Vivemos numa realidade capitalista e nesse contexto boa parte do 
acesso aos bens é por meio da acumulação de capital, ao passo que os 
que não têm condições de acesso ao dinheiro suficiente cabe ao estado 
proporcionar meio de equalizar tais forças de modo a garantir acesso a 
todos dos meios, o Estado também sobrevive da produção de riquezas 
e consequentemente da tributação dessas, um meio ambiente intocável 
cuja a única possibilidade é a exploração contemplativa é quase impen-
sável nos dias atuais5, ou seja, a exploração sustentável com manejo res-
ponsável inclusive da agricultura já se mostrou viável economicamente 
e ambientalmente, não sendo mais necessária a devastação ambiental 
para o desenvolvimento da agricultura ou agropecuária. 

Sobre o tema, Bonavides, 2001, p. 186, aduz:

Concomitante com o capitalismo e a globalização, iniciou-se um mo-
mento de novo paradigma histórico e mudança de valores, em que o 
Estado “constrangido” pelo apelo do povo, que reivindicava direitos 
básicos, amenizou a insatisfação geral com seu desempenho e proveu 
as necessidades individuais e coletivas; por tal razão, pode ser chama-
do de Estado Social.

Um estado social contrapondo ao “bem-estar social” visa uma 
mudança de rumos para um estado que ao contrário da escola clássica 
econômica onde a “mão invisível” sempre daria um jeito nas possíveis 
desigualdades surgidas, o estado social ele provém as necessidades so-
ciais e garante as condições necessárias para suprir as desigualdades 
criadas pelo crescimento desordenado e sem vistas a um meio ambien-
te equilibrado e saudável para as gerações presentes e futuras.

Portanto eis o paradigma a ser vencido, um desenvolvimento 

5 Retirar o ser humano das suas terras com “vistas” à preservação ambiental não se 
mostra razoável, inclusive há estudos de que o manejo tradicional dos recursos natu-
rais são fatores de proteção ambiental, pois o fazem com a consciência das limitações 
e sem o desejo desenfreado pelo ganho econômico.
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cujas balizas sejam de garantir a geração presente sem comprometer 
as gerações futuras, incluindo nesse contexto a biodiversidade e um 
meio ambiente equilibrado, evitando o que se chama atualmente de 
minorias ambientais6.

O paradigma proposto não está longe de uma equalização, ao 
contrário os diversos atores dentre os quais destaca-se o Estado e a so-
ciedade precisam agilizar de maneira urgente para evitar a criação de 
minorias ambientais bem como a degradação ambiental.

CONCLUSÃO

Os direitos fundamentais aqui tratados, em especial o desenvol-
vimento sustentável, meio ambiente equilibrado com consequência de 
uma biodiversidade preservada e a dignidade da pessoa humana, trata-
-se de um tripé que deve nortear as políticas públicas no que diz respei-
to a enxergar as populações tradicionais caiçaras do litoral norte de São 
Paulo eis que os costumes e maneira de lidar com os recursos naturais 
protegem a biodiversidade e proporcionam um manejo responsável 
com vistas inclusive ao desenvolvimento sustentável para fortalecer o 
sistema de proteção dos direitos fundamentais, desenvolvimento este 
tendo como base o texto constitucional que diz que as necessidades 
presentes devem ser sopesadas com a manutenção das gerações futuras, 
ou seja, a população caiçara tendo sua cultura e seus costumes preser-
vados será um caminho para alcançar a preservação da biodiversidade 
da região garantindo assim às gerações futuras um freio à degradação 
ambiental e à ocupação desordenada que é um fator importante para a 
degradação ambiental.

Os modelos econômicos tradicionais de desenvolvimento não le-
vam em consideração o modo de vida do ser humano em sua essência 
e seus costumes, mostra a história que a forma de convivência com os 
recursos naturais, para os modelos econômicos tradicionais, os recur-
sos naturais são tratados como um dos vetores para alcançar o objetivo, 

6 Caracterizadas essencialmente pelo comprometimento das condições de vida am-
bientais, seja por questões naturais (desastres naturais como terremotos) ou pela 
degradação ambiental desenfreada com vistas apenas ao ganho econômico de curto 
prazo.
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a tríade clássica Terra – Capital – Trabalho, sendo terra fatores envol-
vendo a natureza, capital toda a infraestrutura necessária e trabalho a 
intervenção humana sobre a matéria prima para a produção de bens de 
consumo. Essa relação nos primórdios se mostrava viável, no entanto 
com o crescimento desordenado dadas as necessidades do modelo de 
crescimento sempre são crescentes e a escassez dos recursos naturais é 
inalterada, com o decorrer do tempo a fórmula se mostra inviável.

Com o desenvolvimento sustentável e a preservação dos costumes 
os recursos são preservados, dada a forma de utilização pelas popula-
ções tradicionais que não visa única e tão somente a exploração com 
vistas ao lucro desenfreado e irresponsável, ao contrário, o manejo se 
mostra adequado para suprir as necessidades e garantir a sobrevivência 
saudável e equilibrada das gerações futuras.

A manutenção e a proteção das populações tradicionais da cultu-
ra, dos costumes e modo de vida e de exploração dos recursos naturais 
se mostra uma forma viável de garantir a manutenção das populações 
tradicionais com laços afetivos e por vezes laços espirituais com o lo-
cal onde desenvolvem suas atividades, evitando o êxodo e a margina-
lização nos grandes centros urbanos, mantendo as suas culturas e suas 
raízes bem como a diversidade cultural que é uma marca da sociedade 
brasileira.

O programa de desenvolvimento sustentável das populações tra-
dicionais se apresenta como uma solução comum que o Estado brasi-
leiro costuma dar diante das demandas que lhe são apresentadas, qual 
seja: legislar, sem, contudo, oferecer subsídios necessários para a viabi-
lização dos projetos em andamento, ou, ainda, propor determinadas 
soluções sem a devida discussão com os mais interessados que são as 
populações tradicionais, no caso em comento os caiçaras residentes no 
litoral norte de São Paulo.
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A RE-EXISTÊNCIA DE UM GRUPO DE AGRICULTORES 
CONTRA O RACISMO AMBIENTAL: O CASO DO 

ACAMPAMENTO JOSÉ LUTZENBERGER

LA RE-EXISTENCIA DE UN GRUPO DE CAMPESINOS EN 
CONTRA EL RACISMO AMBIENTAL: 

EL CASO DEL CAMPAMENTO JOSÉ LUTZENBERGER

Ener Vaneski Filho1

RESUMO: As formas de apropriação tradicionais da terra das: 
comunidades quilombolas; povos e comunidades de terreiro/povos e 
comunidades de matriz africana; pescadores artesanais; extrativistas; 
extrativistas costeiros e marinhos; caiçaras; faxinalenses; benzedeiros; 
ilhéus; raizeiros; geraizeiros; caatingueiros; vazanteiros; veredeiros; 
apanhadores de flores sempre vivas; pantaneiros; morroquianos; povo 
pomerano; catadores de mangaba; quebradeiras de coco babaçu; 
retireiros do Araguaia; comunidades de fundos e fechos de pasto; 
ribeirinhos; cipozeiros; andirobeiros; caboclos, nem sempre são 
captadas na sua complexidade, nem respeitadas na sua diversidade. 
Assim surge o acampamento agroflorestal José Lutzenberger, 
localizado em Antonina, no estado do Paraná, na região classificada 
como Litoral, e em uma área de grande interesse para a preservação da 
biodiversidade. O local onde desde 2004 agricultores caiçaras da região 
reivindicam o direito ao uso, faz parte da Área de Proteção Ambiental 
– APA de Guaraqueçaba – e era ocupado por uma criação de búfalos, 
e que tinha apoio de órgãos de fiscalização ambiental. Analisando o 
processo administrativo e demais documentos produzidos por órgão 
de estatais, principalmente o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA –, sugerimos que o acampamento não é 
“bem vindo”, e sofre o que chamamos de “racismo ambiental”. Temos 

1 Doutorando em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do 
Paraná – UFPR. Mestre em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Ca-
ribe pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Licenciado em Geografia pela 
Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória – FAFIUV/
UNESPAR. E-mail: enervan@yahoo.com.br.
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a hipótese que confrontado por um lado por outra população de 
bubalinos, e de outro por uma área de proteção integral da Sociedade 
de Proteção da Vida Selvagem – SPVS –, o acampamento preserva 
melhor do ponto de vista socioambiental e da biodiversidade que os 
seus vizinhos.

PALAVRAS-CHAVE: campesinato. meio ambiente. racismo 
ambiental.

RESUMEN: Las formas tradicionales de apropiación de la tierra de: 
comunidades quilombolas; ‘povos e comunidades de terreros’, de los 
pueblos y las comunidades de origen africana; pescadores artesanales; 
extractivistas marinos; caiçaras; faxinalenses; benzedeiros; pueblo de 
islas; ilhéus; raizeiros; geraizeiros; caatingueiros; vazanteiros; veredeiros; 
apanhadores de flores siempre vivas; pantaneros; morroquianos; pueblo 
pomerano; catadores de mangaba; quebradeiras de coco babaçu; retireros 
del Araguaia; comunidades de fundos de pasto; ribeirinhos; cipozeiros; 
andirobeiros; caboclos, ni siempre tienen  respectada su diversidad. 
Así surge el campamento agroflorestal José Lutzenberger, situado en 
Antonina en el estado de Paraná, en la región clasificada como Litoral 
y una área de gran interés para la conservación de la biodiversidad. El 
espacio donde desde 2004 agricultores caiçaras de la región reclaman el 
derecho de usar, hace parte de la Área de Proteção Ambiental – APA de 
Guaraqueçaba – e estaba ocupada por una creación de búfalos que tenia 
apoyo de los organismos de inspección medioambiental y no tiene el mismo 
apoyo hoy la comunidad sin tierra. Analizando el proceso administrativo 
y otros documentos producidos por instituciones estatales, especialmente 
el ‘Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria’ – INCRA –, 
sugerimos que el campamento no es “bienvenido” y sufren lo que llamamos 
“racismo ambiental”. La hipótesis de que enfrentado a un lado por otra 
población de búfalos, y otro por una zona protegida de la ‘Sociedade de  
Protecão da Naturaleza’ – SPVS –, el campamento José Lutzenberger 
conserva mejor desde el punto social y ambiental la biodiversidad que sus 
vecinos.

PALABRAS CLAVE: campesinado. medio ambiente. racismo 
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ambiental.

INTRODUÇÃO

A existência de um acampamento na APA de Guaraqueçaba com-
posto por trabalhadores sem terras é o ponto de partida de nossa pro-
blematização. Os anos 1980 foram o cenário de reconfigurações políti-
cas, sociais e econômicas no campo brasileiro. Com o fim da ditadura 
militar e nos anos subsequentes, movimentos sociais de luta por terra 
começaram um processo de expansão e o acampamento é a forma, a 
linguagem encontrada para pressionar o Estado. 
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST – passou 
a ser reconhecido como um movimento social que teria como objeti-
vo principal a luta pela chamada reforma agrária, que nesse contexto 
significava principalmente demanda por terra2. Nos anos 1960, por 
exemplo, as ligas camponesas já colocavam a reforma agrária na discus-
são, centrando o debate e as greves na reivindicação dos direitos traba-
lhistas, estando seu significado associado principalmente à melhoria 
das condições de vida dos trabalhadores rurais. Também, nesse perí-
odo, para algumas organizações sindicais mais atuantes como as das 
zonas canavieiras do Nordeste a reforma agrária com a desapropria-
ção dos engenhos era uma reivindicação recorrente, mas aparecia nos 
discursos dos trabalhadores principalmente associada ao rompimento 
das estruturas de dominação tradicionais entre patrões dos engenhos e 
seus moradores (PALMEIRA, 1979).

O campo ia se complexificando no tema relativo a propriedade e a 
chamada “proteção ao meio-ambiente” visto com o nome “desenvolvi-
mento sustentável”. É neste contexto que as ocupações se intensificam 
por um lado, e por outro, novas formas de cercamentos de terras e proi-
bições seriam impostas aos povos dos campos, matas e águas. Pois na-
quela década o surgimento de ONGs conservacionistas com o slogan 
da conservação iam privatizar alguns espaços do litoral Paranaense.

A mesma fonte nos revela que a compra de áreas no litoral forçou 
muitas famílias a saírem da região:

2 MST é como é reconhecido o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. 
No Brasil existem vários movimentos que demandam território, e muitos o fazem 
sob a bandeira da reforma agrária, porém, a mídia e a população em geral associam 
todo o acampamento e mobilização ao MST.
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No entanto, as comunidades buscam resistir à pressão da SPVS que 
só pode ter como objetivo a expulsão de todas elas. Uma delas orga-
nizou-se de forma especial. No início da década passada, em uma das 
localidades no município de Antonina, um fazendeiro queria vender 
sua área para SPVS, o que poderia levar à expulsão de todas as famí-
lias que viviam no local. Elas se organizaram e com o apoio do Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realizaram, em 
2003, uma ocupação. Atualmente, há 20 famílias no local que lutam 
pela oficialização do acampamento, com o nome do ambientalista 
José Lutzenberger, para que seja um assentamento da reforma agrária 
(WRM, 2011, p. 2).

Segundo os agricultores que residem no acampamento a chegada 
de projetos de conservação apresenta um modelo que exclui os mora-
dores locais, onde primeiramente os moradores que sempre viveram 
do Bioma Mata Atlântica são envolvidos para depois de implantados 
ditos projetos, serem excluídas da gestão, apresentando assim um con-
trole de território que uma vez “perdido” inviabiliza sua reprodução 
socioambiental.

Usamos essa pequena introdução ao tema para situar o conflito 
social que está por trás do conflito ambiental, um conflito que estava 
latente, e passou a ser explícito. Assim o conflito passa com a materiali-
dade da forma acampamento, ampliando o escopo do conflito3.

1 O CONFLITO

Pode-se observar que a criação de parques e áreas protegidas tem 
sua origem nos parques criados em Países centrais, principalmente 

3 “O que nunca vemos na mídia é a causa das motivações pessoais dos que fazem par-
te dessa estratégia de reprodução social. Com as condições objetivas dadas, os anos 
1980 e 1990 foram o cenário para a consolidação do MST e também das ocupações. 
Percebe-se que as ocupações são consideradas um instrumento legítimo e não basta 
entrar na terra, é importante permanecer e, assim, forçar o Estado a uma solução para 
as famílias ali mobilizadas” (LOERA, 2006, p. 13). “A ocupação é um exemplo de 
luta sendo o momento da territorialização da luta pela reforma. A ocupação é uma 
forma contundente de mobilização. Ela não deixa ninguém ficar “em cima do muro”, 
obriga todos os setores da sociedade a dizerem se são a favor ou contra” (STEDILE; 
FERNANDES, 2012, p. 115).
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como percebemos no caso dos Estados Unidos:

O movimento de criação desta área foi influenciado por teóricos que 
detinham uma visão de natureza intocada, a chamada “wilderness” 
(vida natural/ selvagem) áreas “virgens” não habitadas permanente-
mente. A corrente preservacionista que serviu de ideologia para o 
movimento conservacionista americano, vê nos parques nacionais a 
única forma de salvar pedaços da natureza, de grande beleza, dos efei-
tos deletérios do desenvolvimento urbano-industrial. Baseia-se, sem 
dúvida, nas consequências do avanço do capitalismo sobre o oeste 
selvagem, nos efeitos da mineração sobre os rios e lagos americanos. 
Dentro dessa perspectiva, qualquer intervenção humana na natureza 
é intrinsecamente negativa (DIEGUES, 2001, p. 13).

A pretensão da reflexão que propomos é analisar um conflito so-
cioambiental sob o prisma da conservação x ocupação, e como o acam-
pamento já leva mais de uma década de resistência diversos estudos já 
foram realizados, portanto vamos nos apoiar nas pesquisas já realiza-
das para buscar localizar o conflito no tempo e no espaço.

O território ocupado está inserido dentro de uma Unidade de Con-
servação: a Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba. 
Além disso, ele está localizado na comunidade Rio Pequeno, na zona 
rural do município. O agrupamento recebe esta denominação devido 
ao maior rio que circula na localidade, que inclusive corta a área do 
acampamento. Em termos de distância, a ocupação está a 35 quilô-
metros da área urbana de Antonina, e cerca de 110 quilômetros da 
cidade de Curitiba. Atualmente, ele é organizado pelo Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST (FERNANDES; FAC-
CO, 2015, p. 95).

Esta porção do estado do Paraná está inserida no Bioma Mata 
Atlântica, rico em sociobiodiversidade, considerado um hot spot mun-
dial. Entretanto o desenvolvimento econômico e social da região não 
condiz com suas riquezas naturais, fato que se faz mais presente na área 
rural, onde a maioria das comunidades é invisível às políticas públicas 
(ANDRIGUETTO FILHO; ESTADES & MARCHIORO, 2002; 
ESTADES, 2003; KOMARCHESKI, 2012).

Mesmo que os movimentos sociais de luta pela terra não tenham 
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nascido para buscar a justiça ambiental propriamente dita, o aprofun-
damento da crise socioambiental fez com que ocorresse um esverdea-
mento em suas ações. Os conflitos oriundos das injustiças ambientais:

Favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimen-
tos sociais e organizações populares para serem protagonistas na 
construção de modelos alternativos de desenvolvimento que assegu-
rem a democratização do acesso aos recursos ambientais e a susten-
tabilidade do seu uso (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2008, 
p. 41). 

O acampamento José Lutzenberger foi organizado em 2003 e lo-
caliza-se em uma propriedade particular, requerida pelo proprietário 
via judicial e hoje tem a situação de transitado em julgado para uma 
reintegração de posse, na verdade a reintegração está admitida pelo Di-
reito dos tribunais desde 2004. 

Mapa 1: Localização do Acampamento
Fonte: Facco (2015)
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A opção política que fazem atualmente os agricultores que lá 
vivem é tentar mostrar, via produção alternativa (agroecologia), que 
podem permanecer e produzir comida para seu sustento e venda na 
região.

Ao buscar uma abordagem histórica para o surgimento do acam-
pamento encontramos dados relevantes:

No entanto, as comunidades buscam resistir à pressão da SPVS que 
só pode ter como objetivo a expulsão de todas elas. Uma delas orga-
nizou-se de forma especial. No início da década passada, em uma das 
localidades no município de Antonina, um fazendeiro queria vender 
sua área para SPVS, o que poderia levar à expulsão de todas as famí-
lias que viviam no local. Elas se organizaram e com o apoio do Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realizaram, em 
2003, uma ocupação. Atualmente, há 20 famílias no local que lutam 
pela oficialização do acampamento, com o nome do ambientalista 
José Lutzenberger, para que seja um assentamento da reforma agrária 
(WMR, 2011, p. 1).

O acampamento está localizado em uma APA, e conforme vere-
mos adiante a nossa tradição produtivista/preservacionista, que sepa-
rara o Ser Humano da Natureza, ou quando o inclui o faz de forma 
a-histórica, não aceita a criação de um assentamento de Reforma Agrá-
ria na região.

2 RACISMO AMBIENTAL

Segundo os critérios legais a terra em questão cumpre sua função 
social. Mesmo na questão do uso do ambiente, ela não era adequada, 
pois a criação de bubalinos em solos rasos (piçarras) causa um grande 
impacto ambiental negativo, conforme encontramos:

Uma primeira grande mudança que ocorreu na região a partir dos 
anos 1960 foi a chegada de madeireiras e, sobretudo, de fazendeiros. 
Os últimos começaram a registrar e se apropriar das terras, muitas 
vezes utilizando-se da grilagem, prática comum nas áreas rurais no 
Brasil. Em consequência disso, as famílias das comunidades foram 
ameaçadas e muitas expulsas de suas áreas. Os fazendeiros usavam 
‘jagunços’ e até mesmo búfalos para invadir e tomar as propriedades 
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dos pequenos agricultores. Os fazendeiros nessa região optaram pela 
criação do búfalo em vez do gado bovino por se tratar de um animal 
mais rústico e, portanto, mais adequado para conviver com o ambien-
te local nas áreas desmatadas, muitas vezes alagadas e, em geral, de 
difícil acesso e locomoção (WMR, 2011, p. 1)

Pois os artigos 184, 185 e 186 da Constituição Federal, principal-
mente o último é claro ao estabelecer que:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural 
atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência esta-
belecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preserva-
ção do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos tra-
balhadores.

Mesmo assim o posicionamento dos técnicos diz que a área visto-
riada além de cumprir sua função social (cremos que deveria chamar-se 
socioambiental), não é adequada para a prática agrícola:

Deve-se levar em conta o Relatório Técnico elaborado por uma co-
missão IBAMA/IAP, no qual em seu parágrafo final não recomenda 
qualquer assentamento em toda a extensão da APA de Guaraqueçaba 
(COTRARA apud INCRA, 2006, p. 50).

O relatório a que os técnicos fazem menção traz em suas conclu-
sões as seguintes informações:

Não cabem em uma APA, ações e atividades que acelerem as con-
dições de rebaixamento da diversidade biológica, que interrompam 
ciclos de desenvolvimento biológico tão importantes e antigos. (...) 
Os solos predominantes na APA são derivados de um ambiente geo-
lógico de características pouco favoráveis ao uso agrícola (COTRA-
RA apud IBAMA, p. 3).

Porém ao chamar a atenção do relatório a equipe destacou, mas 
interpretou de outra maneira algumas passagens do relatório:
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É certo que na Região em que está a APA de Guaraqueçaba não havia 
e não há características físicas e condições econômicas para aplicar 
o modelo agrícola predominante/convencional, que fundamentou o 
desenvolvimento da economia paranaense. (...) Salvo em condições 
particulares, os solos da região da APA de Guaraqueçaba são de baixa 
aptidão, em particular, para a agricultura convencional. Em regiões 
de chuva torrencial, em solos rasos e de baixa fertilidade, com grandes 
extensões alagadas e estrutura física e econômica deficiente, como é o 
caso da APA, o desenvolvimento de atividades sustentáveis exige pro-
cedimentos complexos e cuidadosos (COTRARA apud  IAP, p. 1). 

O posicionamento da ONGs em relação à criação de búfalos 
que estão próximos à área ocupada pelos trabalhadores não parece ser 
um problema, já a existência de acampamentos de trabalhadores, sim. 
Como podemos perceber no posicionamento de seu diretor executivo, 
ao se posicionar em caso recente em um conhecido caso de conflito no 
Sudoeste do Paraná. Trata-se do assentamento em Rio Bonito do Igua-
çu – PR – que surgiu via desapropriação de terras públicas em faixa de 
fronteira:

Apesar da invasão e dos constrangimentos decorrentes, a empresa afe-
tada continuou existindo, com seu negócio mantido. O assentamen-
to foi firmado, numa vitória dos sem terra de grande repercussão. O 
prejuízo moral ficou por conta dos órgãos públicos que não tiveram 
nenhuma competência (e talvez nem intenção) para reverter o crime 
ambiental provocado pela ação. E os grandes perdedores fomos nós, 
cidadãos paranaenses e brasileiros, que abrimos mão da última área 
de floresta com araucária de dimensões significativas, sobrevivente da 
derrubada contínua que arrasou seus 200 mil quilômetros quadrados 
originais. Perdemos também, o que parece ser um fenômeno progres-
sivo, a confiança nos órgãos públicos que teriam responsabilidades 
sobre uso e proteção do patrimônio natural e sobre a imposição do 
cumprimento da lei (BORGES, 2014, p. 1).

Parece não haver problemas no plantio de exóticas nem da cria-
ção de bubalinos, tampouco o cercamento para venda de carbono. Esse 
posicionamento pode ser explicado pelo trabalho da SPVS, de “preser-
vação” na região litorânea:

Em 1999, anos antes do lançamento do mecanismo REDD, um dos 
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primeiros projetos de carbono em áreas de floresta no mundo já havia 
iniciado. Tratava-se de um projeto da ONG brasileira SPVS (Socie-
dade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental), em par-
ceria com a ONG norteamericana TNC (The Nature Conservancy). 
O projeto está sendo desenvolvido no litoral do estado do Paraná, 
na região Sul do Brasil, mais especificamente nos municípios de An-
tonina e Guaraqueçaba. Com recursos de três empresas americanas, 
a General Motors, a American Eletric Power e a Chevron, a SPVS ad-
quiriu áreas que, juntas, abrangem 18,6 mil hectares. Com atividades 
de preservação e restauração de áreas degradadas, a entidade afirma já 
ter removido 860 mil toneladas de carbono da atmosfera. Na lógica 
dos projetos REDD, os créditos advindos do carbono seriam apro-
veitados pelas empresas norteamericanas que financiam a SPVS para 
compensar parcela das suas emissões de poluentes (WMR, 2011, p. 
2).

Percebemos um campo conflituoso onde emerge à primeira vista 
elementos que podem ser trabalhados à luz da (in)justiça ambiental. A 
questão aqui é a da apropriação e do uso dos recursos por modelos con-
trários, de um lado a criação convencional de búfalos, complementado 
do outro, pelo preservacionista de ambientalistas moderados. Estes, 
que não discutem o fato de a compensação ambiental impedir o acesso 
das comunidades locais, ao mesmo tempo em que recebem recursos de 
empresas poluidoras, apoiados pelo aparato estatal.

Fonte: Sibuya; Schwartzman; Quadros, Espínola e Souza, 2013.
Neste sentido, Martínez Alier (2012) segmenta o movimento 
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ambientalista em três correntes: o culto à vida silvestre, o evangelho 
da ecoeficiência e o ecologismo dos pobres. O culto à vida silvestre 
defende “manter reservas naturais, denominadas parques nacionais ou 
naturais, ou algo semelhante, livres da interferência humana” (MAR-
TÍNEZ ALIER, 2012, p. 24). Para o geógrafo Carlos Walter Porto-
-Gonçalves:

Essa vertente tradicional do ambientalismo, que tem sua origem na 
Europa e nos Estados Unidos, e que continua operando com a ve-
lha lógica dicotômica e ignorando toda a dimensão político-cultural 
implicada no debate ambiental. Tentam retomar a já superada visão 
de unidade de conservação que ignora a importância dos saberes das 
populações que tradicionalmente se desenvolveram com a natureza. 
Na verdade, reinventam a velha prática moderno-colonial de se apro-
priar dos recursos naturais das populações originárias sempre com 
argumentos novos para justificar velhas práticas, agora reinventando 
um novo tipo de latifúndio. [...] Se trata de constituir grandes áreas 
demarcadas a pretexto de pesquisa científica ignorando todo o sa-
ber construído por essas populações que habitam esses ecossistemas 
(PORTO-GONÇALVES, 2002, p. 11).  

A comunidade que ocupa esse território propõe a agroecologia 
como matriz, através da prática da agrofloresta, como contraponto à 
abordagem da SPVS e da criação de búfalos.

3 ALTERNATIVAS

Grande parte da área estava coberta por Brachiaria, espécie exóti-
ca, trazida do continente africano e que tem uma rápida irradiação no 
ambiente litorâneo, e foi introduzida na área para criação de búfalos. 
Ocorre que essa gramínea adentrou áreas de preservação, assim, a não 
presença de humanos para controle de certas espécies não representa 
proteção e diversidade biológica. Na proposta de criação de um proje-
to agroflorestal para a região encontramos:

A brachiaria se adaptou muito bem ao clima brasileiro, que é bastante 
semelhante ao africano (...) devido a facilidade e sua forma invasiva de 
dispersão, ocupou áreas desprovidas de cobertura vegetal (matas) e, 
segundo relatos, já toma conta de charcos, ribeirões, lagoas e rios. Esta 
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espécie também se alastrou pelos manguezais da região, causando al-
teração nestes ambientes, dentro da Área de Preservação Ambiental 
de Guaraqueçaba, e tem sido carregada pela força das águas pluviais e 
fluviais, para a Baia de Antonina (COTRARA, 2006, p. 27).

Considerando que algumas famílias acampadas são moradoras 
antigas da região na condição de posseiros, imaginamos que já detêm 
uma vivência com o ambiente e poderiam desenvolver atividades de 
baixo impacto, assim também algumas “vozes” do Conselho do Lito-
ral (COLIT), que se manifestam no processo SEMA Nº 8.290.392-5, 
concordam que:

IX – Não vemos como incompatível o assentamento de famílias em 
áreas de preservação, como é o caso da APA de Guaraqueçaba. O que 
é necessário são políticas claras de desenvolvimento, de preservação 
do meio ambiente e das condições de vida do ser humano (LEAL, 
2004, p. 7).

E nas suas conclusões ainda:

Continuamos, ainda acreditando ser o Conselho do Litoral o fórum 
legítimo para promover o debate e indicar caminhos sobre todas as 
questões afetas ao litoral paranaense, em especial o uso e a ocupação 
do solo (...) é necessário garantir aos trabalhadores, urbanos e rurais, 
as condições de vida e trabalho, conforme estipulado pela Constitui-
ção Federal do Brasil (LEAL, 2004, p. 7).

Após todos esses anos no acampamento, Jonas Souza (uma das 
lideranças locais) reconhece que estão desenvolvendo a agroecologia 
via agrofloresta como uma aprendizagem, reconhece o pensamento 
complexo, onde o Homem é o fruto, assim como o fruto é o Homem 
(LANE, 1984).  

Altieri (2012) lembra que a agroecologia é caracterizada por dar 
às comunidades locais a capacidade de experimentar, avaliar e expandir 
seu poder de inovação, utilizando da unificação das feições ecológicas, 
socioeconômicas e agronômicas.

Segundo Facco (2015), que desenvolve pesquisas no território 
ocupado, as práticas das famílias são:
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uma “nova” leitura do meio rural, que ao se afirmar como “nova” res-
gata ancestralidades e práticas agrícolas tradicionais, faz uma linha de 
frente no combate de uma agricultura propagada por uma visão de 
mundo moderno-ocidental, amparada em uma exacerbação da téc-
nica e da ciência. A ética agroecológica se volta aos sujeitos que tra-
balham na terra e retiram dela seu sustento. Lidar com a incerteza e 
a complexidade da natureza é um aspecto fundamental neste sentido 
(FACCO, 2015, p. 83-84).

Na visita ao acampamento, em que acompanhamos, o professor 
Viveiros de Castro expressou que as práticas da comunidade vão ao 
encontro das preocupações com as mudanças climáticas, que têm im-
pacto direto nas populações que dependem da terra para viver. Nós 
concordamos com as palavras do professor.

Assim como contribuição observamos o que diz Ploeg (2009) em 
relação ao uso das fontes de manutenção das populações locais:

As economias camponesas, assim como muitas economias informais 
urbanas, possuem um padrão em que os recursos naturais (terra, água, 
animais, madeira, combustível, etc.) são escassos e não têm um cará-
ter mercantil. Então, há uma forte tendência para sua conservação e 
proteção. Esse é um contraste marcante em relação aos processos pro-
dutivos estruturados nos moldes do Império (PLOEG, 2009, p. 29).

Assim, contrariando a lógica da propriedade privada e sua expres-
são na criação de búfalos, assim como a alternativa proposta pela ONG 
e os projetos de sequestro de carbono, surge a proposta dos movimen-
tos sociais.

Resgatamos aqui algumas considerações que já em 2013 faziam 
professores, alunos e agricultores do acampamento, em artigo publica-
do na Segunda Jornada da Questão Agrária e Desenvolvimento, reali-
zada em Curitiba eles concluíam e destacavam:

Conclui-se por intermédio do estudo de caso na APA de Guaraque-
çaba, que as normatizações e as políticas instituídas no campo am-
biental colidem o tempo todo com as características e paradigmas im-
postos pela globalização e a lógica do capital, que prevê que o Estado 
governe o mínimo. Esses elementos estabelecem na área de estudo, 
uma conjuntura onde as fragilidades afetam diretamente a reprodu-
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ção dos modos de vida e usos dos recursos naturais somente das co-
munidades tradicionais.
As comunidades tradicionais possuem uma lógica diferenciada quan-
to a sua organização, caracterizada pelo uso comum da propriedade 
e dos recursos naturais, contrário ao modelo dos institucionalizados, 
do urbano-industrial, instaurado pelo sistema capitalista, na qual o 
valor de troca da terra e a propriedade privada prevalecem. No entan-
to, esse fator não é percebido pelas instituições responsáveis pela ges-
tão do território, criando até nos espaços que deveriam ser participa-
tivos, uma discrepância entre a visão da necessidade e a visão técnica.
É imprescindível a reavaliação dos métodos de trabalho da gestão da 
APA, para que comece existir de fato um diálogo plausível entre as 
partes, a manutenção das comunidades tradicionais no território é 
essencial para o manejo e conservação da biodiversidade. Elas são as 
protagonistas da história do Litoral do Paraná, em função da presen-
ça originária dos indígenas, dos agrupamentos caiçaras e da formação 
dos quilombos. A relação que elas detêm com a Mata Atlântica evi-
dencia áreas bem conservadas no território, são os verdadeiros agen-
tes ambientais, posto que a sua sobrevivência e a reprodução cultural, 
estão diretamente ligadas à qualidade do ambiente”.
O fortalecimento destas comunidades é fundamental para melhorar 
a sua qualidade de vida e dar condições as futuras gerações de perma-
necerem na região. A luta por justiça ambiental é necessária para que 
se garanta o direito ao acesso democrático dos recursos naturais e a 
equidade geográfica, o I Encontro das Comunidades do Litoral do 
Paraná, é um primeiro passo para que essas comunidades não sejam 
mais vistas como invisíveis (SIBUYA; SCHWARTZMAN; QUA-
DROS, ESPÍNOLA E SOUZA, 2013, p. 13).

As fotos a seguir ilustram o a realidade no acampamento e o con-
traste com a criação de búfalos nas áreas do município. 
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Fonte: Facco (2015); Band pé no Rio (2006)

As imagens a seguir são a comparação com a situação anterior ao 
acampamento (1998) e atualmente (2017).

Fonte: Isaias Neto

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O núcleo de estudos Ekoa – MADE/UFPR (Direito, movimen-
tos sociais e natureza), do qual se originaram as reflexões apresentadas 
no artigo e no congresso, busca assentar o conhecimento em situações 
concretas4. O corrente exercício tentar articular as diversas formas de 
conhecimento que existem na sociedade, não existe uma conclusão 
aqui, apenas o reconhecimento que precisaríamos de um trabalho de 
campo continuado, e onde verdadeiramente estejam as vozes dos mo-
radores do acampamento, esse é nosso desejo.

A injustiça ambiental no Brasil passa pela concentração da terra, 
balanço energético suspeito do agronegócio, se manifesta como confli-
to em acampamentos, que oferecem a agroecologia como matriz para 
reprodução, ter sua alimentação e trabalho, além de oferecer seu exce-
dente em circuitos curtos de comercialização. 

A APA de Guaraqueçaba tem outros grupos além dos que foram 
retratados aqui, é urgente que a Universidade tenha a sua produção de 
conhecimento em relação com a realidade. Segundo os agricultores do 
acampamento podemos e devemos participar da articulação entre os 
segmentos que têm o real interesse na preservação e desenvolvimento, 
ou proteção de técnicas e tecnologias sociais verdadeiramente susten-
táveis no referido território. 
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ANÁLISE DE ATORES E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA 
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DE CONSERVAÇÃO DESTINADAS À CONSERVAÇÃO 
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ELABORATING MANAGEMENT PLANS OF CONSERVA-
TION UNITS INTENDED FOR THE CONSERVATION OF 

WATER RESOURCES
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RESUMO: De acordo com a lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), toda Unidade de 
Conservação (UC), seja ela de proteção integral ou de uso sustentável, 
deve ter um plano de manejo, estabelecendo as normas, restrições 
para o uso, ações a serem desenvolvidas e manejo dos recursos naturais 
da UC e entorno, visando minimizar impactos negativos e garantir 
a conservação dos sistemas naturais. O processo de elaboração 
de planos de manejo se dá sob um enfoque multidisciplinar, com 
base no entendimento dos aspectos ambientais, socioeconômicos, 
históricos e culturais que caracterizam a UC e a região onde esta se 
insere. Além de ser um documento técnico, o plano deve ser fruto de 
um acordo político entre diferentes interesses presentes no território 
da UC e entorno, dependendo a viabilidade de implementação 
da aceitação e contribuição ativa dos diversos atores envolvidos de 
alguma forma no manejo dos recursos, cada qual com suas próprias 
identidades, percepções, interesses e preocupações. Daí a importância 
da participação social na elaboração de planos de manejo, prevista na 
lei do SNUC. A participação popular, mas também de instituições, 
como organizações sociais envolvidas na conservação dos recursos, 

1 Doutoranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento na Universidade Federal do 
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tem o potencial de aperfeiçoar e enriquecer o diagnóstico do contexto 
local, as possibilidades de ações de mitigação e o aproveitamento de 
oportunidades, fazendo com que o plano se torne mais pertinente à 
realidade e ao contexto socioeconômico local. Propicia ainda o diálogo 
de saberes e um maior conhecimento e compreensão entre todos os 
interessados a respeito das opiniões e posições dos demais, e sobre a 
importância da UC, elevando o comprometimento da sociedade local 
com as ações propostas no plano. Apresentamos neste artigo uma 
forma potencial de contribuir para a participação social na elaboração 
de planos de manejo de UCs voltadas à conservação de mananciais - a 
análise de atores - que pode ser realizada por meio de diferentes métodos 
e ferramentas analíticas, os quais têm nos atores e no desvelamento 
das suas “vozes” o ponto de partida para a análise. Discutimos sobre a 
escolha do método e as limitações a serem consideradas.

PALAVRAS-CHAVE: espaços protegidos. sustentabilidade. 
envolvimento da população.  

ABSTRACT: According to Law 9.985/2000, which establishes the 
National System of Conservation Units (NSCU), every Conservation 
Unit (CU), whether of integral protection or sustainable use, must 
have a management plan, establishing the standards, use restrictions, 
actions to be developed and management of the natural resources of 
the CU and surroundings, aiming to minimize negative impacts and 
ensure the conservation of natural systems. The process of elaborating 
management plans takes place under a multidisciplinary approach, 
based on the environmental, socioeconomic, historical and cultural 
aspects that characterize the CU and the region where it is located. 
Besides being a technical document, the plan must be the result of a 
political agreement between different agendas present in the territory 
of the UC and surroundings, so that the feasibility of implementation 
depends on the acceptance and active contribution of the various actors 
involved in some way in the resource management, each of them with its 
own identities, perceptions, interests and concerns. Hence the importance 
of social participation when elaborating management plans, foreseen in 
the NSCU law. Participation of people, but also institutions, like social 
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organizations involved in resource conservation, has the potential to 
improve and enrich the diagnosis of the local context, the possibilities of 
mitigation actions and the use of opportunities, making the plan more 
relevant to the reality and the local socioeconomic context. It also promotes 
the dialogue of knowledge and a greater knowledge and understanding 
among all stakeholders regarding the opinions and positions of others, 
and the importance of the CU, raising the commitment of local society to 
the actions proposed in the plan. We present at this paper a potential way 
of contributing to social participation when elaborating management 
plans of Conservation Units intended for the conservation of water 
resources  - the actor analysis - that can be accomplished through different 
analytical methods and tools, which have the actors and the unveiling of 
their “voices” as the starting point for analysis. We discuss about the choice 
of the method and limitations to be considered.

KEYWORDS: protected spaces. sustainability. population engagement. 

INTRODUÇÃO

Coerente com a evolução da gestão ambiental – gradativamente 
evoluindo de uma abordagem top down para uma abordagem na qual 
há colaboração cada vez mais intensa entre órgãos gestores e comuni-
dades locais, usuários de recursos, outras agências, organizações não 
governamentais (ONGs) e do setor privado - a gestão de áreas protegi-
das é um dos setores no qual a demanda pela participação social é cada 
vez mais premente (DOVERS et al., 2015). 

Essa participação envolve um leque de indivíduos e organizações 
que têm papéis ou interesses claros na gestão de áreas protegidas, den-
tre eles proprietários de terras, comerciantes, industriais, comunidades 
locais que dependem dos recursos da área para o seu sustento, agên-
cias de gestão e seus funcionários, outros órgãos públicos relaciona-
dos, autoridades administrativas, ONGs interessadas na conservação 
da natureza, turistas e usuários de lazer, instituições de pesquisa cujas 
atividades dependem do acesso à área, além de outros. Como são diver-
sas as pessoas, organizações e comunidades envolvidas, a participação 
é complexa, envolvendo valores e aspirações muito diferentes e ocor-
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rendo em uma diversidade de contextos geográficos, sociais e políticos 
(DOVERS et al., 2015).

Uma das formas de participação social na gestão de unidades de 
conservação se dá na elaboração de planos de manejo (DOVERS et 
al., 2015). Nessa etapa, pode contribuir para aperfeiçoar e enriquecer o 
diagnóstico do contexto local o entendimento dos conflitos socioam-
bientais existentes e as possibilidades de ações de mitigação e o aprovei-
tamento de oportunidades, confirmando ou ampliando as percepções 
dos gestores sobre os desafios de gestão a serem enfrentados e fazendo 
com que o plano se torne mais pertinente à realidade e ao contexto 
socioeconômico local (NEIVA et al., 2013). Propicia ainda o diálogo 
de saberes e um maior conhecimento e compreensão entre todos os in-
teressados a respeito das opiniões e posições dos demais, construindo 
relações de confiança entre a instituição gestora e organizações locais 
(NEIVA et al., 2013). Também funciona de forma educativa, amplian-
do o conhecimento público sobre a importância da UC e as interfaces 
do tema da conservação com aspectos relevantes do cotidiano e elevan-
do o comprometimento da sociedade local com as ações propostas no 
plano (NEIVA et al., 2013).

Apesar de todas as vantagens atribuídas à participação social na 
elaboração de planos de manejo, esta ainda enfrenta algumas dificulda-
des. Neste artigo buscamos discutir a faceta metodológica do desafio de 
efetivação da participação social, enfocando a análise de atores como 
um conjunto de métodos que podem auxiliar no enfrentamento desse 
desafio, no caso de unidades de conservação destinadas à proteção e à 
conservação da qualidade e quantidade da água para fins de abasteci-
mento público. Mas antes de chegarmos a essa proposição, trazemos 
uma breve contextualização sobre os planos de manejo de unidades de 
conservação e sobre a participação social na elaboração desses planos.

1 PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVA-
ÇÃO

Com o objetivo de contribuir para a preservação e restauração da 
diversidade dos ecossistemas naturais brasileiros, promovendo o de-
senvolvimento sustentável, incentivando a educação, pesquisa e o mo-
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nitoramento ambiental e protegendo os recursos naturais necessários à 
subsistência de populações tradicionais, a Lei no 9.985, de 18 de julho 
de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC), constituído pelo conjunto das unidades de conser-
vação federais, estaduais e municipais.

As unidades de conservação integrantes do SNUC são de dois 
tipos: Unidades de Proteção Integral - que não devem ser alteradas 
pela interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus 
atributos naturais - e as Unidades de Uso Sustentável – nas quais se 
permite a exploração do ambiente de forma que seja respeitada a sus-
tentabilidade em suas dimensões natural, social e econômica.

Sendo de proteção integral ou de uso sustentável, toda unidade 
de conservação (UC) deve ter um plano de manejo, documento técni-
co elaborado em função dos objetivos gerais pelos quais ela foi criada 
(BRASIL, 2000). O plano estabelece o zoneamento e as normas, res-
trições para o uso, ações a serem desenvolvidas e manejo dos recursos 
naturais da UC e seu entorno, visando conciliar, de maneira adequada 
e em espaços apropriados, os diferentes tipos de usos com a conserva-
ção da biodiversidade e a manutenção dos processos ecológicos. 

O plano de manejo deve ser elaborado no prazo de cinco anos a 
partir da data de criação da UC e, depois de aprovado, fica disponível 
para consulta do público na sede da unidade de conservação e no cen-
tro de documentação do órgão executor (BRASIL, 2002). É elabora-
do sob um enfoque multidisciplinar, sendo analisadas informações de 
diferentes naturezas, tais como dados bióticos e abióticos, socioeco-
nômicos, históricos e culturais de interesse sobre a UC e como estes 
se relacionam (ICMBIO, 2017a). Com base na interpretação desse 
diagnóstico definem-se objetivos específicos de manejo, zonas para as 
diferentes modalidades de usos, normas gerais e programas de manejo 
(ICMBIO, 2017a).

Além de ser um documento técnico, o plano de manejo deve ser 
fruto de um acordo político entre diferentes interesses presentes no 
território da UC e entorno (NEIVA et al., 2013). Por isso a partici-
pação social torna-se essencial na elaboração desse documento estra-
tégico.
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2 PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ELABORAÇÃO DE PLA-
NOS DE MANEJOS

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) 
já em 1997 reconhecia a importância do manejo participativo de áre-
as protegidas, no qual alguns ou todos os interessados pertinentes a 
essas áreas - comunidades que vivem dentro ou no seu entorno, espe-
cialmente as que dependem de seus recursos, agências governamentais 
relacionadas, autoridades administrativas e políticas, comerciantes e 
indústrias locais, instituições de pesquisa e não governamentais, ins-
tituições internacionais, consultores envolvidos nos projetos relacio-
nados, entre outros – deveriam estar envolvidos de forma substancial 
com as atividades de manejo, inclusive na elaboração do plano de ma-
nejo, de modo a incorporar suas preocupações e sobre o qual essas par-
tes deveriam estar de acordo (BORRINI-FEYERABEND, 1997).

Três anos mais tarde, foi estabelecido, no Brasil, o SNUC, ins-
tituído por meio da Lei 9.985/2000 e do decreto regulamentador de 
nº 4.340/2002. O SNUC incorpora a participação social na criação, 
planejamento e na gestão das UC nacionais. Essa participação aconte-
ce em diferentes instâncias, espaços e processos de gestão, em confor-
midade com a categoria de manejo, dando-se inclusive na elaboração e 
implementação de planos de manejo (NEIVA et al., 2013).

A participação social na elaboração de planos de manejo está pre-
vista na legislação por meio do Conselho, que deve existir para as UCs 
de Proteção Integral, com caráter consultivo, e para certas UCs de uso 
sustentável, nomeadamente Áreas de Proteção Ambiental (APAs), 
com caráter consultivo, Florestas Nacionais, com caráter consultivo, 
Reservas Extrativistas, com caráter deliberativo, e Reservas de Desen-
volvimento Sustentável, com caráter deliberativo (BRASIL, 2000). 
No entanto, a participação social não se restringe ao conselho gestor, 
que é o espaço formal para que ela ocorra, mas deve ocorrer em todos 
os instrumentos de gestão, sendo incorporada no cotidiano de gestão 
da UC (NEIVA et al., 2013). Vale lembrar ainda que o conselho é uma 
instância de participação importante, mas também deve ser entendido 
como um espaço em construção e de ampliação da rede de relações 
que abrange organizações comunitárias, núcleos e arranjos de base da 
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sociedade envolvidas nas UCs.   
O Conselho é presidido pelo chefe da unidade de conservação e 

formado por representantes de órgãos públicos (ambientais e de áreas 
afins) e da sociedade civil (podendo incluir a comunidade científica, 
organizações não governamentais ambientalistas com atuação na re-
gião da unidade, população residente e do entorno, população tradi-
cional, proprietários de imóveis no interior da unidade, trabalhadores 
e setor privado atuantes na região e representantes dos Comitês de Ba-
cia Hidrográfica), sempre que possível de forma paritária (BRASIL, 
2002). O Conselho se reúne publicamente, em local de fácil acesso e 
com pauta preestabelecida, e compete a ele acompanhar a elaboração, 
implementação e revisão do plano de manejo da unidade de conserva-
ção, quando couber, garantindo o seu caráter participativo (BRASIL, 
2002).

Também os roteiros metodológicos para a gestão de UCs e a ela-
boração de planos de manejo versam sobre a participação social. Con-
forme previsto do Decreto n°4.340/2002, há roteiros para diferentes 
categorias de UCs publicados pelo Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e pelo Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Guardando especificidades em função da época de elaboração 
e da categoria de UC a que se referem, os roteiros têm como um de 
seus pressupostos a abordagem participativa (ICMBIO, 2017b). Essa 
abordagem pressupõe que os agentes envolvidos no processo de pla-
nejamento colaborem na formulação dos componentes do plano de 
manejo, motivando a comunidade a democratizar seus conhecimentos 
e percepções particulares e a politizar suas problemáticas pessoais, na 
busca por respostas concretas que sirvam às pessoas que vivem e pro-
duzem na região (IBAMA, 2001).

No roteiro metodológico para a gestão de APAs propõe-se a par-
ticipação social por meio de oficinas moderadas de diagnóstico e de 
planejamento. No início do trabalho de elaboração do plano, são iden-
tificados os agentes e levantadas suas expectativas. Na oficina de diag-
nóstico, participa a equipe técnica e científica responsável e os órgãos 
públicos locais e regionais afetos, mas também universidades regio-
nais, ONGs atuantes no território e pessoas de notório saber sobre a 
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UC, dentre elas os moradores locais. Esses agentes também participam 
de uma oficina de planejamento, na qual é realizada uma avaliação e 
são feitos ajustes no diagnóstico realizado e são concebidos o plano de 
gestão e programas de ação (IBAMA, 2001).

A importância da participação popular na gestão das áreas pro-
tegidas é ainda reforçada pelo decreto nº 5.758/2006. Como um dos 
resultados dos compromissos assumidos pelo Brasil ao assinar a Con-
venção sobre Diversidade Biológica (CDB), durante a Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNU-
MAD), em 1992, esse decreto instituiu o Plano Estratégico de Áreas 
Protegidas (PNAP), com ações a serem desenvolvidas para o estabele-
cimento de um sistema abrangente de áreas protegidas ecologicamente 
representativo, efetivamente manejado, integrado a áreas terrestres e 
marinhas mais amplas. O plano tem como um de seus princípios nor-
teadores “promoção da participação, da inclusão social e do exercício 
da cidadania na gestão das áreas protegidas, buscando permanente-
mente o desenvolvimento social, especialmente para as populações do 
interior e do entorno das áreas protegidas” (BRASIL, 2006).

3 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DESTINADAS À CON-
SERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qua-
lidade, é um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento das 
cidades, e vem sendo afetada em função do crescimento urbano desor-
denado, e junto a ele de atividades industriais e agrícolas. 

Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), por exemplo, o 
crescimento da demanda de água para abastecimento público é atual-
mente de 300 l/ s. ano, em função do crescimento populacional e da 
elevação do consumo per capita (SANEPAR, 1999). 

Há quatro Áreas de Proteção Ambiental (APAs)3 Estaduais na 

3 Do grupo de Unidades de Uso Sustentável, são áreas geralmente extensas, constitu-
ídas por terras públicas ou privadas, com certo grau de ocupação humana, dotadas de 
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 
qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Têm como objetivos bási-
cos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais (BRASIL, 2000). 
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RMC destinadas à proteção e a conservação dos mananciais de abaste-
cimento público. A APA Estadual do Passaúna, instituida pelo decreto 
nº 458/1991 (PARANÁ, 1991), a APA Estadual do Piraquara, insti-
tuída pelo decreto nº 1754/1996 (PARANÁ, 1996a), a APA Estadual 
do Iraí, instituída pelo decreto nº 1753/1996 (PARANÁ, 1996b), e a 
APA do Rio Verde, instituída pelo Decreto 2375/2000 (PARANÁ, 
2000). Essas bacias sofrem diferentes pressões, dentre elas a de urbani-
zação gerada pela presença de rodovias e a de contaminação gerada por 
atividades agrícolas, de mineração e industriais, ocupações irregulares 
e empreendimentos imobiliários. 

Para cada uma dessas APAs, há uma Câmara de Apoio Técnico 
(CAT), que funciona como um Conselho, instituída pelo órgão am-
biental competente para implementação das atividades de administra-
ção, zoneamento e fiscalização das APAs Estaduais, bem como para 
manifestar-se sobre outros assuntos quando solicitados pelos demais 
órgãos da administração pública. As CATs são compostas por repre-
sentantes dos diversos órgãos e entidades relacionados à APA, bem 
como por um representante indicado pelas entidades ambientalistas.

4 ANÁLISE DE ATORES E A ELABORAÇÃO DE PLANOS 
DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DESTI-
NADAS À CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Apesar da demanda da sociedade e da previsão legal da participa-
ção social na Gestão de UCs, há diversos desafios para que esta ocorra 
efetivamente. Dentre eles estão uma herança cultural e histórica base-
ada no autoritarismo e na centralidade de poder nas elites políticas e 
econômicas que se entremeiam com o aparato do Estado; assimetrias 
de poder entre setores da sociedade; organizações sociais frágeis; re-
duzida prática de participação; estruturas institucionais deficitárias e 
insuficientes para trabalhar em estreita cooperação com a sociedade 
civil; entendimento de que as áreas protegidas são de propriedade do 
governo e não patrimônio natural da sociedade brasileira; e um histó-
rico autoritário dos antigos processos de criação das UCs (NEIVA et 
al., 2013). Especificamente com relação à participação social na elabo-
ração de planos de manejo, vale ressaltar que o documento apresenta 
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uma linguagem técnica e um caráter legal, sendo de difícil compreen-
são e apropriação por parte da sociedade (NEIVA et al., 2013).

Esses são desafios que certamente precisam ser superados para 
que a participação social na gestão de UCs e na elaboração de planos 
de manejo torne-se efetiva. Soma-se a eles o aspecto metodológico de 
como efetivar a participação social, que merece destaque neste artigo. 

O processo de elaboração dos planos de manejo, bem como os 
demais processos de elaboração de políticas, é bastante complexo, 
pois se dá em meio a uma rede de diferentes partes, chamadas atores, 
que tem cada qual seus próprios interesses e preocupações, e os quais 
controlam cada qual uma parte dos recursos necessários ao sucesso da 
implementação do plano. Não existe um só ator com poder suficiente 
para controlar o curso do processo de elaboração do plano, e, portanto, 
encontrar soluções técnicas para os problemas de um só ator não é su-
ficiente para o êxito do desenvolvimento do plano, por negligenciar os 
interesses de outros atores que possam frustrar a implementação numa 
fase posterior.

No caso de UCs destinadas à proteção e à conservação da quali-
dade e quantidade da água para fins de abastecimento público, alguns 
dos atores envolvidos são as companhias de saneamento operadoras 
de represas e de estações de tratamento de água e de efluentes, aglo-
merações urbanas geradoras de efluentes domésticos lançados em cor-
pos hídricos sem tratamento ou de resíduos sólidos dispostos inade-
quadamente, ocupações irregulares em área de mata ciliar, indústrias 
geradoras de efluente lançado em corpo hídrico sem tratamento, pro-
priedades agrícolas usuárias de agroquímicos, órgãos governamentais 
envolvidos na supervisão, administração e fiscalização da UC, usuários 
de lazer, entidades ambientalistas, entre outros. Todos esses atores po-
dem influenciar na qualidade e quantidade de água da UC e precisam 
ser considerados/incluídos quando se pensa em ações para a sua con-
servação. Porém, apresentam percepções e interesses diversos sobre os 
recursos hídricos.

Uma das formas de lidar com essa complexidade de vários atores 
é embarcar em um processo interativo com os principais atores envol-
vidos, estando eles representados na CAT da bacia ou não, por meio 
de uma análise de atores. Há diversos métodos e ferramentas analíticos 
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que podem ser utilizados, que permitem a exploração e conhecimento 
de um ambiente formado por múltiplos atores, desvelando suas vozes 
como ponto de partida para a análise. Os métodos permitem conhecer 
os interesses, relações, influências, percepções dos problemas, preocu-
pações, soluções preferidas, entre outros aspectos relacionados aos ato-
res envolvidos em uma situação problema.

Alguns métodos que poderiam se adequar à gestão de recursos 
hídricos encontram-se elencados no quadro 1, adaptado de Hermans 
(HERMANS, 2005), incluindo informações sobre alguns dos mode-
los de análise existentes, a conceituação que os embasa, o objetivo de 
seu uso, as entregas possíveis e as condições e requisitos para uso.

Quadro 1 – Alguns dos métodos existentes de análise de atores que poderiam adequar-se à 
gestão de recursos hídricos e suas características, adaptado de Hermans  (2005b)

Métodos Modelos de análise Conceituação Objetivo Entregas possíveis Condições/re-
quisitos

FOCO NAS REDES

Análise da 
rede

Ø	 Social net-
work analysis

Ø	 Dynamic ac-
cess model

Ø	 Configuration 
analysis

Elaboração de po-
líticas através de 
redes estruturadas 
de atores

Compreensão so-
bre grupos de ato-
res e características 
estruturais das re-
des de atores

Poder e influência dos 
atores, importância de 
questões para os atores, 
grupos de atores e suas 
percepções comparti-
lhas, padrões de intera-
ção (comunicação)

Dados suficientes 
sobre as relações 
entre os atores e 
sobre a sua história

FOCO NAS PERCEPÇÕES

Análise de 
discurso

Ø	 Ar g um enta -
tive analysis

Ø	 Narrative poli-
cy analysis

Ø	 Semiotic anal-
ysis

Ø	 Q - m e t h o d -
ology

Elaboração de 
políticas através 
da troca de argu-
mentos

Compreensão dos 
debates sobre ques-
tões controversas, 
compreensão de 
suposições e va-
lores

Diferentes argumentos 
usados no discurso, 
concordâncias/discor-
dâncias, valores e julga-
mentos morais, entendi-
mentos incompatíveis, 
estórias contadas no dis-
curso, papéis percebidos 
para os diferentes atores 
(vilões e heróis), grupos 
de atores dividindo uma 
perspectiva similar e 
base compartilhada para 
essas perspectivas

Atores bastante 
consistentes em 
suas posições, aces-
so a argumentos 
usados e estórias 
contadas no deba-
te, acesso a respon-
dentes da pesquisa, 
dados para amostra 
de declarações.
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Mapeamen-
to cognitivo

Ø	 Strategic op-
tions devel-
opment and 
analysis

Ø	 Self-Q inter-
views

Ø	 Dynamic ac-
tor network 
analysis

Elaboração de po-
líticas através da 
resolução de pro-
blemas, com base 
nas percepções do 
problema por ato-
res individuais

Compreensão das 
percepções dos 
atores sobre pro-
blemas políticos 
complexos

Produção de percepção 
compartilhada do pro-
blema para um grupo 
de atores e sugestão das 
ações para atingir obje-
tivos, fatores e relações 
causais nas percepções 
dos atores, percepções 
sobrepostas de grupos 
de atores, possibilidades 
de enfrentar problemas 
políticos por meio da ló-
gica dos atores, concor-
dâncias/discordâncias, 
conflitos potenciais, 
potencial de solução de 
problemas percebidos

Analista experiente 
que faz sólidos dia-
gramas de relações 
causais

FOCO NOS RECURSOS 

Análise de 
conflitos

Ø	 Analysis of 
options

Ø	 M e t a g a m e 
analysis

Ø	 Graph model 
for conflict 
resolution 

Ø	 Hy p e r g a m e 
analysis

Ø	 Expected util-
ity model

Elaboração de po-
líticas através de 
jogos estratégicos

Compreensão dos 
papéis e interde-
pendências
das partes e resul-
tados conflituosos

Interesses e opções dos 
atores, conflitos e con-
cordâncias, controle 
sobre situações pelos 
atores, probabilidade 
de certos resultados, 
coalizões possíveis 
e áreas de barganha, 
jogos políticos con-
forme percebidos por 
diferentes atores, (des)
informações dos atores, 
possível contribuição 
da comunicação entre 
atores, previsão do com-
portamento dos atores 
em conflitos

Número limitado 
de atores

Análise tran-
sacional

Ø	 Transactional 
process mod-
els

Ø	 Vote Ex-
change model

Elaboração de po-
líticas através da 
troca de controle

Compreensão so-
bre as interdepen-
dências dos atores

Interesse nas questões 
pelos atores, controle 
das situações pelos ato-
res (poder), potencial 
para trocas de controle 
sobre situações entre 
pares de atores, confi-
gurações de atores com 
alto poder de troca

Quantificação dos 
dados de entrada

Como pode ser observado no quadro 1, os métodos são classifica-
dos de acordo com a sua orientação principal, que se dá para uma das 
três perspectivas teóricas:

A) Redes: padrões mais ou menos estáveis de relações sociais entre 
atores interdependentes, que se articulam em torno de problemas ou 
programas políticos - Klijn (1997) apud Hermans e Thissen (2009);

Parte da complexidade dos problemas políticos é causada pelo 
fato de que diferentes atores estão envolvidos e que nenhum desses ato-
res tem a capacidade de determinar os resultados dos processos políti-
cos sem pelo menos alguma cooperação dos outros atores envolvidos. 
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Os atores dependem uns dos outros para a realização de seus objetivos 
e isso introduz interdependências entre eles. Os métodos que envol-
vem redes de atores enfatizam que as interações entre atores são deter-
minadas em grande parte pela estrutura das suas relações e por regras 
institucionais (HERMANS, 2005). 

B) Percepções: imagem que os atores tem do mundo a sua volta, dos 
demais atores e redes e das características substantivas de um proble-
ma político - Bots et al. (2000) e Scharpf (1997) apud Hermans e 
Thissen (2009);

O foco dos métodos nessa categoria é a percepção dos atores e 
os valores e normas associados a suas percepções e que definem seus 
objetivos. As percepções dos atores em um processo político podem 
ser analisadas ao nível do discurso público, focalizando as percepções 
compartilhadas por diferentes grupos de atores, ou ao nível de atores 
individuais, construindo mapas cognitivos que tomam as percepções 
dos atores individuais como ponto de partida para a análise.

C) Recursos: meios ou instrumentos práticos que os atores têm para 
realizar seus objetivos - Hermans e Thissen (2009).

Os métodos de análise listados que têm foco nos processos de 
comportamento estratégico entre os atores partem da suposição de 
que os atores controlam diferentes recursos que podem utilizar para 
atingir os seus objetivos. Através de interações com outros, os atores 
tentam realizar seus objetivos e maximizar a sua utilidade. 

Na elaboração de planos de manejo de UCs destinadas à conser-
vação da água, esses diferentes grupos de métodos poderiam ser utili-
zados em fases distintas. Os métodos focados nas redes de atores e nas 
percepções dos atores, por exemplo, poderiam ser utilizados em fases 
mais iniciais, tais como a fase de diagnóstico. Nessa fase, os métodos 
possibilitariam compreender as características estruturais das redes de 
atores envolvidos na gestão da UC e na conservação dos recursos hí-
dricos, os grupos de atores e como estes interagem e se comunicam. 
Possibilitariam também compreender as diferentes percepções dos 
atores sobre o território, a conservação da água e os papéis dos diversos 
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atores nesse contexto; concordâncias e questões controversas em voga; 
potenciais conflitos; e como os atores sugerem o enfrentamento dos 
problemas existentes.

Já em fases mais tardias, como a de planejamento, quando se bus-
cam informações sobre os meios e a disposição dos atores em contri-
buir para o sucesso ou o fracasso da implementação de soluções, pode-
riam ser utilizados métodos focados nos recursos dos atores. Os usos 
dos métodos nesse momento permitiriam compreender os papéis e 
interdependências dos atores envolvidos na gestão da UC, o interesse 
e controle por esses atores sobre situações que afetam a conservação 
dos recursos hídricos pelos atores, possíveis resultados conflituosos, e 
coalizões possíveis para auxiliar na implementação do plano.

De fato a definição do método a ser utilizado poderia partir, con-
forme sugerido por Hermans e Thissen (2009), de uma ampla explo-
ração preliminar do contexto dos atores, cobrindo as três dimensões 
(redes, percepções e recursos), com base em informações previamente 
disponíveis. Essas informações incluem resultados de pesquisas cientí-
ficas desenvolvidas na região, documentos normativos relativos à UC e 
ao seu entorno (decreto de criação da APA, por exemplo), bem como 
aqueles que não discorrem especificamente sobre esse território, mas 
têm pertinência à sua gestão, relatórios de órgãos governamentais e 
outras instituições sobre trabalhos na região, dados disponibilizados 
por essas instituições (de qualidade da água, por exemplo), estudos 
de impacto ambiental de empreendimentos localizados na UC, atas 
de reuniões do conselho gestor (ou da respectiva CAT), quando exis-
tente, ações civis públicas destinadas à defesa de interesses difusos e 
coletivos sobre o território e seus recursos, entre outros. O estudo des-
ses documentos pode ajudar a sugerir um foco para uma análise mais 
aprofundada. Por exemplo, se há grandes divergências nas percepções 
de diferentes atores sobre a problemática da água, um foco nas percep-
ções parece valer a pena. Por outro lado, se os recursos necessários à 
implementação de ações para a conservação dos recursos hídricos são 
distribuídos por vários atores na rede, o foco em recursos se torna mais 
interessante. Lembrando que, em alguns casos, é necessário cobrir vá-
rias ou todas as dimensões, podendo-se procurar métodos que cobrem 
mais de uma dimensão, ou considerar uma combinação de métodos 
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com diferentes focos. 
Tendo sido definidos o propósito e o foco da análise, Hermans e 

Thissen (2009) lembram ainda que a definição do método a ser utiliza-
do depende de questões relacionadas à coleta de dados. Reunir infor-
mações sobre os atores envolvidos na gestão da UC é um passo crucial, 
mas difícil, na análise de atores. Fontes escritas e úteis de informação 
são geralmente raras, o que significa que os analistas terão de investir 
bastante tempo em entrevistas e pesquisas. Acessar os atores e garantir 
sua colaboração são desafios adicionais. Assim, é importante comparar 
os requisitos de dados de diferentes métodos com as possibilidades es-
peradas e as limitações para a coleta de dados, inclusive por barreiras 
geográficas, linguísticas ou culturais.

Hermans e Thissen (2009) também destacam a qualidade analíti-
ca como algo importante de ser considerado na escolha do método. Os 
autores entendem que três características são relevantes e podem in-
fluenciar a qualidade analítica proporcionada pelo método. A primeira 
é o escopo, entendendo que os métodos que cobrem um maior escopo 
dos processos multi-atores, ou seja, abrangem um maior número de 
dimensões (redes, percepções e recursos), aumentam o potencial expli-
cativo e diminuem o risco de se negligenciarem aspectos cruciais. Uma 
segunda característica relevante é a especificidade, baseada na noção de 
que os métodos que usam conceitos mais específicos (como por exem-
plo, “poder de voto para controlar decisões”) e menos abstratos (como, 
por exemplo, “poder” e “influência”), são mais fáceis de serem empi-
ricamente observados e requerem menos interpretação pelo analista, 
oferecendo maior rigor científico. Uma terceira medida de qualidade 
analítica é a conexão lógica, que, semelhante à especificidade, pode es-
tar relacionada ao rigor científico. Se a lógica através da qual um méto-
do chega a conclusões, a partir de conceitos e proposições, é mais forte, 
há, novamente, menos necessidade de interpretação e suposições pelos 
analistas. Métodos que usam expressões matemáticas para formalizar 
as relações entre conceitos e consequências são bastante lógicos, en-
quanto métodos que utilizam listas de verificação, matrizes e diretrizes 
são menos lógicos. Hermans e Thissen (2009) apresentam um gráfico 
que pode ser consultado para se obter informação sobre a qualidade 
analítica dos diversos métodos de análise de atores existentes.
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5 CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DA ANÁLISE DE 
ATORES PARA A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ELABORA-
ÇÃO DE PLANOS DE MANEJO 

Os métodos disponíveis para a realização da análise de atores per-
mitem o delineamento de estruturas de participação social apropriadas 
e que permitem a interação entre os analistas e os atores envolvidos na 
gestão de uma UC destinada à conservação de mananciais. Permitem 
ainda que os analistas identifiquem e compreendam, com rigor ana-
lítico, problemas cuja solução é realmente relevante para esses atores, 
conforme seus interesses e preocupações. Assim, esses analistas podem 
identificar opções de soluções e direções a serem seguidas mais legíti-
mas e concretamente realizáveis, baseadas nos interesses e influências 
dos diversos atores.

O conjunto de métodos que compõem a análise de atores, no en-
tanto, apresenta algumas limitações, explanadas por Hermans (2005b). 
Os métodos se utilizam de modelos analíticos, que, como quaisquer 
outros, fornecem representações da realidade, enfocando alguns aspec-
tos que são considerados essenciais e deixando de fora detalhes consi-
derados irrelevantes. Além disso, os modelos analíticos baseiam-se em 
modelos conceituais, desenvolvidos a partir de perspectivas teóricas do 
processo político, logo, o problema político analisado deve caber nos 
pressupostos subjacentes. 

Cada método tem também seu foco em uma determinada pers-
pectiva, o que pode tornar a análise mais focada, mas tem a desvan-
tagem de excluir ou deixar em segundo plano outros aspectos. Outra 
limitação é que os métodos produzem imagens estáticas da situação 
em determinado momento, não sendo adequados para uso em condi-
ções muito dinâmicas, exceto quando se está disposto a fazer diferentes 
modelos de análise para diferentes momentos no tempo.

A disponibilidade de dados é um fator limitante adicional, para a 
maioria dos métodos. A representação de um processo político em um 
determinado formato de análise frequentemente requer dados especí-
ficos e uma vez que fontes bibliográficas nem sempre estão disponíveis 
ou acessíveis, os dados têm de ser obtidos através de entrevistas, pes-
quisas ou oficinas. A coleta de dados tem de ser feita frequentemente 



65

no local, sendo crucial o acesso aos atores, e podendo exigir uma quan-
tidade substancial de tempo e recursos, maiores quanto maior o rigor 
analítico do método.

Ainda outra limitação se relaciona ao comportamento estratégico 
e aos interesses ocultados dos atores, que podem influenciar a confia-
bilidade e a disponibilidade de dados, influenciando também os resul-
tados. O comportamento estratégico pode levar os atores a apresentar 
informações distorcidas ao analista ou a ocultar informações que não 
desejam que se tornem públicas. Para limitar, até certo ponto, a in-
fluência do comportamento estratégico, pode-se fazer o cruzamento 
de informações (entre diferentes entrevistados e fontes documentais). 
Isto implica que a validade dos resultados da análise deve ser verificada 
e que o analista deve ter cuidado ao apresentar e distribuir os resulta-
dos da análise. 

Uma última limitação se dá, ainda, porque os métodos se aproxi-
mam mais das ciências sociais e políticas, do que das disciplinas da área 
biológica ou de engenharia, de tal forma que os analistas normalmente 
não apresentam as qualidades e experiências necessárias a sua aplicação 
(HERMANS, 2005). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista que os desafios para a efetivação da participação 
social na gestão de UCs e na elaboração de planos de manejo são mui-
tos e considerando a importância dessa participação, devem-se buscar 
novos métodos que possam contribuir para esse cenário. Nessa dire-
ção, observam-se promissores os métodos disponíveis para a realiza-
ção da análise de atores apresentados por Hermans e Thissen (2005b, 
2009) e que poderiam ser aplicados à realidade das UCs destinadas à 
conservação de recursos hídricos, tais como as APAs da RMC.

Consideradas as inerentes limitações dos métodos, o resgate se dá 
pela identificação e compreensão, com rigor analítico, dos problemas 
que assolam a relação desses diferentes atores com o ambiente e espe-
cialmente com os recursos hídricos e das influências que cada ator tem 
sobre as possíveis soluções, possibilitando um direcionamento mais re-
levante, factível e legítimo para as ações propostas no plano de manejo.
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CONSULTA PRÉVIA COMO FERRAMENTA DE 
NEGOCIAÇÃO NO DESENHO DE POLÍTICAS PÚBLI-

CAS: POVOS INDÍGENAS COMO STAKEHOLDERS

PRIOR CONSULTATION AS NEGOTIATION TOOL IN THE 
DESIGN OF PUBLIC POLICIES: INDIGENOUS PEOPLES AS 

STAKEHOLDERS

Solange Teles da Silva1

Jana Maria Brito2

Nathalia Lima3

RESUMO: O dever de consulta prévia aos povos indígenas e tribais 
para decisões que envolvem medidas legislativas ou administrativas e 
os afetem diretamente foi reconhecido pelo art. 6º da Convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), como resultado da 
revisão parcial da Convenção107 da OIT. Nessa ocasião reconheceu-se 
que parte dos conflitos socioambientais e problemas enfrentados por 
esses povos decorria de sua exclusão no processo de tomada de decisão. 
O direito de consulta poderia então funcionar como um mecanismo 
de negociação para construir o desenho de políticas públicas mais 
coerentes, considerando a participação dos povos indígenas e tribais 
de maneira livre, prévia e informada. Esse procedimento dialoga 
com um novo olhar para a resolução de questões contemporâneas a 
partir de uma construção coletiva integradora, não apenas como uma 
fase informativa de processos, como é o caso de alguns instrumentos 
previstos na legislação brasileira. Com base nesse problema, o 
presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo em paralelo 
da implementação do direito de consulta no Brasil e na Colômbia, 
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destacando os mecanismos jurídicos que asseguram a consulta 
prévia livre e informada, além de identificar se a atuação dos povos 
indígenas e tribais como stakeholders é capaz de fomentar um desenho 
de política institucional mais adequado a realidade local, mitigando 
conflitos socioambientais. A partir disso, a pesquisa buscará apontar 
parâmetros e limites do que pode ser discutido e transacionado em 
um procedimento de consulta, contribuindo com a construção de 
uma sistemática para a concretização desse direito como um meio 
alternativo de mitigação prévia dos conflitos.

PALAVRAS-CHAVE: direito de consulta. conflitos ambientais. 
comunidades tradicionais; 

ABSTRACT: The duty of consultation to indigenous and tribal peoples, 
decisions involving legislative or administrative measures and affect them 
directly recognized by article 6 of the Convention 169 of the International 
Labour Organization (ILO), as a result of the partial revision of the ILO 
Convention 107. At that time it was recognized that part of environmental 
conflicts and problems encountered by these people went to your exclusion 
in the decision-making process. The right to consultation could then 
function as a mechanism of negotiation to build the design of public policies 
more coherent, considering the participation of indigenous and tribal 
peoples to free, prior and informed way. This procedure compatible with 
a new approach for the resolution of contemporary issues from a collective 
integrative construction, not only as an informative process phase, as in 
the case of some instruments provided for in Brazilian legislation. Based 
on this issue, the present work aims to carry out a parallel law study of the 
consultation right implementation in Brazil and Colombia, highlighting 
the legal mechanisms that ensure free and informed prior consultation, 
as well as to identify if the performance of indigenous and tribal peoples 
as stakeholders are able to promote an institutional policy design more 
suited to local realities, mitigating environmental conflicts. From there, 
the search will look for point parameters4and limits of what can be 
discussed and transacted in a consultation procedure, contributing to the 
construction of a system for the realization of this right as an alternative 

4 General guidelines.
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means of prior conflict mitigation.

KEYWORDS: right to consultation. environmental conflicts. traditional 
communities.

INTRODUÇÃO

A relação das comunidades ou povos tradicionais5 – indígenas 
e não indígenas – com o Estado foi e continua sendo permeada por 
conflitos, uma vez que a visão do modelo de desenvolvimento susten-
tada por eles, pautada em valores e interesses na maioria das vezes di-
vergentes,é distinta. Pode-se afirmar que parte desses conflitos decorre 
da exclusão desses povos no processo de tomada de decisão. Em uma 
tentativa de minimizar esses conflitos e reconhecendo a necessidade de 
incluir esses povos no processo de tomada de decisão foi reconhecido 
o dever de consulta prévia aos povos indígenas e tribais para decisões, 
que envolvem medidas legislativas ou administrativas que os afetem 
diretamente (art. 6º da Convenção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) (C169)). Esse dever de consulta pode funcionar 
como um mecanismo de negociação para construir o desenho de polí-
ticas públicas mais coerentes. Em realidade, tal procedimento dialoga 
com um novo olhar para a resolução de questões contemporâneas a 
partir de uma construção coletiva integradora, não apenas como uma 
fase informativa de processos, como é o caso de alguns instrumentos 
previstos na legislação brasileira.6

Com base nessa discussão, o presente trabalho tem como objetivo 
realizar um estudo em paralelo da implementação do direito de con-
sulta prévia livre e informada no Brasil e na Colômbia, destacando os 
mecanismos jurídicos que asseguram a consulta prévia livre e informa-
da, além de identificar se a atuação dos povos indígenas e tribais como 

5 No presente estudo a expressão “comunidades tradicionais” será tratada como 
equivalente a “povos tradicionais”, considerando-se que os povos tradicionais são gê-
nero, constituindo os povos indígenas, quilombolas e caiçaras, por exemplo, espécies 
desse gênero.
6 Instrumentos como a oitiva e audiência pública, ambos previstos no procedimento 
de licenciamento ambiental, constituem apenas etapas informativas, que muitas ve-
zes não tem o condão de integrar as demandas locais ao projeto inicial. 
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stakeholders é capaz de fomentar um desenho de política institucional 
mais adequado a realidade local, mitigando conflitos socioambientais. 
A partir disso, a pesquisa buscará apontar parâmetro e limites do que 
pode ser discutido e transacionado em um procedimento de consulta, 
contribuindo com a construção de uma sistemática para a concretiza-
ção desse direito como um meio alternativo de mitigação prévia dos 
conflitos. Essa análise poderá assim contribuir para aperfeiçoar os me-
canismos criados e para a efetivação do direito de consulta, garantin-
do-se e criando-se espaços para a participação efetivadas populações 
tradicionais, ou seja, possibilitando que influenciem no processo de 
tomada de decisão e negociação sobre suas terras e recursos naturais.7 

Para atingir o objetivo proposto foi realizada uma busca na base 
normativa sobre o tema, de ambos os países, com o objetivo de iden-
tificar os mecanismos jurídicos implementados pela legislação. Poste-
riormente, foi realizado um levantamento jurisprudencial – no caso do 
Brasil no Supremo Tribunal Federal e na Colômbia na Corte Cons-
titucional –, considerando-se o período pós-ratificação da convenção 
e sua entrada em vigor8, com a finalidade de buscar os parâmetros, os 
limites e os alcances na aplicação desses mecanismos. 9 Também foram 
utilizadas fontes bibliográficas, documentos e recomendações interna-
cionais sobre o direito de consulta.

1 GÊNESE DO DIREITO DE CONSULTA: A NECESSIDA-
DE DE INCLUSÃO DOS POVOS INDÍGENAS NAS TOMA-
DAS DE DECISÃO 

O desenvolvimento no campo do direito internacional, após a se-
gunda guerra mundial, com a Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, conduziu a OIT a reconhecer, durante a década de 1980, 
que o texto da C107 não era mais apropriado, pois sua visão integra-

7 Entende-se por “participação efetiva” aquela que contribuiu para influenciar ou até 
mesmo condicionar a tomada de decisão. (Arstein, 1969).
8 O Brasil ratificou a C169 aos 25 de julho de 2002, enquanto que a Colômbia rati-
ficou essa convenção aos 07 de agosto de 1991, sendo que a mesma entrou em vigor 
aos 05 de setembro de 1991.
9 Palavras chaves utilizadas na pesquisa jurisprudencial: Consulta prévia. Conven-
ção 169, Protocolos comunitários e Conhecimento tradicional.
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cionista já não estava mais de acordo com os avanços do direito inter-
nacional. Assim, os povos indígenas deveriam ter controle sobre seu 
próprio desenvolvimento econômico, social e cultural, interagindo 
com a sociedade nacional através de suas próprias instituições.10

Assim, a elaboração da C169, impulsionada pelas discussões no 
cenário internacional que deram origem ao “Pacto Internacional sobre 
os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”. Esse documento interna-
cional possibilitou compreender as identidades das minorias culturais 
como autônomas e não inferiores a cultura ocidental, o que contribuiu 
para abandonar a política assimilacionista e integracionista e adotar 
a perspectiva do direito à alteridade. Determina o artigo 1º do Pacto 
Internacional que todos os povos, o que inclui aqui os povos indígenas 
“(...) têm o direito a dispor deles mesmos. Em virtude deste direito, eles 
determinam livremente o seu estatuto político e asseguram livremente 
o seu desenvolvimento econômico, social e cultural”. Ainda, de acordo 
com o Preâmbulo do “Pacto Internacional sobre os Direitos Econômi-
cos Sociais e Culturais”, o reconhecimento ao livre desenvolvimento 
econômico, social e cultural, está em conformidade com a “Declaração 
Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948), segundo o qual para 
alcançar o “ideal do ser humano livre, liberto do medo e da miséria” é 
necessário criar “condições que permitam a cada um desfrutar dos seus 
direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos 
civis e políticos.” Quais seriam então essas condições mínimas em se 
tratando de povos indígenas?

AC169 passou a reconhecer os “povos” indígenas e tribais como 
sujeitos de direito, protegendo, entre outros, seus direitos territoriais, 
políticos, econômicos e sociais. A convenção foi concebida diante do 
resultado da revisão parcial da Convenção 107 da OIT de junho de 
1957 (C107). Esta possuía um cunho tutelar e integracionista, porém 
após a sua revisão a C169 trouxe duas inovações ao direito internacio-
nal: o conceito de “povos” indígenas e tribais, sua independência e o 

10  C169 artigo 6º da presente convenção. Ao aplicar as disposições da presente 
Convenção, os governos deverão: a) consultar os povos interessados, mediante pro-
cedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representati-
vas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis 
de afetá-los diretamente.
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dever dos governos de consultá-los quando medidas administrativas 
ou legislativas sejam suscetíveis de afetá-los. 11 Pode-se, portanto, afir-
mar que a maior modificação ocorrida nessa revisão, foi alterar o mo-
delo de proteção integracionista da C107 para reconhecer o direito da 
livre determinação dos povos indígenas e tribais, na medida em que, o 
direito de consulta, trazido pela C169, pode ser utilizado como uma 
ferramenta de sua participação, no sentido de possibilitar sua autode-
terminação nos processos de tomada de decisão que os afetem direta-
mente.

A C169 estabelece: a) o dever de consulta aos povos interessa-
dos, por meio de procedimentos adequados, de acordo com o art. 6º, 
conforme será analisado adiante e; b) o direito aos povos indígenas e 
tribais sobre as terras que não ocupam diretamente, mas que tradicio-
nalmente são por eles utilizadas, de acordo com a sua cultural, mani-
festada em seus usos e costumes (art.14). Trata-se de um instrumento 
trazido pela Convenção para proteger a livre determinação dos povos 
indígenas e tribais e possibilitar a conservação do seu modo de ser e 
viver (FIGUEROA, 2009, p. 38). Desta forma, a consulta é uma ma-
neira que a C169 encontrou para proteger o direito dos povos indíge-
nas e tribais não só sobre as terras que tradicionalmente ocupam, mas 
também o direito à cultura manifestado na sua forma de ser e viver, 
justamente por isso a consulta não deve se limitar às terras que esses 
povos utilizam diretamente, mas deve alcançar também às terras e os 
recursos naturais que são por eles utilizados. De acordo com a Comis-
são de Peritos na Aplicação das Convenções e Recomendações:

A consulta não deve ser limitada aos projetos que estão localizados 
dentro de terras indígenas ou tribais, mas sim deve ter lugar cada vez 

11 C107 de 1957: artigo 1ºA presente Convenção se aplica: a) aos membros das 
populações tribais ou sem tribais em países independentes, cujas condições sociais e 
econômicas correspondem a um estágio menos adiantado que o atingido pelos ou-
tros setores da comunidade nacional e que sejam regidas, total ou parcialmente, por 
costumes e tradições que lhes sejam peculiares por uma legislação especial. C169: 
artigo 1º A presente Convenção aplica-se: a) aos povos tribais em países independen-
tes, cujas condições sociais culturais e econômicas os distingam de outros setores da 
coletividade nacional, e que sejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios 
costumes ou tradições ou por legislação especial.
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que um projeto possa afetar a forma pela qual os povos utilizam suas 
terras, recursos, ou que incida sobre seu processo autônomo de desen-
volvimento.(OIT, RECOMENDAÇÃO Nº 169, 1989)

Diante dessas premissas, o direito de consulta prévia pode ser 
identificado como uma ferramenta de participação diferenciada, pois 
tanto o artigo 6º da C169 quanto o artigo 19 da Declaração das Na-
ções Unidas Sobre os Direito dos Povos dos Indígenas (DDPI), es-
tabelecem que o objetivo da consulta é chegar a um acordo e obter 
o consentimento das populações afetadas por medidas legislativas ou 
administrativas. O artigo 19º da DDPI estabelece que:

Artigo 19º Os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os 
povos indígenas interessados, por meio de suas instituições represen-
tativas, a fim de obter seu consentimento livre, prévio e informado 
antes de adotar e aplicar medidas legislativas e administrativas que os 
afetem. (grifei)

Essa declaração, além de reiterar o direito de consulta, trouxe al-
guns aspectos que caracterizam esse dever do Estado, na medida em 
que qualificou o consentimento objeto da consulta, quando determina 
que este de ser obtido de maneira livre, prévia e informada. 

Deste modo, esse mecanismo de participação tem como objetivo 
principal influenciar a tomada de decisão sobre as medidas suscetíveis 
de afetar as comunidades tradicionais. E, ele não se confunde com ou-
tros instrumentos previstos pela legislação brasileira, tais como a audi-
ência pública ou a oitiva constitucional, que funcionam como etapas 
de um procedimento para obter autorização ou licença de exploração 
dos recursos naturais em terras ocupadas por povos tradicionais – in-
dígenas e não indígenas. 

2 INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DAS COMUNI-
DADES TRADICIONAIS  

2.1 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO DE CON-
SULTA E DO CONSENTIMENTO PRÉVIO: A PARTICIPA-
ÇÃO DAS COMUNIDADES NO ACESSO AO CONHECI-
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MENTO TRADICIONAL

No contexto brasileiro os movimentos sociais caracterizados pelo 
socioambientalismo vem permeando o ordenamento jurídico de for-
ma mais consistente a partir do cenário da pós-democratização. Esses 
movimentos são conduzidos por atores das mais diversas espécies de 
povos e comunidades tradicionais, tais como índios, seringueiros, qui-
lombolas, quebradeiras de coco, pescadores, agricultores familiares e 
outros segmentos sociais representativos da diversidade cultural, que 
lutam pela terra e por melhores condições de vida. Os principais ele-
mentos constitutivos dessa luta são a proteção e o acesso aos recursos 
naturais, a afirmação de direitos sobre a biodiversidade e sobre os co-
nhecimentos tradicionais a ela associados (SANTILLI, 2005).

O Brasil ao ratificar a C169 em 2002 assumiu o compromisso 
internacional de proteger a identidade dos povos indígenas e tribais e, 
o dever de respeitar as terras, que são destinadas a esses povos, para que 
possam desenvolver a sua cultura que é manifestada na livre determina-
ção12, tradição e forma de organização social. De acordo com o art. 6º 
da C169, os governos devem consulta-los antes de tomar decisões ad-
ministrativas ou legislativas suscetíveis de afetá-los. (FIGUEROA, Isa-
bela, 2009, p. 14). Assim, o objetivo da consulta é chegar a um acordo 
ou obter o consentimento dos povos afetados por medidas legislativas 
ou administrativas, o que não significa uma aceitação passiva, tanto é 
que neste caso o silencio não pode ser interpretado como consenti-
mento, pois este deve ser explicito e motivado. A consulta pode ser 
resumida como o processo participativo que deve garantir um direito, 
isto é, a possibilidade real da influência sobre a decisão a ser tomada 
pelo órgão competente na matéria objeto da consulta que não pode ser 
nem arbitraria nem autoritária, o que obriga a incluir no seu conteúdo 
e motivação as discussões levantadas nas reuniões com os povos direta-
mente afetados. (ROJAS GARZÓN, 2009, p. 293)

12 Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Artigo 33- 
1. Os povos indígenas têm o direito de determinar sua própria identidade ou compo-
sição conforme seus costumes e tradições. Isso não prejudica o direito dos indígenas 
de obterem a cidadania dos Estados onde vivem.- 2. Os povos indígenas têm o direito 
de determinar as estruturas e de eleger a composição de suas instituições em confor-
midade com seus próprios procedimentos. Rio de Janeiro, 2008.
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O consentimento além de ser obtido previamente, deve ser atin-
gido de forma livre e informada, isto é, o processo de consulta deve ser 
livre de ameaças, para garantir a formação de opinião dos povos indí-
genas e tribais, sendo que para essa formação ser atingida é necessário 
assegurar informação independente e confiável. Portanto, direito de 
consulta não foi introduzido com o objetivo de vetar o empreendi-
mento, mas com vistas a harmonizar direitos e interesses.

A participação dos povos indígenas, nas medidas suscetíveis de 
afetá-los, tem fundamento constitucional no ordenamento jurídico 
brasileiro, nos termos do art. 231, § 3º, da Constituição Federal de 
1988 quando determina que os aproveitamentos hídricos, incluindo 
os potenciais energéticos, em terras indígenas, bem como a pesquisa 
de lavra de minérios, só podem realizar-se com a autorização do Con-
gresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas.13É nesse sentido 
que a Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, no julgamento do Agravo de Instru-
mento nº 2006.0100.017736-8 (2006), afirma que a autorização para 
a realização de aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo os po-
tenciais energéticos, está condicionada a oitiva das comunidades afeta-
das, sendo do Congresso Nacional a competência e o dever de fazer a 
consulta.

A consulta se faz diretamente a comunidade envolvida com o proje-
to de construção. É do Congresso Nacional a competência exclusiva 
para fazer a Consulta, pois só ele tem o poder de autorizar a obra. 
(TRF1º, No. 2006.0100.017736-8/PA , 2006) 

Ademais, foi com essa finalidade que a Constituição Federal de 
1988 formulou a exigência de prévia oitiva das comunidades para ex-
ploração de recursos hídricos, de forma que não determinou apenas 
um procedimento formal, mas introduziu uma garantia substancial 

13 CF/1988, art. 231, § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indíge-
nas só podem ser efetiAvados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, 
na forma da lei.
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de participação e inclusão dos povos indígenas e tribais no debate e 
na tomada de decisões, quando estas sejam suscetíveis de ferir direitos 
fundamentais. (ROJAS GARZÓN, 2009, p. 292). Portanto, o obje-
tivo da oitiva é proporcionar à manifestação efetiva e inclusiva das co-
munidades como forma influenciar a decisão do Congresso Nacional.

A consulta e a oitiva possuem diferentes finalidades. O principal 
motivo dessa diferença é o consentimento prévio, livre e informado que 
é exigido na consulta prévia. Dessa forma, mesmo que a oitiva consti-
tucional tenha sido realizada isso não justifica a ausência da consulta 
prévia. Além do que a oitiva é prevista somente em casos de exploração 
de recursos hídricos em terras indígenas e na fase prévia a autorização 
do Congresso Nacional, enquanto que o direito de consulta possui 
uma aplicação mais ampla, uma vez que deve ser invocado em todos 
os casos em que medidas administrativas e legislativas sejam suscetíveis 
de afetar as comunidades tradicionais e pode ser adequado a qualquer 
espécie de terras e territórios ocupados por populações tradicionais e 
não somente em terras indígenas, como é caso da oitiva constitucional. 
A esse respeito veja-se o entendimento de Isabela Figueroa, advogada 
do Instituto Socioambiental: 

Ainda que a consulta prevista pelo parágrafo 3, do art. 231, da 
CF/1988 esteja de acordo com o estabelecido pela OIT, a oitiva do 
Congresso Nacional não extingue o dever do Estado de consultar. Os 
povos indígenas têm o direito de participar em todos os níveis de 
tomadas de decisões enquanto prevalecer a situação criada por de-
cisões estatais, tenham aqueles consentido ou não a com a medida 
proposta. (FIGUEROA, 2009, p. 36). (grifei)

Ainda sobre o direito de consulta prévia, livre e informada, cum-
pre registar que não se confunde com a audiência pública, na medida 
em que a audiência pública consiste em uma das etapas do processo de 
licenciamento ambiental e funciona como um instrumento utilizado 
para possibilitar o acesso às informações colhidas durante a elaboração 
do RIMA14, enquanto que a consulta, nos moldes da C 169 tem a 

14 RESOLUÇÃO/Conama/N.º 009, de 03 de dezembro de 1987Art. 1º - A Audi-
ência Pública referida na RESOLUÇÃO/Conama/N.º 001/86, tem por finalidade 
expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, 
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finalidade de garantir a participação das comunidades afetadas, com 
o objetivo de chegar a um acordo, isto é, obter o consentimento des-
ses povos, sendo que para isso deve ser realizada de maneira especial, 
culturalmente apropriada, segundo os valores, usos, costumes e forma 
de organização de cada comunidade indígena afetada. (amici curiae na 
reclamação nº 14.404, 2014, p. 19-20).

A esse respeito cabe citar o entendimento da Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos, exposto no parecer do Instituto So-
cioambiental (ISA) que atuou como amici curiae na reclamação nº 
14.404, 2014. (amici curiae na reclamação nº 14.404, 2014, p.20).

Segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, fica claro 
que essas características especiais não podem ser atribuídas a audiên-
cias públicas que “visam permitir a participação local em relação a 
projetos de investimento e desenvolvimento, geralmente na fase de 
elaboração de estudos de impacto social e ambiental. A CIDH escla-
rece que,[…] à luz das normas interamericanas de direitos humanos, 
os mecanismos deste tipo são usualmente insuficientes para acomo-
dar os requisitos de consulta aos povos indígenas. 

Além disso, os governos deverão estabelecer os meios através dos 
quais os povos interessados possam participar livremente, na mesma 
medida que os outros setores da população e em todos os níveis, na 
adoção de decisões em instituições responsáveis pelas políticas e pro-
gramas relativos aos povos indígenas e tribais. (art. 6º do Decreto 5051 
de 2004). Para tanto, será preciso instituir os meios para o pleno desen-
volvimento das iniciativas desses povos. 

Com relação às partes de um processo de consulta, o artigo 6º 
da C 169 estabelece de maneira clara que são o governo e os povos 
indígenas e tribais. Ademais, a Comissão de Peritos na Aplicação das 
Convenções e Recomendações já determinou que o dever de consultar 
“é uma obrigação a cargo do governo e não das pessoas ou empresas 
privadas”. 

La comision reitera que La obligacion de asegurar que las consultas te-
gan lugar de manera compatible com los requisitos estabelecidos em el 

dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.
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convenio, es una obligacion de los Gobiernos y no de personas empresas 
privadas. (OIT, RECOMENDAÇÃO Nº 169, 1989)

Um dos meios estabelecidos pelo governo, para que os povos 
possam participar de políticas e programas que os afetem diretamen-
te, foi introduzido pela Convenção da Diversidade Biológica (CDB), 
que trouxe em seu preâmbulo e no artigo 15 o princípio da repartição 
equitativa dos benefícios advindos da utilização do conhecimento tra-
dicional. 

Considerando o ordenamento normativo interno podemos ve-
rificar que ao menos no âmbito jurídico houve a incorporação desse 
princípio pela Lei que regulamentou a Convenção da Diversidade Bio-
lógica, conhecida como marco legal da biodiversidade (Lei nº 13.123, 
de 20 de maio de 2015), que nos artigos 2 e 9 previu a necessidade do 
consentimento prévio para acesso ao conhecimento tradicional. 

Em complemento o Decreto nº 8.772/2016 veio regulamentar o 
acesso ao conhecimento tradicional e a repartição dos benefícios e dis-
põe no artigo 15 que a obtenção do consentimento prévio deverá ob-
servar e respeitar o protocolo comunitário, quando houver, além disso, 
para promover e incentivar a elaboração dos protocolos comunitários, 
previu no artigo 100, §2º, que o Fundo Nacional de Repartição de Be-
nefícios poderá apoiar projetos e atividades relacionados à elaboração 
de protocolos comunitários. 

De acordo com Liana Silva:

As práticas e os saberes tradicionais conquistam um papel relevante 
na conservação da biodiversidade, traduzida economicamente por 
uma sustentabilidade forte, consubstanciada pelo manejo comu-
nitário de recursos naturais em territorialidades coletivas.  (SILVA, 
2012, p. 274) (grifei)

Os “protocolos comunitários”15 figuram assim como um meio 

15 L 13.123/15- Art 2º- VII - protocolo comunitário - norma procedimental das 
populações indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais que es-
tabelece, segundo seus usos, costumes e tradições, os mecanismos para o acesso ao 
conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios de que trata esta Lei. 
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para atingir o consentimento livre, prévio e informado16 da comuni-
dade tradicional17 para fins de negociação do uso do conhecimento 
tradicional associado ao manuseio e extração dos recursos naturais em 
suas terras. Foi, na realidade, a primeira vez que a legislação brasileira 
definiu o que se entende por “consentimento, prévio, livre e informa-
do”, um dos principais elementos do direito de consulta. 

Apesar dos avanços significativos na organização política e repre-
sentação das agendas dos povos indígenas e comunidades tradicionais 
perante o governo e sociedade em geral, ainda é um desafio encontrar 
vozes representativas para a grande diversidade desses grupos, de forma 
a alcançar a inclusão efetiva de suas demandas em políticas públicas. A 
grande diversidade cultural aumenta a complexidade dos processos de 
consulta e da legitimação da representação. Tal complexidade, impacta 
diretamente na construção de processos confiáveis e capacidade sufi-
ciente para cumprir o compromisso de consulta informada, consenti-
mento informado e repartição justa e equitativa de benefícios.

Para lidar com esse desafio, o Grupo de Trabalho Amazônico 
(GTA) com o apoio e cooperação técnica do Ministério do Meio Am-
biente e suporte financeiro do Fundo Vale e da Fundação Avina, de-
senvolveu um projeto que tem o objetivo criar uma metodologia do 
processo de consentimento livre, prévio e informado para a construção 
de protocolo comunitário18 no Bailique – distrito do Município de 
Macapá no Amapá – com o desenvolvimento de um protocolo comu-
nitário. Essa iniciativa tem, em princípio, como objetivo o empode-
ramento das comunidades facilitando o desenvolvimento sustentável 
e a conservação da biodiversidade local. O projeto piloto está sendo 

16 L 13.123/15- Art 2º- VI - consentimento prévio informado - consentimento 
formal, previamente concedido por população indígena ou comunidade tradicional 
segundo os seus usos, costumes e tradições ou protocolos comunitários.
17 L 13.123/15 Art 2º- IV - comunidade tradicional - grupo culturalmente diferen-
ciado que se reconhece como tal, possui forma própria de organização social e ocupa 
e usa territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práti-
cas geradas e transmitidas pela tradição.
18 Os Protocolos específicos para cada comunidade definem as condições e termos 
de acesso ao conhecimento tradicional ou recursos genéticos e repartição de benefí-
cios. (DECRETO Nº 8.772/16, art. 15)
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desenvolvido junto às comunidades tradicionais do Arquipélago do 
Bailique, mas o Ministério do Meio Ambiente (MMA) pretende re-
plica-lo para outras comunidades tradicionais. Segundo o MMA a 
elaboração dos protocolos comunitários servirá como uma ferramenta 
a ser aplicada pela Secretaria de Biodiversidade e Florestas para a im-
plementação efetiva de alguns compromissos assumidos no âmbito da 
CDB. (5º Relatório Nacional para CDB, 2016)

De acordo com o MMA o desenvolvimento dos Protocolos Co-
munitários prepara a comunidade a se envolver em contratos de acesso 
ao conhecimento tradicional por meio do fortalecimento da capaci-
dade local para lidar com o assunto e estabelecendo, preventivamen-
te, condições e termos que sejam aceitáveis para a comunidade. Essa 
definição prévia, por sua vez, também facilita os procedimentos de 
acesso para as empresas interessadas, reduzindo custos iniciais, já que a 
capacitação para consentimento informado já foi estabelecida, e agiliza 
o processo de obtenção de contratos validados para acesso ao conheci-
mento e/ou recursos tradicionais e repartição de benefícios. (5º Rela-
tório Nacional para CDB, 2016)

A princípio a utilização dos protocolos comunitários nos proces-
sos de negociação de repartição equitativa dos benefícios teria a po-
tencialidade de reduzir de forma significativa a desigualdade entre as 
comunidades tradicionais e os setores que buscam o uso de recursos 
genéticos e conhecimentos tradicionais. De outro lado, a criação de re-
gras para a negociação com atores externos confere uma imagem mais 
sustentável para as empresas que aderem a esses protocolos. 

Entretanto, um dos desafios do desenvolvimento de protocolos 
comunitários reside na adaptação da metodologia para as necessidades 
étnicas de cada comunidade tradicional e as especificidades de cada 
região, pois o desenvolvimento do Protocolo Comunitário do Arqui-
pélago do Bailique envolve um conjunto de interações complexas que 
se relacionam, entre outros fatores, com a história das comunidades 
locais e as estratégias desenvolvidas por elas para se adaptarem ao seu 
ambiente e conviverem com a biodiversidade. (5º Relatório Nacional 
para CDB, 2016)

 O MMA está apoiando o desenvolvimento participativo e o tes-
te de uma metodologia para a preparação de protocolos comunitários 
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com o apoio das 50 (cinquenta) comunidades tradicionais do Arqui-
pélago do Bailique. O território é composto principalmente de áreas 
costeiras alagáveis em oito ilhas na costa do estado de Amapá e as prin-
cipais atividades econômicas são a pesca, a extração de produtos flo-
restais não-madeireiros, e agricultura e pecuária de pequena escala. De 
acordo com as informações do 5º Relatório Nacional para Convenção 
da Diversidade Biológica. 

O método participativo é baseado no direito consuetudinário e 
envolve reuniões de trabalho com as lideranças da comunidade, se-
guidas pela validação dos resultados da discussão com cada família. 
As discussões se concentram em seis temas que foram identificados 
como tendo potencial para gerar resultados positivos, a serem con-
solidados no longo prazo: (i) apoio à construção de uma identidade 
comunitária; (ii) acesso às políticas públicas; (iii) legislação nacional 
e internacional; (iv) conceitos utilizados oficialmente; (v) acesso e 
repartição de benefícios; e (vi) conhecimentos tradicionais medici-
nais e gênero. 

A construção do Protocolo do Bailique está prevista para durar 
três anos, de acordo com os três passos consecutivos: codificação das 
regras costumeiras já existentes e adoção de normas complementares 
que se façam necessárias; valorização das cadeias produtivas locais para 
aumentar a renda e aplicar as decisões acordadas no primeiro ano; 
certificação dos produtos locais e estabelecimento de parcerias para o 
acesso ao mercado. (5º Relatório Nacional para CDB)

2.2 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO DE CON-
SULTA NA COLÔMBIA: PROCESSOS DE LICENCIAMEN-
TO PARA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS EM 
TERRAS INDÍGENAS 

A Colômbia ratificou a C169 através da Lei 21 de 1991, no dia 
5 de setembro de 1991.Com relação ao direito de consulta, a Colôm-
bia, tem uma numerosa jurisprudência constitucional, que interpre-
ta e desenvolve as condições de obrigatoriedade e aplicação do artigo 
6 o da C169. A jurisprudência da Corte Constitucional colombiana 
apresenta critérios para identificar as medidas administrativas e legis-
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lativas suscetíveis de instaurarem um processo de consulta prévia, os 
momentos adequados, assim como os legítimos representantes dos 
povos interessados para a realização das consultas e as consequências 
jurídicas de sua omissão. 

O direito à participação das comunidades indígenas já estava pre-
visto também na Constituição Política da Colômbia que no parágrafo 
do artigo 330 estabelece que a exploração de recursos naturais em ter-
ritório indígena se dará sem prejuízo da integridade cultural, social e 
econômica das comunidades. Para tanto, será garantida a participação 
dos representantes das respectivas comunidades nas decisões tomadas 
com relação à exploração.19O objetivo da constituição colombiana é o 
mesmo da C169 no sentido de condicionar a tomada de decisão às de-
liberações colhidas durante a participação das comunidades afetadas 
por essa decisão, com a tentativa de compatibilizar os interesses. 

Em 1998, por meio do Decreto 1320, a Colômbia regulamentou 
a C169 e definiu os procedimentos e os parâmetros para aplicação do 
direito de consulta prévia. De acordo com a regulamentação a consul-
ta prévia tem o objetivo de analisar o impacto econômico, ambiental, 
social e cultural sobre uma comunidade indígena ou negra pela explo-
ração de recursos naturais dentro de seu território. 20Com relação a 
identificação da comunidade indígena ou negra o decreto estabelece 
que quando o projeto pretende se realizar em áreas não tituladas, mas 
habitadas de forma regular e permanente por comunidades tradicio-
nais susceptíveis de serem afetadas caberá ao Ministerio del Interior 
certificar a presença dessas comunidades. Enquanto o Instituto Co-
lombiano para a Reforma Agraria-INCORA certificará a existência 

19 Constitución Política de Colombia (1991). Artigo 330 Parágrafo. La explotación 
de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la inte-
gridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones 
que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participaci-
ón de los representantes de las respectivas comunidades.
20 Decreto 1320 de 1998 ARTICULO 1o. OBJETO. La consulta previa tiene por 
objeto analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede oca-
sionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales 
dentro de su territorio, conforme a la definición del artículo 2o. del presente decreto, 
y las medidas propuestas para proteger su integridad. 
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de comunidades nos territórios legalmente constituídos. 21O decreto 
trata principalmente do processo de consulta prévia para licenças am-
bientais, e de acordo com o procedimento adotado, as comunidades 
indígenas e negras deverão participar dos estudos ambientais, sendo 
que essa inclusão é de responsabilidade do executor do projeto ou obra 
que será realizada no respectivo território. Mas a autoridade ambiental 
competente pela autorização da atividade irá fiscalizar se houve a parti-
cipação da comunidade no estudo ambiental e convocará a reunião de 
consulta prévia que será presidida pela própria autoridade ambiental 
competente. A reunião de consulta prévia deverá contar com a parti-
cipação do Ministerio del Interior, do responsável pelo projeto, obra 
ou atividade e dos representantes das comunidades indígenas e negras 
envolvidas no estudo ambiental. 22

Outro ponto importante estabelecido pelo decreto foi a gestão 
da compatibilização de interesses entre os responsáveis pela execução 

21 Decreto 1320 de 1998ARTICULO 3o. IDENTIFICACION DE COMU-
NIDADES INDIGENAS Y NEGRAS. Cuando el proyecto, obra o actividad se 
pretenda realizar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente 
por comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas con el proyecto, le 
corresponde al Ministerio del Interior certificar la presencia de dichas comunidades, 
el pueblo al que pertenecen, su representación y ubicación geográfica. El Instituto 
Colombiano para la Reforma Agraria - Incora, certificará sobre la existencia de terri-
torio legalmente constituido.
22 Decreto 1320 de 1998 ARTICULO 5o. PARTICIPACION DE LAS COMU-
NIDADES INDIGENAS Y NEGRAS EN LA ELABORACION DE LOS ES-
TUDIOS AMBIENTALES. El responsable del proyecto, obra o actividad que deba 
realizar consulta previa, elaborará los estudios ambientales con la participación de 
los representantes de las comunidades indígenas o negras. 
ARTICULO 12. REUNION DE CONSULTA. Dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha de la solicitud de licencia ambiental o de establecimiento del 
Plan de Manejo Ambiental, la autoridad ambiental competente comprobará la par-
ticipación de las comunidades interesadas en la elaboración del estudio de Impacto 
Ambiental, o la no participación, y citará a la reunión de consulta previa que deberá 
celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes al auto que así lo ordene preferi-
blemente en la zona donde se encuentre el asentamiento. Dicha reunión será presidi-
da por la autoridad ambiental competente, y deberá contar con la participación del 
Ministerio del Interior. En ella deberán participar el responsable del proyecto, obra o 
actividad y los representantes de las comunidades indígenas y/o negras involucradas 
en el estudio. 
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da obra ou projeto e as comunidades indígenas e negras afetadas. De 
acordo com a regulamentação da C169, se existir acordo tal fato será 
registrado, mas se as partes negociantes não chegarem a um acordo ca-
berá a autoridade ambiental competente decidir se nega ou concede a 
licença ambiental. 23

Mesmo com a regulamentação que define a competência da auto-
ridade ambiental com relação a averiguação da inclusão da participação 
das comunidades tradicionais nos estudos ambientais, bem como na 
presidência da reunião de consulta prévia e na decisão sobre conceder 
ou não a licença em caso de não acordo, existe uma grande disparidade 
com relação as licenças concedidas e a quantidade de consultas pré-
vias realizadas, embora esse número tenha aumentado no decorrer dos 
anos. Tal fato pode ser extraído do estudo realizado pela Dra. Gloria 
Amparo Rodríguez, Professora e diretora da Especialização e da Linha 
de pesquisa em Direito Ambiental do Grupo de Pesquisa em Direito 
Público da Universidad del Rosario, na Colômbia.(RODRÍGUEZ, 
2014, p. 140).

Diferente do que ocorre no Brasil, na Colômbia a aplicação do 
direito de consulta prévia ganhou maior expressão nos projetos, obras 
e atividades de infraestrutura. Não é à toa que o direito de consulta 
vem permeando a jurisprudência da Corte Constitucional Colombia-
na desde 1992, mas a atuação da corte se restringe a aplicação desse 
direito nos casos de exploração dos recursos naturais e de execução de 
obras, projetos e atividades em terras que pertencem as comunidades 
tradicionais.

23 ARTICULO 13. DESARROLLO DE LA REUNION. En la reunión de con-
sulta se seguirá el siguiente procedimiento: 
c)Si existe acuerdo en torno a la identificación de impactos y a las medidas propues-
tas dentro del plan de manejo ambiental, y las demás a que hubiere lugar, según el 
caso, en lo relacionado con las comunidades indígenas y negras, se levantará la reuni-
ón dejando en el acta constancia expresa del hecho; 
desacuerdo, se procederá de conformidad con el siguiente literal del presente artí-
culo; 
e) En caso de no existir acuerdo respecto de las medidas contenidas en el Plan de 
Manejo Ambiental, se dará por terminada la reunión dejando en el acta constancia 
expresa de tal hecho y la autoridad ambiental competente decidirá sobre el particular 
en el acto que otorgue o niegue la licencia ambiental; 
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Tabela I – Licenças ambientais e consultas previas por ano

Ano Licenças Consultas previas

1993 67 0

1994 148 6

1995 116 6

1996 108 6

1997 92 10

1998 81 11

1999 83 6

2000 49 4

2001 67 11

2002 62 4

2003 92 0

2004 152 3

2005 279 1

2006 201 21

2007 102 16

2008 93 10

2009 95 8

2010 150 16

2011 170 7

2012 124 10

TOTAL 2331 156

Fonte: Elaborado com base em MADS/ANLA
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Quadro I - Jurisprudência da Corte Constitucional sobre consulta 
previa em medidas administrativas e legislativas24

SENTENÇA ASSUNTO MEDIDA

T-428 de 1992 Troncal del Café. Pueblo Indígena Embera Chamí. 
Resguardo indígena de Cristianía.

Administrativa

T-405 de 1993 Radar y bases militares Araracuara. Comunidades 
Indígenas del Medio Amazonas.

Administrativa

T-652 de 1998 Represa de Urrá. Pueblo Indígena Embera Katío. Administrativa

T-955 de 2003 Explotación forestal de la Empresa Maderas del 
Darién S.A. (Consejo Comunitario Mayor Cuenca 
Río Cacarica).

Administrativa

T-880 de 2006 Proyecto de perforación exploratoria Álamo I, 
Ecopetrol. Pueblo Indígena Motilón Bari.

Administrativa

T-769 de 2009 Concesión minera Mandé Norte. Pueblo Indígena 
Embera de Urabá, Jiguamiandó.

Administrativa

T-129 de 2011 Proyecto construcción de carretera, interconexión 
eléctrica binacional y concesión de minas. Chidima 
y Pescadito.

Administrativa

T-693 de 2011 Proyecto Oleoducto de los Llanos. Pueblo Indígena 
Achagua y Piapoco. Resguardo Turpial-La Victoria.

Administrativa

T-698 de 2011 Construcción de una estación base de telefonía 
celular de Comcel S. A., Resguardo Indígena 
Cañamomo- Lomaprieta.

Administrativa

C-418 de 2002 Artículo 122 de la ley 685 de 2001 (Zonas Mineras 
Indígenas).

Legislativa

C-891 de 2002 Ley 685 de 2001 (Código de Minas) Legislativa

C-620 de 2003 Ley 773 de 2002 (por la cual se dictan normas 
relativas a la administración, fabricación, 
transformación, explotación y comercialización de 
las sales que se producen en las salinas marítimas 
ubicadas en el municipio de Manaure, Guajira y 
Salinas de Zipaquirá y se dictan otras disposiciones).

Legislativa

C-461 de 2008 Ley 1151 de 2007 (Plan Nacional de Desarrollo). Legislativa

C-175 de 2009 Ley 1152 de 2007 (Estatuto de Desarrollo Rural). Legislativa

24 Jurisprudencia da Corte Constitucional Colombiana. Disponível em: http://
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/ . Acesso em 04 de maio de 2017.
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C-943 de 2012 Decreto 3573 de 2011 (Por el cual se crea la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA- y se dictan otras disposiciones).

Legislativa

Com relação ao acesso ao conhecimento tradicional e os instru-
mentos de participação nesses processos, como mecanismos de apli-
cação do direito de consulta, nada foi encontrado na jurisprudência 
da Corte Constitucional Colombiana. Mas em 2013 o Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas elaborou o “Informe sobre la si-
tuación de los derechos humanos en Colombia”, que oferece recomenda-
ções para ajudar a melhorar a situação desses direitos no país. Dentre as 
recomendações das Nações Unidas consta a elaboração dos chamados 
“protocolos diferenciales”. 

Além dessa constatação foi diagnosticada a falta de articulação 
entre os órgãos governamentais responsáveis pela gestão dos processos 
de consulta prévia, tais como Ministerios del Interior, Minas y Energía 
y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ademais, o documento in-
formou que ainda não está claro o papel e a responsabilidade do setor 
empresarial nesses processos.

Las decisiones relativas a la utilización y explotación de los recursos 
naturales suelen tomarse sin respetar el derecho a la consulta previa, 
sin el respeto debido a las autoridades y procedimientos tradicio-
nales y sin ajustarse tampoco al contexto cultural específico. (...)La 
Oficina en Colombia está trabajando con el Gobierno para elaborar 
protocolos diferenciales; asimismo, en conjunción con los diferentes 
grupos étnicos y minoritarios, está trabajando con el Gobierno y las 
empresas para fomentar el entendimiento y la confianza. El Gobierno 
ha reconocido su obligación de garantizar este derecho previsto en la 
Constitución.(ONU, 2014, p. 10)

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O direito de consulta prévia consiste em uma ferramenta de par-
ticipação diferenciada dos demais instrumentos reconhecidos pelo or-
denamento jurídico, na medida em que traz consigo o objetivo de atin-
gir um acordo ou alcançar o consentimento prévio, livre e informado 
das comunidades tradicionais afetadas por medidas legislativas ou ad-
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ministrativas. O consentimento é um elemento do direito de consulta 
que possibilita a esse mecanismo de participação ser o mais adequado 
para garantir que a população tradicional influencie o processo de to-
mada de decisão e possibilite que o posicionamento da comunidade 
seja levado em consideração. 

No caso do Brasil a jurisprudência sobre o tema é tão inexpres-
siva que impossibilitou analisar os parâmetros, os limites e o alcance 
de aplicação do direito de consulta. Portanto, focamos no estudo da 
legislação que ao regulamentar a Convenção da Diversidade Biológica 
trouxe os “protocolos comunitários” como um mecanismo de obter o 
consentimento prévio, livre e informado. Nesse estudo buscamos en-
tender como esse instrumento vem sendo aplicado na prática. Assim, 
por meio das informações fornecidas pelo Ministério do Meio Am-
biente (Secretaria de Biodiversidade e Florestas) no 5º Relatório Na-
cional para Convenção da Biodiversidade encontramos uma iniciativa 
piloto que vem sendo desenvolvida no Arquipélago do Bailique com 
50 comunidades. 

Esses protocolos funcionam como ferramentas que podem ter o 
potencial de melhorar a aplicação do direito de consulta e a qualidade 
da participação das comunidades tradicionais nas tomadas de decisão, 
uma vez que atuam como mecanismos para implementação do direito 
à autodeterminação dos povos e possibilitam que as comunidades par-
ticipem dos processos decisórios mediante suas próprias instituições e 
pelos parâmetros por elas determinado. Dessa forma, os “protocolos 
diferenciales” são instrumentos que contribuem com a preservação e o 
respeito à diversidade étnica e cultural.  Embora o MMA traga alguns 
resultados com relação a elaboração dos protocolos comunitários, para 
avaliar o uso qualitativo dessa ferramenta seria preciso investigar como 
é feita a negociação para repartição equitativa dos benefícios, com o 
fim de averiguar se a utilização dos protocolos comunitários nos pro-
cessos de negociação realmente contribui no sentido de equilibrar a 
disparidade entre as partes contratantes e atingir o consentimento pré-
vio, livre e informado das comunidades envolvidas. 

Com relação aos mecanismos jurídicos de aplicação do direito 
de consulta prévia desenvolvidos pela Colômbia encontramos uma 
vasta jurisprudência e um decreto que regulamentou o procedimen-
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to de consulta. Mas, percebemos que a atuação da Colômbia tem se 
restringido a aplicar esse direito nos casos de medidas legislativas e ad-
ministrativas que tratam de projetos de infraestrutura. Com relação ao 
acesso ao conhecimento tradicional não encontramos nenhuma juris-
prudência nem tampouco uma base normativa sobre o tema. 

Realizada essa analise pode-se apontar como diretrizes para que 
efetivamente o direito de consulta prévia consista em uma ferramenta 
de participação que essa participação ocorra em um momento prévio 
à decisão, como igualmente ocorra transparência em todo o proces-
so. No que diz respeito aos limites do que pode ser discutido e tran-
sacionado em um procedimento de consulta, há ainda a necessidade 
de avanços tanto em termos teóricos como práticos, considerando-se 
notadamente o conhecimento tradicional associado e os protocolos 
comunitários.
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DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO E A PRESERVAÇÃO 
DA ICTIOFAUNA PARA FINS DE ORNAMENTAÇÃO

ENVIRONMENTAL LAW AND BRAZILIAN ICHTHYO FAU-
NA PRESERVATION FOR ORNAMENTAL PURPOSES

       Rafael Cruz Lima1

RESUMO: O direito ambiental brasileiro entra como principal 
ator na difusão das regulamentações que promovem a preservação 
e conservação dos recursos naturais, tendo como base para seu 
desenvolvimento a Constituição Federal de 1988. Para a manutenção 
do estabelecido em seu artigo 225, um conjunto normativo vigente 
regula o controle sustentável da aquicultura e atividade pesqueira, 
mais recentemente com a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável da Aquicultura e da Pesca (Lei nº 11.959/2009). Quando 
observados os resultados dos estudos científicos e estes confrontados 
com os valores oficiais disponibilizados pelos órgãos gestores, 
verifica-se a existência de discrepâncias que tornam a aplicação das 
normas jurídicas ambientais prejudicadas, impedindo a ideal tutela 
da ictiofauna brasileira para fins ornamentais. A forma como o ser 
humano atua provoca impactos ambientais que tornam insustentáveis 
determinadas práticas econômicas sem a devida fiscalização. Uma 
vez sendo os recursos naturais imensuráveis em seu estoque mundial, 
deveriam os órgãos gestores privilegiarem o ponto de vista econômico e 
socioambiental de forma a optarem por uma utilização com base em uma 
realidade mais preocupada com a preservação para a atual e as futuras 
gerações. Diz-se isso uma vez que o Brasil figura entre os 10 primeiros 
fornecedores mundiais de peixes ornamentais, movimentando a 
economia nacional na casa dos US$ 217.263.373,00 alcançados 
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com a exportação de mais de 42 milhões de exemplares da ictiofauna 
apenas para a Alemanha no ano de 2012, ano de maior exportação 
de peixes ornamentais para este país-membro da União Europeia. 
Salienta-se que a União Europeia é o bloco econômico com a maior 
taxa de exportação de peixes ornamentais no mundo. Logo, por mais 
que sejam implementadas normas jurídicas cada vez mais específicas e 
rígidas para que o controle sobre a exploração e explotação de recursos 
ambientais seja no mínimo tolerável, neste momento especificamente 
a proteção da ictiofauna nacional, a defasagem entre o entendimento 
do legislador sobre a informação trazida pelas ferramentas de controle, 
como é o caso da Instrução Normativa 202 (IN 202), fato gerador de 
dados oficiais remetidos ao órgão IBAMA, a tutela jurídica permanece 
ineficaz quando conflitada com dados de pesquisas científicas.

PALAVRAS-CHAVE: ambiental. aquicultura. direito. ictiofauna. 
lei.

ABSTRACT: Brazilian Environmental Law enters as the main actor 
in the diffusion of the regulations that promote the preservation and 
conservation of natural resources, having as basis for its development the 
Federal Constitution of 1988. For the maintenance of the established in 
its article 225, a current normative set regulates the Sustainable control 
of aquaculture and fishing activity, more recently with the National 
Policy for the Sustainable Development of Aquaculture and Fisheries 
(Law 11.959 / 2009). When observed the results of the scientific studies 
and these faced with the official values made available by the managing 
organs, there are discrepancies that make the application of environmental 
legal norms prejudiced, preventing the ideal protection of the Brazilian 
ichthyofauna for ornamental purposes. The way the human being acts 
causes environmental impacts that make certain economic practices 
unsustainable without proper supervision. Since the natural resources 
are immeasurable in their world stock, the management organs should 
privilege the economic and socio-environmental point of view in order to 
opt for a use based on a reality more concerned with the preservation for 
the present and future generations. This is said since Brazil ranks among 
the top 10 suppliers of ornamental fish in the world, moving the national 
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economy in the amount of US $ 217,263,373.00 achieved with the 
export of more than 42 million copies of the ichthyofauna only for the 
Germany in the year 2012, the year of greatest export of ornamental fish 
to this member country of the European Union. It should be noted that 
the European Union is the economic bloc with the highest export rate of 
ornamental fish in the world. Therefore, even though legal norms that 
are increasingly specific and rigid are implemented so that control over 
the exploitation and exploitation of environmental resources is at least 
tolerable, at the moment specifically the protection of the national fish 
fauna, the gap between the legislator’s understanding of the Information 
provided by the control tools, as is the case of Normative Instruction 202 
(IN 202), a fact that generates official data sent to the IBAMA body, 
legal protection remains ineffective when conflicted with scientific research 
data.

KEYWORDS: aquaculture. environmental. ichthyofauna. law. right.

INTRODUÇÃO 

O ambiente aquático, principalmente o marinho, visto por mui-
tos como exemplo de harmonia e equilíbrio entre os seres vivos, prin-
cipalmente quando vinculado a ideia dos documentários ou filmes 
disponíveis. Este ambiente aguça ao ser humano a mística e, ao mesmo 
tempo, carrega o conceito de infinito (CARSON, 2002). Porém, as 
degradações dos processos ecológicos que o ser humano provoca no 
meio ambiente são resultados da ação predatória dos recursos naturais 
para fins de desenvolvimento econômico, sendo de grande importân-
cia a permanente vigilância, digna de uma grande reflexão acerca dos 
problemas ambientais causados por essa mentalidade (MIRANDA, 
2009). 

Para que ocorra a eficaz preservação e conservação dos recursos 
naturais, o Brasil detém a tutela ambiental por meio do artigo 225 da 
Constituição Federal de 1988. A referida constituinte foi a primeira 
a mencionar o termo meio ambiente (MACHADO, 2013, p.145). 
Apropriando-se da interpretação deste artigo, tanto a atual quanto as 
futuras gerações têm, por direito constituído, independente de qual-
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quer característica étnico-cultural e econômico-social, de conviver em 
um ambiente “lato sensu” ecologicamente equilibrado, de forma que 
acessem todos os seus recursos naturais, sem perecer da qualidade de 
vida sadia. 

Desta forma, busca o constituinte a efetiva preservação e conser-
vação dos recursos naturais, por força da ação delegada ao poder pú-
blico brasileiro, com intuito de garantir a manutenção dos processos 
ecológicos através de entidades competentes para praticar tais ações 
(MACHADO, 2013, 156-158). Estabelece-se que o texto constitu-
cional “emprega figuras genéricas – “Poder Público” e “coletividade” 
– como sendo aquelas obrigadas a preservar e defender o meio ambien-
te”. (MACHADO, 2006, p. 122). Com isso, percebe-se que a função 
do Poder Público junto com os diversos grupos sociais contemplam 
o termo coletividade, criando o conjunto de “agentes fundamentais 
na ação defensora e preservadora do meio ambiente.” (MACHADO, 
2006, p. 123). Como consequência temos o nascimento constitucio-
nal do Direito Ambiental brasileiro, tendo como ponto fundamental 
para a sua existência a proteção do meio ambiente (MILARÉ, 2014).

O conceito de meio ambiente ecologicamente equilibrado utili-
za do conjunto de seres vivos, suas interrelações e interações com as 
características físico-químicas do meio ambiente, formando o chama-
do ciclo biogeoquímico necessário para o equilíbrio ambiental em sua 
plenitude (RICKLEFS, 2003). Para que este equilíbrio seja alcançado 
e que não ocorra a privação da atual e futuras gerações em conhecer a 
biota de um determinado ecossistema, a preservação das espécies e ca-
racterísticas ambientais é condição “sine qua non”, independentemente 
de qual nível trófico ou classificação taxonômica, pois o real garantidor 
do equilíbrio ambiental é a sinergia entre os valores bióticos e abióticos 
desenvolvidos na biosfera. 

Sendo assim, o grande desafio do direito ambiental é através de 
um vasto conjunto normativo, tendo como base princípios e resulta-
dos de pesquisas científicas, regrar as ações humanas de forma que se 
torne possível a harmonia entre o uso dos recursos naturais de forma 
sustentável (MILARÉ, 2014). Mas em se tratando da ictiofauna brasi-
leira para fins ornamentais, quais são os dispositivos legais que o Direi-
to Ambiental brasileiro detém para protegê-los? 
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1 A PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NO MERCADO INTER-
NACIONAL DE PEIXES ORNAMENTAIS

O modelo econômico utilizado no mundo contemporâneo, clas-
sificado como capitalista, demonstra que a humanidade é capaz de 
utilizar os diversos recursos naturais, com aparência de inesgotáveis 
(BOZÓ, MASSI e REBUTINI, 2012, 82-83). Porém, a explotação 
dos recursos naturais apresentam um determinado limite de estoque 
mundial e a conscientização humana se faz necessária para que se re-
pense sobre a forma de utilização destes recursos com base em uma 
realidade mais preocupada com a preservação.

Este novo olhar lançado para os recursos naturais, esgotáveis em 
sua totalidade mundial, provoca a criação de normas cada vez mais res-
tritivas em suas aplicações e abrangentes em seus alcances, completan-
do e contemplando o patrimônio natural em amplo espectro (LIMA, 
2012). Salienta-se aqui o setor de pesca, onde se tem legislação espe-
cífica para fins de alimentação, in natura ou como matéria prima para 
produtos e subprodutos de gêneros alimentícios, medicamentosa, esté-
tica e, dentre outras aplicações, a com finalidade ornamental em aquá-
rios (GASPARINI, et al., 2005; LIMA, 2012).

O Brasil é famosamente conhecido no mercado fornecedor de 
peixes para ornamentação, posicionado entre os 10 primeiros fornece-
dores mundiais (WOOD, 2001, 80-83). Tal posição faz movimentar 
uma grande fatia da economia nacional, a exemplo do montante de 
US$ 217.263.373,00 alcançados com a exportação de mais de 42 mi-
lhões de exemplares da ictiofauna apenas para a Alemanha no ano de 
2012, ano de maior exportação de peixes ornamentais para este país-
-membro da União Europeia, que por sua vez é o bloco econômico que 
mais exporta no mundo (LIMA, 2015).  

1.1 A PRESENÇA DOS PEIXES ORNAMENTAIS NA AQUI-
CULTURA E PESCA 

O tema aquicultura e pesca pode ser desfragmentado em suas 
áreas de atuação uma vez que é ampla a temática. Porém, a presente 
pesquisa irá se ater dentro da temática pesca de espécimes para fins de 
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ornamentação marinhas ou dulcícolas. 
Nesta área de atuação, o Brasil figura entre os dez países que for-

necem para o mercado externo a maior quantidade e variedade de 
espécies nativas de peixes dulcícolas e marinhas, abastecendo princi-
palmente aquários e lagos dos Estados Unidos da América e países da 
União Europeia (GASPARINI et al., 2005; RIBEIRO et al., 2007; 
LIMA, 2015). 

Com isso, verifica-se que o direito ambiental brasileiro deve aten-
der a necessidade de legislar cada vez mais de forma específica, alcan-
çando à preservação ambiental ante a realidade mercadológica. Logo, 
quanto mais eficaz for a fiscalização e mais precisa forem as legislações 
acerca da temática, maior será a capacidade de se alcançar a sustentabi-
lidade do setor e a possibilidade de garantir o previsto no artigo 225 da 
Constituição Federal de 1998. 

2 AS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS APLICADAS NO BRA-
SIL PARA O CONTROLE DA AQUICULTURA E ATIVIDA-
DE PESQUEIRA PARA FINS DE ORNAMENTAÇÃO

Com a pungente evolução econômica da atividade pesqueira e 
aquicultura, nasce a necessidade de especificar o direito ambiental, 
tornando-o apto às novas realidades do mundo moderno. Acompa-
nhando o raciocínio do doutrinador Paulo Bessa Antunes, percebe-se 
que o direito ambiental é um ramo legislativo do direito que, por ser 
uma ciência complexa, “tende a perder algumas de suas principais ca-
racterísticas, tais como a (i) abstração e a (ii) generalidade” (ANTU-
NES, 2011, p. 23), formando uma “verdadeira metástase legislativa” 
(ANTUNES, 2011, p. 23). Desta forma, o direito ambiental brasilei-
ro trouxe a pesca e aquicultura como um exemplo de especificidade de 
sua atuação quanto ao tipo de explotação de recursos naturais, pois esta 
atividade não pode ser tratada apenas como um setor de exploração 
da fauna de forma geral, com apenas uma modalidade de mercado ou 
forma de comércio (GASPARINI et al., 2005; ANTUNES, 2011). 

Temos no comércio de espécies ornamentais de peixes, dulcícolas 
ou marinhos (além de invertebrados) diversos dispositivos legislativos 
que buscam um equilíbrio entre aquilo que vemos e aquilo que não co-
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nhecemos. Paulo Affonso Leme Machado atingiu com exatidão quan-
do se refere ao direito à informação ambiental, posto que tal direito 
“deve obedecer aos mesmos requisitos das informações que as pessoas 
têm direito de receber.” (MACHADO, 2006, p. 91). Como consequ-
ência, as informações ambientais oriundas de pesquisas científicas for-
mam a espinha dorsal que embasam o ordenamento jurídico ambiental 
brasileiro e as mesmas devem obedecer a quesitos como a veracidade, 
a continuidade, a tempestividade e ser completa em toda sua formação 
(MACHADO, 2006, p. 91). Com isso, a implantação de tecnicidade, 
compreensibilidade e rapidez no desenvolvimento da informação faz 
com que a mesma se torne suficientemente capaz de atribuir valores 
positivos ao ordenamento ambiental, não apenas brasileiro, dada a sua 
característica peculiar de ser um ramo jurídico complexo e de contínua 
atualização (ANTUNES, 2011; MACHADO, 2006). 

2.1 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA APLICADA À AQUICUL-
TURA E PESCA

Para acompanhar a evolução desta prática mercadológica no ter-
ritório brasileiro de forma atualizada e alinhada à prática da aquicultu-
ra e pesca, promulgou-se a Lei nº 11.959, em 29 de junho de 2009, que 
define a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aqui-
cultura e da Pesca, que absorve como função regular as atividades pes-
queiras em território nacional, além de revogar a Lei nº 7.679/1988, 
que versava sobre a proibição da pesca em período de defeso, e dispo-
sitivos do Decreto-Lei nº 221/1967, já aludido no Código de Pesca. 
Nesta nova verifica-se a ampliação de temática, onde a lei é aplicada à 
aquicultura e pesca, buscando a sustentabilidade de suas práticas.

Figura no artigo primeiro da Lei nº 11.959/2009 o conceito de 
sustentabilidade e uso responsável dos recursos naturais, em específi-
co quanto aos recursos pesqueiros. Tais medidas convergem positiva-
mente em favor dos princípios ambientais, observando o Princípio da 
Precaução, da Prevenção e do Equilíbrio (ANTUNES, 2013; MA-
CHADO, 2013; MILARÉ 2014). Insiste-se em exaltar tais vínculos 
principiológicos pelo fato de existir um ganho imenso quando con-
frontada esta lei e o Decreto Lei nº 221/1697, pois neste não há sequer 
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menção aos princípios acima dispostos. 
Além do exposto, constam definições, através do artigo 2º, onde 

podem ser destacados do inciso I ao V. Encontram-se definidas o ob-
jeto tutelado, a atividade a ser fiscalizada e a classificação do agente 
explorador de determinado recurso. Igualmente, têm-se as situações 
que demonstram a abrangência da tutela territorial nacional referente 
ao ordenamento pesqueiro

De acordo com o artigo 2º, em seu inciso X, tem-se a tutela tanto 
marítima quanto continental da prática da aquicultura e explotação 
dos recursos pesqueiros. Verifica-se que o próprio artigo 2º define o 
termo ordenamento pesqueiro em seu inciso XII. Ainda neste sentido, 
têm-se as definições para as ações anuais de pesca que deve ocorrer a 
suspensão desta prática no inciso XIX.

No decorrer da Lei nº 11.959/2009, é possível encontrar nos 
artigos 3º ao 7º a forma como será tutelado a explotação de espécies 
da ictiofauna nacional através do controle quantitativo de espécies co-
mercializadas vinculando cálculos de espécies em trânsito comercial, 
autorizações de coleta, produção e comercialização, com destaque para 
o artigo 4º e seu parágrafo único ao estabelecer a quantidade de estabe-
lecimentos que poderão atuar na exploração desta fatia da fauna. 

O artigo 5º refere-se à necessidade de se obtenção de autorização 
para que ocorra o processo de pesca, a fim de garantir a sustentabili-
dade da atividade exploratória de determinados recursos naturais. Já 
os artigos 6º e 7º demonstram o interesse do legislativo em tutelar os 
recursos naturais de forma que sua utilização seja responsável.

Os artigos seguintes, 8º a 14, versam sobre a caracterização da ati-
vidade pesqueira nacional e internacional dentro do território brasilei-
ro, características qualitativas da embarcações, a forma como deve ser 
o processo de da atividade de pesqueira. Interessante é destacar que o 
artigo 8º, em seu inciso I, “a”, faz menção à realidade que temos quanto 
a forma como ocorre a apanha de peixes ornamentais no Brasil, in-
dependentemente se dulcícola ou marinho, pois em ambos os casos 
encontramos a pesca artesanal com finalidade comercial. 

Em seu artigo 18 a Lei nº 11.959/2009 traz a previsão da forma 
como a aquicultura será tratada, inclusive para fins ornamentais. Des-
ta forma, pode ser observado, para fins mais específicos, a legislação 
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aplicada ao aquicultor também é regida por vínculos de autorizações, 
bem como a atividade pesqueira. Quando a lei refere-se ao órgão com-
petente, tanto para aquicultura quanto pesca, verifica-se que compete, 
conforme ditames do artigo 27, § 6º da Lei nº 11.958, de 26 de junho 
de 2009, que há o indicativo de transformação da Secretaria Especial 
de Aquicultura e Pesca do Executivo Federal em Ministério da Pesca e 
Aquicultura. Outro aspecto de relevante destaque é que competirá ao 
Ministérios da Pesca e Aquicultura e ao Ministério do Meio Ambien-
te, concorrentemente, porém sendo o segundo sob a coordenação do 
primeiro (art. 27, § 6º, caput).

Logo, conforme legislação vigente, fica a cargo destes ministérios 
as funções fiscalizadoras, de licenciamento e de registro no Cadastro 
Técnico Federal (CTF). Salvo estas exceções, compete à Diretoria de 
Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas (DBFLO), subseção do 
IBAMA, todas as demais ações de execução e cumprimento da Lei nº 
11.959/2009 (IBAMA, 2016a).

Outro fator importante é aquilo defendido no artigo 22 da Lei 
11.959/2009 quanto à introdução de espécie exótica no desenvolvi-
mento da atividade de aquicultura. Entende-se por espécie exótica 
aquele exemplar de ser vivo que não faz naturalmente parte da biota 
de um dado ecossistema (RICKLEFS, 2003). Sendo assim, é crime a 
liberação de exemplares de espécies exóticas do limite da área autoriza-
da para uso na aquicultura, deixando o ser vivo alcançar águas de dre-
nagem de bacia hidrográfica brasileira. E seu parágrafo único, o artigo 
22 proíbe a soltura em ambiente natural de organismos mutagênicos.

Por fim, a lei traz em seu capítulo VI os artigos 24 a 26 que versam 
sobre o acesso ao recurso pesqueiro, prestando informação de que as 
pessoas físicas e jurídicas que praticam atividade de aquicultura e pes-
ca devem estar previamente inscritas no Registro Geral da Atividade 
Pesqueira - RGP, bem como no Cadastro Técnico Federal - CTF na 
forma da legislação específica (art. 24). Já o artigo 25 comtempla todas 
as atuações que são restritas à autoridade competente para promover 
o controle da atividade da aquicultura e pesca em todo o território na-
cional, sendo tais atuações a concessão (I), permissão (II), autorização 
(III), licença (IV) e cessão (V). Vale reiterar que a autoridade compe-
tente acima citada é a Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade 
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e Florestas (DBFLO), subseção do IBAMA. No artigo 26 encontra-se 
a informação da necessidade de toda a embarcação vinculada à prá-
tica da pesca comercial que estiver atuando em águas brasileiras, seja 
ela embarcação nacional ou estrangeira, deverá obrigatoriamente estar 
inscrita e autorizada pelo órgão público federal competente (art. 26, 
caput) sob pena de interdição do barco até a satisfação das exigências 
impostas por tais autoridades (art. 26, parágrafo único).

Do artigo 27 a 30, organizado dentro do capítulo VII, versa sobre 
do estímulo à atividade pesqueira. Já os artigos 31, 32 e 33 apresentam 
as atividades que serão fiscalizadas sob a forma da Lei nº 11.959/2009 
(art. 31 e 32) e a forma como serão aplicadas sanções à determinadas 
condutas delitivas (art. 33). Aqui, mais uma vez, verifica-se aquilo co-
mentado anteriormente, com base no discorrido por Antunes quan-
do se refere ao Direito Ambiental como uma “metástase legislativa” 
(ANTUNES, 2011, p.23), pois o próprio artigo 33 dispõe sobre a 
forma de punição. Em outras palavras, a Lei de Crimes Ambientais 
(Lei 9.605/98) será complementar no que diz respeito a forma como 
o agente causador da conduta lesiva ao meio ambiente será penalizado. 

No encaminhamento final da lei, encontram-se no Capítulo IX 
as disposições finais, representadas pelos artigos 34 a 38, que aduzem 
situações para fins de manutenção da pesquisa para fins de coleta de 
dados e observações (art. 34 e 35), bem como a relação com todas e 
quaisquer vínculos com a proteção da saúde e segurança dos pratican-
tes das atividades de aquicultura e pesca (art. 36), sua vacatio legis, e 
seus atos imperativos de revogação ante a Lei nº 7.679/88 e determi-
nados artigos do Decreto-Lei nº 221/97.

3 DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DA ICTIOFAUNA

De acordo com o Regimento Interno do IBAMA, no que tan-
ge a Portaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA) nº 341, de 
31 de agosto de 2011, atribui-se ao IBAMA a execução de atos que 
promovam a gestão responsável e sustentável dos recursos naturais da 
ictiofauna. 

Para fins de dinamizar e garantir a eficácia da aplicação do con-
trole sobre a aquicultura e pesca com base no ordenamento nacional, o 
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IBAMA conta com a Coordenação de Ordenamento Pesqueiro (CO-
OPE), que tem como principal função criar aparatos para que seja al-
cançável o controle sobre a apanha e comercialização de espécies da 
ictiofauna continental e marítima brasileira (LIMA, 2012; IBAMA, 
2016a). Além disso, o IBAMA conta o Sistema para Gerenciamento 
do Uso dos Recursos Pesqueiros (SIPESCA), projeto que tem como 
proposta a promoção da gestão dos recursos pesqueiros, e o Sistema 
de Análise das Informações de Comércio Exterior (AliceWeb), siste-
ma interligado ao Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCO-
MEX), atualizado mensalmente, visando trazer de forma moderna 
e sistemática o controle sobre o trânsito de exportação e importação 
onde o Brasil atua (LIMA, 2015). A ferramenta SIPESCA foi criada 
pelo Departamento de Pesca e Aquicultura (DEPAQ), cuja autoriza-
ção para funcionamento é dada pela Coordenação-Geral de Autoriza-
ção de Uso e Gestão de Fauna e Recursos Pesqueiros (CGFAP), sendo 
essa subordinada à Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e 
Florestas (DBFLO), vinculada ao IBAMA (IBAMA, 2008; LIMA, 
2012).

3.1 DAS SANÇÕES APLICADAS AOS CRIMES COMETI-
DOS CONTRA A ICTIOFAUNA

 
Paulo Bessa Antunes (2013, p. 23) comenta que temos uma espé-

cie de “metástase legislativa” do Direito Ambiental Brasileiro. A partir 
deste pensamento e em busca da forma como o direito ambiental de-
tém da jurisdição sobre a temática proteção à ictiofauna ornamental 
brasileira, os aspectos legais das sanções previstas ao longo das legisla-
ções pertinentes devem ser estudados.

De forma específica, o Decreto nº 6.514/2008, principalmente 
em seus artigos 32 a 40, estabelece diversas infrações que caracteri-
zem atividades criminosas contra a fauna aquática, inclusive para fins 
de comercialização. Outrossim, a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 
9.605/1998) que desenvolve características que dão capacidade de pu-
nição com multas somada a detenção ou reclusão, operando na esfera 
penal. 
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3.1.1 DAS SANÇÕES PREVISTAS NA POLÍTICA NACIO-
NAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUI-
CULTURA E DA PESCA

Como discutido no capítulo 2 do presente trabalho, a Lei nº 
11.959/2009 dispõe sobre a forma de utilização dos recursos naturais 
para fins de desenvolvimento sustentável da aquicultura e pesca. Esta 
lei não tem caráter punitivo, mas sim instrumental. Todavia, em seu 
artigo 33, a referida Lei elege a Lei de Crimes Ambientais para basear 
o caráter criminal de condutas lesivas aos recursos pesqueiros e ao meio 
ambiente.

Desta forma, percebe-se a necessidade de estudos complementa-
res para fins de aplicações de sanções.

3.1.2  DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI DE PROTEÇÃO A 
FAUNA E SUAS SANÇÕES

Nos dispositivos legais da Lei nº 5.197/67, de caráter proibitivo 
e punitivo, traz em seu artigo 1º o objeto da tutela e sua extensão. No 
referido artigo, os animais de qualquer espécie que compõem a fauna 
brasileira são objetos da tutela jurídica desta lei, em qualquer fase de 
desenvolvimento. 

Porém, por uma questão de articulação e respeito às característi-
cas regionais, o mesmo artigo estabelece em seu parágrafo 1º que deve-
rão ser observadas as peculiaridades regionais quanto à caça. Com isso, 
a permissão deverá ser concedida através de atos regulamentadores 
do Poder Público Federal, através dos órgãos vinculados ao IBAMA. 
Neste mesmo tocante encontramos a proibição de condutas lesivas à 
fauna mesmo quando esta estiver dentro de terreno privado, tendo as 
condutas lesivas iguais tratamentos proibitivos (art. 1º, § 2º da Lei nº 
5.197/67), mesmo estando os agentes autorizados na forma prevista 
no parágrafo 1º do artigo 1º da referida lei).

O artigo 2º traz a proibição da caça com finalidade profissional. 
Aqui destaca-se o artigo 3º e seus incisos, que versa sobre a comerciali-
zação de espécies da fauna silvestre não autorizadas por apanha, dentro 
do contexto de espécies da ictiofauna para fins de ornamentação.
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Com isso, é possível estabelecer um panorama do objeto tutelado 
para fins das sanções e infrações previstas nesta legislação. Desta forma, 
tem-se que são considerados atos de caça os atos aplicados às espécies 
nacionais da fauna silvestre (utilizar, perseguir, destruir, caçar ou apa-
nhar de espécimes) quando forem consentidos pela Lei nº 5.197/67.

Para controlar os períodos e permissões para controle do ato de 
caça estabelecido no artigo acima, a Lei de Proteção a Fauna estabelece 
ser de competência do IBAMA (artigo 8º) a publicação anual da rela-
ção de espécies permitidas para atos de caça, indicando as delimitações 
de áreas para tal ação (alínea “a”), o período em que a permissão será 
vigente (alínea “b”) e a quota diária para que o ato de caça seja conside-
rado permitido (alínea “c”). O parágrafo único do artigo 8º estabelece 
os animais domésticos abandonados que retomem suas características 
selvagens também serão considerados animais tutelados por esta lei.

Do artigo 10º ao 24 a Lei de Proteção a Fauna versa sobre as diver-
sas formas que os agentes utilizam para consumar os atos de utilização, 
perseguição, destruição, caça ou apanha. Ratifica-se que tais atos são 
considerados infracionais quando não estiver emanado de permissão e 
estiver fora do período e quantidade estabelecida nas leis e instruções 
normativas. Os artigos 25 e 26 dispõem que o IBAMA, ou o Ministé-
rio da Agricultura ou quaisquer convênios com os Estados-membros e 
Municípios, deverão aplicar as normas contidas nesta lei (art. 25), não 
excluindo do poder de polícia da autoridade policial ou das Forças Ar-
madas (art. 25, p.u.), assegurando aos funcionários dos órgãos o porte 
de armas (art. 26).

Para fins de penalização, a Lei de Proteção a Fauna estabelece em 
seu artigo 27 que qualquer conduta que viole os artigos 2º, 3º, 17 e 
18 da lei será considerada crime punível com pena de reclusão de 2 a 
5 anos. Ainda nesta seara, os parágrafos do próprio artigo 27 versam 
sobre situações que são consideradas crimes

Neste momento, opta-se por reforçar o conteúdo do artigo 27, § 
3º, onde se prevê que a pesca predatória é considerada crime inclusive 
quando utilizando instrumentos e métodos nocivos à fauna aquática 
(instrumento proibido, explosivo, erva ou sustância química de qual-
quer natureza). Da mesma forma, destaca-se o apresentado no § 5º do 
referido artigo, onde quem incorrer no crime previsto no parágrafo 1º 
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do próprio artigo será a pena tratada de forma cominada.
O artigo 28 dispõe que ainda no que tange as ações criminosas es-

tabelecidas na Lei nº 5.197/67, as contravenções e crimes previstos no 
Código Penal brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940) ainda subsistem e, consequentemente, suas penas e demais san-
ções. Ademais, as penas previstas no Código Penal e na Lei das Con-
travenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688,  de 3 de outubro de 1941) 
serão utilizadas como situações agravantes quando o agente cometer 
infrações no período de defeso (alínea “a”), fraudar ou abusar da con-
fiança (alínea “b”), quando aproveitar de forma indevida a licença dada 
por autoridade competente (alínea “c”) ou quando forem cometidos 
em áreas onde a caça é proibida (alínea “d”). 

O artigo 30 dispõe que a propositura de ação penal independerá 
de queixa, mesmo quando se tratar de ação realizada em propriedade 
privada, quando a mesma for praticada contra animais silvestres.

Por fim, o artigo 34 prevê que os crimes previstos nesta lei são 
inafiançáveis, apurados mediante à processo sumário, recaindo sobre 
eles as normas do Título II, Capítulo V, do Código de Processo Penal.

3.1.3 DAS SANÇÕES APRESENTADAS NA POLÍTICA NA-
CIONAL DO MEIO AMBIENTE

Conforme vincula o artigo 2º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, esta lei objetiva a “preservação, melhoria e recuperação da qua-
lidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições 
ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança na-
cional e à proteção da dignidade da vida humana...”. Para alcançar tais 
objetivos, a referida lei tem princípios norteadores, onde destacam-se 
a proteção do equilíbrio ecológico (art. 2º, I) e o planejamento e a fis-
calização (art. 2º, III). Desta forma, é objeto de proteção da Política 
Nacional do Meio Ambiente qualquer ação que afete poluidora que 
afete desfavoravelmente a biota nacional (art. 3º, “a”).

Com o advento da Lei nº 6.938/81, o direito ambiental brasi-
leiro passou a ter mais vigor no que se diz respeito ao licenciamento 
ambiental, pois com isso é possível mitigar e precaver ao máximo a 
ação humana através de estudos de impacto ambiental (MACHADO, 
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2013, p. 119-121). Importante ressaltar que é por força do artigo 4º, 
VII, que se figura na jurisdição brasileira a figura do agente poluidor ou 
predador e do usuário dos recursos ambientais, recaindo sobre eles às 
imposições previstas nesta lei como a de recuperar e/ou indenizar pelo 
dano causado (poluidor ou predador) e contribuir para a manutenção 
do uso dos recursos naturais (usuário de recursos naturais).

Seu artigo 6º estabelece a criação do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA) como um conjunto integrado de órgão que 
carregam a missão de zelar pelo meio ambiente. Estabelece o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) como órgão consultivo e 
deliberativo (II), o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade (ICMBio) como órgãos executivos (IV), ambos 
vinculados à Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da Repúbli-
ca (órgão central) e ao Conselho do Governo (órgão superior). 

Chama-se a Lei nº 9.638/81 para compor o conjunto normati-
vo ambiental com capacidade de tutelar e impor sanção, uma vez que 
como visto no capítulo 2 deste trabalho, é exigência para a prática de 
aquicultura e pesca a inscrição no Cadastro Técnico Nacional (CTN), 
sendo este um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Am-
biente para fins de fiscalização e controle sobre as atividades poten-
cialmente lesivas aos recursos naturais (art. 9º, XII). Igualmente, as 
penalidades previstas na referida lei também são computadas como 
instrumentos de preservação ambiental (art. 9º, IX).

Para fins de penalidade por ato que atente contra a fauna nacio-
nal, elenca-se o artigo 15 como aquele inaugural, onde o poluidor que 
agir de forma a expor em perigo a fauna ou aumentar a situação de pe-
rigo, tornando-a mais grave. Caso o agente cometa a situação de modo 
que cause dano irreversível a fauna, a pena pode aumentar até o dobro 
(art. 15, § 1º, I, “a”). O artigo 2º destaca que a autoridade que for omis-
são ante ao dano ambiental causado incorre no mesmo crime.

Já em seu artigo 17, II, fica, por força da lei, atribuído ao IBAMA 
desenvolver o CTF de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Uti-
lizadoras de Recursos Ambientais, tanto para pessoa física quanto pes-
soa jurídica que extrai, transporta ou comercializa produtos da fauna, 
além de outras ações.
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3.1.4  AS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI DE CRIMES AM-
BIENTAIS

Com características punitivas, a Lei nº 9.605, de 22 de fevereiro 
de 1998 dispõe de sanções penais e administrativas derivadas de con-
dutas e atividades lesivas ao meio ambiente, conforme previsto em seu 
preâmbulo. Desta forma, em todo o transcorrer de seus artigos tem-se 
uma clara divisão do referido códex, onde seus 82 artigos são divididos 
em 8 capítulos. 

Inaugurando o capítulo de disposições gerais (Capítulo I) encon-
tra-se o artigo 2º que impõe que aquele que concorre para com a prá-
tica criminosa contra o meio ambiente incidirá em penas cominadas, 
conforme for a sua culpabilidade, mesmo ocupando o agente cargos 
ou funções específicas, uma vez tendo ciência da conduta delitiva de 
outrem, agir de forma a deixar de impedir a prática criminosa, sendo 
omisso ao fato e suas consequências. A responsabilidade nas esferas 
administrativa, civil e penal recairá não apenas sobre as pessoas físi-
cas, mas também sobre as pessoas jurídicas (art. 3º), não deixando de 
ser incriminadas as pessoas físicas (art. 3º, p.u.). Ainda neste prólogo, 
poderá ocorrer a desconsideração da pessoa jurídica sempre que sua 
classificação figurar como impeditivo para a aplicação da sanção pre-
vista (art. 4º). 

O capítulo II que açambarca os artigos 6º ao 24 que trazem as 
características e peculiaridades da aplicação da norma no que tange à 
imputabilidade da conduta delitiva (art. 6º), os critérios para a apli-
cação das penas restritivas de direito (art. 7º) e seus tipos (art. 8º) e 
as situações específicas da aplicação (art. 10º ao 13). O artigo 14 e 15 
trazem o rol de situações atenuantes e agravantes para a aplicação da 
pena. Já o artigo 16 prevê que para o caso de pena privativa de liberda-
de não superior a 3 anos poderá ser o réu beneficiado com a suspensão 
condicional da pena. Os artigos 17 ao 20 disciplinam a forma como 
serão verificadas as ações que causaram dano ambiental. Cabe a res-
salva que a perícia realizada para fins de calcular o montante do dano 
ambiental causado pela conduta delitiva deverá, sempre que possível, 
fixar montante como base para cálculo de fianças e multas (art. 19), 
sendo que as perícias produzidas no âmbito civil ou administrativos 
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poderão ser absorvidas no processo penal, instaurando-se o princípio 
do contraditório (art. 19, p.u.). As penas condenatórias sempre que 
possível, fixará um valor mínimo para que se torne eficaz a reparação 
do dano ambiental sofrido (art. 20).

 Os artigos 21 e 22 trazem o rol dos tipos de penas aplicáveis em 
conformidade com as condutas previstas na Lei de Crimes Ambien-
tais, sendo que o artigo 22 versa sobre a Pessoa Jurídica. Já o artigo 
23 traz a forma como serão conduzidas as prestações de serviços à co-
munidade como forma de pena aplicada a Pessoa Jurídica. O artigo 
25, figurando como único artigo do Capítulo III, versa sobre como 
serão tratados os produtos e instrumentos da infração. Já o Capítulo 
IV apresenta a forma como o crime será desenvolvido tanto na ação 
penal quanto no processo penal, sendo que a ação penal será pública 
incondicionada (art. 26).

Como objeto do presente trabalho, a tipificação que a Lei nº 
9.605/1998 dá aos atos delitivos está previsto nos artigos do Capítu-
lo V, nomeado Dos Crimes Contra o Meio Ambiente, e, mais especi-
ficamente, na Seção I, que versa sobre os crimes cometidos contra a 
fauna. De forma mais ampliada quando comparada à Lei de Proteção 
a Fauna (Lei nº 5.197/67), o artigo 29 traz que os atos de “matar, per-
seguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou 
em rota migratória” é considerado crime, aplicando a pena de detenção 
de 6 meses a um ano, seguido de multa, para aqueles que fizerem sem 
permissão, licença ou autorização de autoridade competente ou agi-
rem em desacordo com o estabelecido nas mesmas (art. 29 da Lei nº 
9.605/1998).

Ainda nestes termos, os parágrafos do artigo 29 dispõe de uma sé-
rie de situações que trazem demais condutas que se enquadram no tipo 
delitivo (§ 1º), a possibilidade de não se aplicar a pena devido a guarda 
doméstica (§ 2º), quais seres serão considerados fauna silvestre para os 
termos da lei (§ 3º). Já os parágrafos 4º e 5º dispõe as possibilidades de 
aumento da pena. É interessante como se repisa neste artigo a ideia de 
abrangência daquilo que é considerado fauna silvestre.

Todavia, existe a disposição legal da não aplicabilidade de qual-
quer das disposições do artigo 29 aos atos de pesca (art. 29, § 6º). Tal 
medida tem seu amparo na lógica da Lei de Crimes Ambientais, pois 
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as tipificações criminais e sanções penais estão dispostas nos artigos 33 
a 36.

Os artigos 30 a 33 trazem a previsão legal a criminalização do 
tráfico de peles e couros de anfíbios e répteis, com pena de reclusão de 
1 a 3 anos, além da multa (art. 30). Já o artigo 31 versa sobre a intro-
dução de animais exóticos desacompanhado de parecer e licença que 
a permita, tendo como pena a detenção de 3 meses a 1 ano, seguindo 
de multa. O artigo 32 traz o impedimento da prática de condutas que 
atinjam o corpo do animal, independente de ser este silvestre, domésti-
co ou domesticado, nativo ou exótico (pena de detenção de 3 meses a 1 
ano, mais multa), mesmo que a prática tenha vínculo com experiências 
que sejam qualificadas como dolorosas ou cruéis em animais vivos para 
fins didáticos, quando for possível a aplicação de métodos alternativos 
(art. 32, p.u.). Verifica-se a previsão de aumento de pena de um sexto 
a um terço caso a prática delitiva induza à morte do animal (art. 32, § 
2º). Por fim, o artigo 33 apresenta a penalidade para caso de emissão de 
efluentes que afete diretamente ou por carreamento a fauna aquática 
dos corpos hídricos de jurisdição nacional, com pena de detenção de 1 
a 3 anos, ou multa, ou ainda ambas as situações.

Para situações que possam diretamente observadas quando se 
trata da ictiofauna, onde a previsão do parágrafo único do artigo 33, 
cabendo a aplicação das mesmas penas aqueles que causarem determi-
nados transtornos.

O artigo 34 traz os atos que se tornam punitivos quando reali-
zados em períodos que a pesca seja proibida ou lugares interditados 
por algum órgão competente, tendo a pena de detenção de 1 a 3 anos 
ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, aplicadas ao agente 
causador do delito. Em casos mais específicos quanto à forma como a 
execução de atos de pesca é proibida, observa-se uma punição mais se-
vera, tendo o agente a imputação da pena de reclusão de 1 a 5 anos, nos 
moldes do artigo 35. Para fins de aplicação do previsto nos artigos 31 
a 34 quanto à multa, o IBAMA determina a pena multa que varia de 
R$ 700,00 a R$ 5.000,00 (Guia de pesca amadora de peixes marinhos 
– IBAMA – 2006 – p. 56 e 57).

No transcorrer do Capítulo V da Lei de Crimes Ambientais exis-
tem as previsões legais para os crimes contra a flora (Seção II), os de 
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poluição e demais crimes ambientais (Seção III) e condutas criminosas 
proferidos contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural (Se-
ção IV). Vale destacar da forma breve como foram analisadas as se-
ções anteriores a Seção V, pois na mesma estão inseridos os artigos que 
dispõem as sanções aplicáveis à condutas transgressoras por parte dos 
agentes públicos, concentrados entre os artigos 66 a 69-A.

Nestes, presume-se que a ação dolosa do funcionário público para 
fins de facilitar a continuidade em procedimentos de autorização ou 
de licenciamento ambiental é rechaçada (art.66), bem como a con-
cessão de licenças, autorizações ou permissões de forma ilegal e que 
dependam de autorização do Poder Público (art. 67), deixar de zelar 
pelo meio ambiente através da inobservância do estrito dever (legal ou 
contratual) de fazer ou deixar de cumprir a devida obrigação (art. 68) 
ou criar barreiras que dificultem o ato fiscalizatório do Poder Público 
enquanto em seu dever de agir (art. 69) incorrerão em crime punível 
com reclusão de 1 a 3 anos e multa. Destacam-se aqui duas situações 
que fogem à aplicação da pena, onde o artigo 69-A revê pena de de-
tenção de 3 a 6 anos e multa quando o funcionário público elaborar 
ou apresentar falso estudo, laudo ou relatório com finalidade de uso 
em processos de licenciamento, concessão florestal ou demais procedi-
mentos administrativos. 

A segunda situação é a aplicação de penas mais brandas quando a 
ação do funcionário público for eivada por negligência, imprudência 
ou imperícia, trazendo a conduta características de conduta culposa, 
cabendo a aplicação de pena de 3 meses a 1 ano de reclusão, além de 
multa, para os casos previstos nos artigos 67 e 68, acima discutidos, e 
detenção de 1 a 3 anos para o previsto no artigo 69-A. Também é trata-
do de forma diferenciada o funcionário público que promover ação em 
que o dano se torne significativo ao meio ambiente por uso da infor-
mação falsa, incompleta ou enganosa por ele deferida, onde caberá o 
aumento de pena de 1/3 a 2/3, nos moldes do artigo 69-A, § 2º da Lei 
nº 9.605/1998. O Capítulo VI, que compreende as infrações a esfera 
administrativa traz a definição do tema em seu artigo 70.

 Para fins de aplicação das punições contra os atos infracionais 
administrativos, utilizam-se as sanções previstas no artigo 72, em ob-
servância ao artigo 6º da Lei de Crimes Ambientais.
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Com isso, o agente, Pessoa Física ou Jurídica, que incorrer em cri-
me contra os recursos naturais poderá sofrer quaisquer das punições ad-
ministrativas acima expostas, tendo a multa sua monta vinculada aqui-
lo que as unidades de medida previstas no artigo 74 gerar como base, 
tendo seu valor mínimo de R$ 50,00 e máximo de R$ 50.000.000,00, 
sendo constantemente atualizadas com base nos índices estabelecidos 
em legislações pertinentes (art. 75). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não é de se duvidar que a tutela jurídica brasileira dos recursos 
naturais atende as necessidades aludidas ao longo do artigo 225, Cons-
tituição Federal de 1988. Da mesma forma, a incidência das normas 
ambientais são, em suma, cabíveis e passíveis de aplicação, devido suas 
similaridades, mesmo perante as peculiaridades individuais.

Outrossim, a cumulatividade das normas, no que tange a imple-
mentação de seus efeitos ante a degradação ambiental provocada pelo 
ser humano, tornam o ordenamento jurídico ambiental totalmente 
eficaz dentro do âmbito jurídico. Também é de esperar que os atos 
administrativo-normativos, bem como os demais procedimentos para 
aplicação das normas jurídicas ambientais, tornam o Direito Ambien-
tal brasileiro um dos mais respeitáveis em nível mundial.

O embasamento jurídico para que torne o seu entendimento 
aplicável é dado a partir do momento que relevantes estudos acerca 
da temática na qual os legisladores se debruçam em determinados mo-
mentos, como é o caso da sustentabilidade da aquicultura e pesca para 
fins de ornamentação, são oriundos da uniformização de seus resulta-
dos. Com isso, por tendência, as normas jurídicas ambientais tendem a 
tutelar em grau máximo aquilo abrangido naquela temática.

Doravante, por mais que sejam implementadas normas jurídicas 
cada vez mais específicas e rígidas para que o controle sobre a explo-
ração e explotação de recursos ambientais, neste momento especifica-
mente a proteção da ictiofauna nacional, a defasagem entre o entendi-
mento do legislador sobre a informação trazida pelas ferramentas de 
controle, como é o caso da Instrução Normativa 202 (IN 202), de 22 
de outubro de 2008, vinculada ao Decreto nº 6.514/2008, fato gera-
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dor de dados oficiais remetido ao órgão IBAMA, torna a tutela inefi-
caz quando conflitada com dados de pesquisas científicas. 

Com isso, tem-se que por mais eficaz e específica que a norma 
jurídica ambiental seja, sua aplicação não tem característica em casos 
concretos suficientes para contemplar a eficaz preservação e conserva-
ção dos recursos naturais, uma vez que sua própria “vacatio legis” faz 
com que ela seja defasada, por tratar de tutelar a proteção da fauna ou 
do meio ambiente. A contextualização dos pressupostos legais que em-
basam seus textos são específicas para um dado cenário que, por conta 
de defasagens de dados oficiais, se tornam ineficazes em sua aplicação, 
não conseguindo atingir plenamente a preservação ambiental prevista 
no texto constitucional.

No caso concreto, a tutela da ictiofauna brasileira para fins orna-
mentais não é contemplada, pois os indicativos oriundos de pesquisas 
científicas apontam que a participação do Brasil nesta fatia do mercado 
não condiz com aquilo que deve ser alcançado dentro do que a norma 
jurídica pleiteia. Sugere-se o aumento da fiscalização de forma eficiente 
e a criação de ferramentas aplicáveis onde, em tempo real e mediante a 
presença da figura de um funcionário público pode transformar positi-
vamente o atual painel da aplicação da norma jurídica, buscando assim 
a real tutela sobre a exploração e explotação da ictiofauna brasileira em 
sua totalidade e, por consequência, os recursos naturais.

É razoável a compreensão que um determinado caso concreto, 
como é o caso da comercialização de peixes dulcícolas e marinhos para 
fins ornamentais, adeque-se ao conjunto normativo vigente, mas sua 
aplicação está atrelada ferramentas operacionais que a fomenta. Se não 
forem reexaminadas tais ferramentas, jamais, dentro da razoabilidade 
humana e jurídica, se chegará à preservação ambiental, garantindo o 
direito “in natura” “erga omnes”. 
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RESUMO: Este artigo inicialmente tem como objeto de estudo os 
alimentos transgênicos ou geneticamente modificados, os agrotóxicos 
e sua relação com a perda da biodiversidade quando do cultivo próximo 
às áreas que possuem sementes crioulas utilizadas pelos povos e 
comunidades tradicionais, numa abordagem sobre segurança alimentar 
e soberania alimentar que dão sustentação à efetivação do direito 
humano à alimentação adequada. Concomitante a isso, a construção 
dessa pesquisa teve como metodologia utilizada a revisão bibliográfica 
e a coleta de dados em sítios eletrônicos de teses e dissertações de 
pesquisa atinentes ao caso. À vista disso, busca trazer à baila os efeitos 
dos alimentos transgênicos quando cultivados próximos das sementes 
crioulas, e também visa mencionar os efeitos dos agrotóxicos com o 
crescente aumento dos danos à biodiversidade, pois o uso de pesticidas 
traz inúmeras consequências tanto ao meio ambiente quando ao ser 
humano. Ademais, os povos tradicionais possuem um modo de viver 
totalmente diferente dos grandes centros urbanos e que deve ser 
considerado e protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro, bem 
como seu direito à soberania alimentar e nutrição adequada dentro 
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de referido parâmetro. Nesse contexto, a demanda alimentar, seja 
na cidade ou no campo, é um assunto muito importante, pois existe 
uma preocupação para saber como os alimentos são produzidos até 
chegar ao destinatário final para consumi-los. Por fim, a menção sobre 
o direito humano à alimentação adequada que é considerada um dos 
maiores marcos para garantir a consolidação dos Direitos Humanos. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentos transgênicos. Agrotóxicos. 
Soberania alimentar. Biodiversidade. Comunidades tradicionais.

ABSTRACT: This article initially aims to study transgenic or genetically 
modified foods, agrochemicals and their relation to the loss of biodiversity 
when cultivated near areas that have creole seeds used by traditional 
peoples and communities, in an approach on food security and food 
sovereignty Which give support to the realization of the human right 
to adequate food. Concomitant to this, the construction of this research 
had as methodology used the bibliographic review and the data collection 
in electronic sites of theses and research dissertations related to the case. 
In view of this, it seeks to bring to light the effects of transgenic foods 
when grown close to native seeds, and also aims to mention the effects 
of pesticides with increasing damage to biodiversity, since the use of 
pesticides brings countless consequences both to the environment when To 
the human being. In addition, traditional peoples have a way of living 
totally different from the great urban centers and that must be considered 
and protected by the Brazilian legal order, as well as their right to food 
sovereignty and adequate nutrition within this parameter. In this context, 
food demand, whether in town or in the countryside, is a very important 
issue, as there is a concern to know how the food is produced until it reaches 
the final recipient to consume them. Finally, mention of the human right 
to adequate food is considered one of the major milestones to guarantee 
the consolidation of Human Rights.

KEYWORDS: Transgenic foods. Pesticides. Food sovereignty. 
Biodiversity. Traditional communities.
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INTRODUÇÃO

O direito humano à alimentação adequada visa atender e garantir 
as necessidades básicas de cada ser humano, nesse sentido a nossa pró-
pria legislação, especialmente na Constituição Federal, o faz figurar 
como um direito fundamental e social, ressaltando assim a obrigação 
do Estado com a alimentação da população.

Por outro lado, temos os povos e comunidades tradicionais com 
suas culturas, seu hábitos, modo de produzir alimentos e cuidar da ter-
ra, visto que é de lá que tiram o seu sustento de forma que não ocorra a 
degradação do meio ambiente.

No entanto, a produção agrícola relacionada ao uso de agrotóxi-
cos e alimentos transgênicos no Brasil, atualmente, ocupa uma posi-
ção de destaque, pois o Brasil se encontra nas primeiras posições dos 
rankings mundiais.

Diante disso, existe um enorme debate sobre os agrotóxicos e ali-
mentos transgênicos pautado nas suas consequências à saúde humana 
e ao meio ambiente, seja no Brasil e/ou em muitos países, pois estão 
ameaçando a qualidade de vida e a segurança alimentar das presentes e 
futuras gerações.

Para tanto, não são novidades os inúmeros casos de doenças e in-
toxicações ocasionados pelos agrotóxicos, ademais o número é incerto 
e crescente devido aos casos não notificados, representando assim um 
grande problema à saúde.

Por fim, apresentam-se alguns impactos ocasionados pelos agro-
tóxicos e alimentos transgênicos, ocorrendo infelizmente a perda da 
biodiversidade, pois em muitas situações esses danos são irreversíveis 
tanto ao meio ambiente e ao ser humano.

1 DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E 
POVOS TRADICIONAIS

A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, 
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos 
direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder públi-
co adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e 
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garantir a segurança alimentar e nutricional da população (CONSEA, 
p. 01).

Dessa forma, o direito humano à alimentação adequada está 
contemplado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos de 1948. Sua definição foi ampliada em outros dispositivos do 
Direito Internacional, como o artigo 11 do Pacto de Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais e o Comentário Geral nº 12 da ONU. No 
Brasil, resultante de amplo processo de mobilização social, em 2010 
foi aprovada a Emenda Constitucional nº 64, que inclui a alimentação 
no artigo 6º da Constituição Federal (CONSEA, 2015, p. 01).

Neste sentido, fora promulgada em 2006 a Lei 11.346 que criou 
o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN 
– que visa assegurar o direito humano à alimentação adequada. Po-
pularmente conhecida como a Lei da Segurança Alimentar do Brasil, 
contém medidas de exponencial importância para a segurança alimen-
tar e nutricional, bem como erradicação da pobreza.

O direito à alimentação adequada (DHAA) é um direito hu-
mano essencial a todas as pessoas em ter acesso regular, permanente 
e irrestrito, quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras, a 
alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas 
e suficientes, correspondentes às tradições culturais do seu povo e que 
garantam uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física e 
mental, individual e coletiva (LEÃO, 2013, p. 27).

Nesse contexto, surge a soberania alimentar que significa o direito 
dos países de definirem suas próprias políticas e estratégias de produ-
ção, distribuição e consumo de alimentos que garantam a alimentação 
para a população, respeitando as múltiplas características culturais dos 
povos em suas regiões (CONSEA, 2015, p. 01).

Desta forma, importa à soberania alimentar a autonomia e as 
condições de vida e trabalho dos agricultores familiares e camponeses, 
o que se reflete na produção de alimentos de qualidade, seguros, diver-
sos e adequados à cultura local. Este conceito é também relevante no 
que diz respeito à soberania das nações e sua autossuficiência com rela-
ção aos alimentos para consumo interno. Remete-se ainda à preserva-
ção de sementes tradicionais (crioulas4) e biodiversidade agrícola, além 

4 Sementes crioulas: são aquelas sementes que não sofreram modificações genéticas 
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da valorização de cultura e hábitos alimentares de diversas populações 
(LEÃO, 2013, p. 12).

Em 2006, o Governo Federal criou a Comissão Nacional de De-
senvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 
(CNPCT) e o Decreto n. 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, instituiu 
a Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais, que, entre seus princípios, deve observar a 
segurança alimentar e nutricional (BEURLEN, 2008, p. 48).

Art. 1º As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos 
da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais deverão ocorrer de forma intersetorial, 
integrada, coordenada, sistemática e observar os seguintes princípios:
[...]
III – a segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e 
comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a 
outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que se-
jam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis; [...]
X – a articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional; [...].

A temática de segurança alimentar procura contemplar de forma 
específica os povos e comunidades tradicionais, salientando a necessi-
dade de respeitar suas origens, costumes e peculiaridades sociocultu-
rais ao se elaborar e implementar estratégias de segurança alimentar 
e nutricional (GUAHNÓN, 2015, p. 11). DIEGUES e ARRUDA 
propõem a seguinte definição de “populações tradicionais”:

Grupos humanos diferenciados sob o ponto de vista cultural, que re-
produzem historicamente seu modo de vida, de forma mais ou menos 
isolada, com base na cooperação social e relações próprias com a na-
tureza. Tal noção refere-se tanto a povos indígenas quanto a segmen-

por meio de técnicas, como de melhoramento genético, inclusive, nesse contexto, a 
transgenia. Estas sementes são chamadas de crioulas ou nativas porque, geralmente, 
seu manejo foi desenvolvido por comunidades tradicionais, como indígenas, qui-
lombolas, ribeirinhos, caboclos etc. Disponível em: https://goo.gl/rcXTlb. Acesso 
em: 27 abr. 2017. 
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tos da população nacional, que desenvolveram modos particulares de 
existência, adaptados a nichos ecológicos específicos (BEURLEN, 
2008, p. 47).

Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD), as Comunidades Tradicionais constituem apro-
ximadamente 05 milhões de brasileiros e ocupam 1/4 do território 
nacional. Por seus processos históricos e condições específicas de po-
breza e desigualdade, acabaram vivendo em isolamento geográfico e/
ou cultural, tendo pouco acesso às políticas públicas de cunho univer-
sal, o que lhes colocou em situação de maior vulnerabilidade socioeco-
nômica, além de serem alvos de discriminação racial, étnica e religiosa 
(SEPPIR, 2016, p. 01).

Em suma, a segurança alimentar das comunidades tradicionais 
merece atenção porque amiúde o meio ambiente no qual viviam e ex-
traíam seu sustento era afetado pela degradação ambiental, provocan-
do, por exemplo, o desaparecimento da pesca ou das espécies vegetais 
das quais extraíam seu sustento ou pela criação de unidades de conser-
vação de proteção integral, interditando às comunidades seus meios 
tradicionais de subsistência. (BEURLEN, 2008, p.47)

Portanto, em virtude dessas considerações, não podemos deixar 
de mencionar sobre a segurança alimentar, a qual será tratada de forma 
pertinente no tópico a seguir.  

2 SEGURANÇA ALIMENTAR, AGROTÓXICOS E ALI-
MENTOS TRANSGÊNICOS

O termo “segurança alimentar” começou a ser utilizado após o 
fim da Primeira Guerra Mundial. Com a traumática experiência da 
guerra, vivenciada sobretudo na Europa, tornou-se claro que um país 
poderia dominar o outro controlando seu fornecimento de alimen-
tos. A alimentação seria, assim, uma arma poderosa, principalmente 
se aplicada por uma potência em um país que não tivesse a capacidade 
de produzir por conta própria e suficientemente seus alimentos. Por-
tanto, esta questão adquiria um significado de segurança nacional para 
cada país, apontando para a necessidade de formação de estoques “es-
tratégicos” de alimentos e fortalecendo a ideia de que a soberania de 
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um país dependia de sua capacidade de auto suprimento de alimentos 
(MALUF e MENEZES, p. 01).

Embora a agricultura seja praticada pela humanidade há mais de 
dez mil anos, o uso intensivo de agrotóxicos para o controle de pragas e 
doenças das lavouras existe há pouco mais de meio século. Ele teve ori-
gem após as grandes guerras mundiais, quando a indústria química fa-
bricante de venenos então usados como armas químicas encontraram 
na agricultura um novo mercado para os seus produtos (LONDRES, 
2011, p. 17).

No entanto, a partir da década de 1960, em especial com a Re-
volução Verde, houve a massificação da utilização dos pesticidas. Essa 
revolução consistiu na adoção de práticas agrícolas baseadas no uso 
intensivo de insumos químicos e instrumentos mecânicos pelos paí-
ses menos desenvolvidos. Com isso, os agricultores intensificaram os 
recursos para produzir mais a partir da mesma quantidade de terra e 
expandir a produção para áreas não cultivadas. A condição para a Re-
volução Verde se concretizar foi a criação pelos cientistas agrícolas de 
novas variedades de cerais básicos que: (a) amadureciam rapidamente, 
permitindo que duas ou três colheitas fossem cultivadas a cada ano; 
(b) eram insensíveis à duração do dia, podendo ser estendidas a agri-
cultores em uma ampla gama de latitudes; (c) eram produtoras de mais 
grãos à custa de palha. A distribuição dessas variedades modernas (mo-
dern varieties, MD) ocorreu juntamente com insumos de alto custo, 
incluindo fertilizantes inorgânicos, máquinas e pesticidas (FERREI-
RA, 2015, p. 21).

Já os agrotóxicos encontram definição no art. 2º, inciso I da Lei 
7.802 de 1989, que regulamenta em âmbito federal a matéria, vejamos:

Art. 2º, I - agrotóxicos e afins: os produtos e os agentes de processos 
físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de pro-
dução, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, 
nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de 
outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e in-
dustriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fau-
na, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados 
nocivos (BRASIL, 1989, p. 01).
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No entanto, na última década o uso de agrotóxicos no Brasil as-
sumiu as proporções mais assustadoras. Entre 2001 e 2008 a venda de 
venenos agrícolas no país saltou de pouco mais de US$ 2 bilhões para 
mais US$ 7 bilhões, quando alcançou a triste posição de maior consu-
midor mundial de venenos. Foram 986,5 mil toneladas de agrotóxicos 
aplicados. Em 2009 ampliou-se ainda mais o consumo e ultrapassou-
-se a marca de 1 milhão de toneladas – o que representa nada menos 
que 5,2 kg de veneno por habitante! Os dados são do próprio Sindag 
(Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola), o 
sindicato das indústrias de veneno. Devido à repercussão negativa que 
o aumento do uso de venenos começou a causar nos meios de comuni-
cação, a organização não divulgou o volume de agrotóxicos comercia-
lizado em 2010, mas apenas o faturamento do setor: US$ 7,2 bilhões 
(9% a mais que o ano anterior) (LONDRES, 2011, p. 19).

Insta mencionar que dos 50 produtos químicos mais aplicados 
na agricultura brasileira, 22 são proibidos pela União Europeia (EU) 
e pelos Estados Unidos, mas continuam sendo largamente utilizados 
em território brasileiro, apesar dos riscos que oferecem à saúde (SIR-
VINKAS, 2015, p. 514 e 520).

Por outro lado, a ideia inicialmente apresentada pela indústria 
biotecnológica para a sociedade foi a de que o desenvolvimento de 
sementes geneticamente modificadas, resistentes ao ataque de insetos, 
fungos, ácaros ou outras pragas diminuiria ou até dispensaria o uso 
de agrotóxicos, “inaugurando um período de agricultura sem agrotóxi-
cos” (MORAES, et al, 2012, p. 49).

Para tanto, Organismos Geneticamente Modificados (OGM) 
são, segundo definição do Ministério da Agricultura, todo e qualquer 
organismo que teve seu material genético (DNA) modificado por 
meio de técnicas aplicadas pela engenharia genética, em laboratórios. 
Já os transgênicos são organismos que contêm um ou mais genes trans-
feridos artificialmente de outra espécie (ECYCLE, 2010/2013, p. 01).

Atualmente existem no mercado mundial só dois tipos de plantas 
transgênicas: plantas resistentes a herbicidas e também plantas inseti-
cidas, que matam alguns tipos de insetos.

No entanto, JOHN MADELEY apud GRAFF (2013, p. 56), 
assevera que, “depois de vários anos de apresentação dos cultivos de ali-
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mentos geneticamente modificados, nada prova que eles sejam capazes 
de produzir mais alimento por hectare”. O autor menciona um estudo 
que analisou mais de 8.000 experiências de campo, e que concluiu que 
as sementes de soja Roundup Ready produziam menos arrobas de grão 
de soja que variedades similares obtidas por métodos convencionais. 

De acordo com LÍVIA PESSANHA (2005, p. 01), sobre o as-
pecto da segurança alimentar, “encontra-se que as plantas transgênicas 
são vistas como uma panaceia para muitos problemas contemporâne-
os: fome, má nutrição, meio ambiente”. E por outro lado “encontram-
-se avaliações opostas: a difusão das plantas transgênicas entendidas 
como ameaça à conservação e ao controle de recursos genéticos e como 
tal o equilíbrio do ecossistema e à segurança alimentar de milhões de 
pequenos produtores” e por assim dizer “uma ameaça também à quali-
dade alimentar dos consumidores afluentes e um golpe final do sistema 
de direitos exclusivos de propriedade à sobrevivência do conhecimen-
to tradicional e dos recursos genéticos como patrimônio comum”. 

Por fim, afirma NAZARENO FONTELES apud BÜHRING 
(2015, p. 536), se “todos os seres humanos têm direito a uma alimen-
tação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de 
modo permanente. Isso é que chamamos de Segurança Alimentar e 
Nutricional”. A fim de promover a saúde, e garantir que a “alimentação 
adequada, que respeite e valorize a produção, os hábitos e as caracte-
rísticas culturais de cada região é um direito que deve ser assegurado a 
todos os brasileiros”. Como fim em si mesmo. Deste modo, cabe abor-
dar alguns dos impactos dos agrotóxicos e dos alimentos transgênicos 
na biodiversidade.

3 IMPACTOS DO USO DE AGROTÓXICOS E DE ALIMEN-
TOS TRANSGÊNICOS NA BIODIVERSIDADE

Historicamente, o cultivo extensivo de apenas uma espécie de 
planta não era uma prática adotada amplamente pelos agricultores. O 
camponês tradicional tinha por costume desenvolver diferentes cul-
turas a cada ano, alternando-as, para que o equilíbrio do solo fosse 
preservado. Assim, “não eram necessários pesticidas, uma vez que os 
insetos atraídos para uma cultura desapareciam com a seguinte” (CA-
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PRA, 2003, p. 24).
Diferente disso, em aspecto negativo relacionado com a questão 

da soberania alimentar e a extinção de espécies das várias culturas, ou 
seja, enquanto outrora a seleção de sementes era feita pelo próprio 
agricultor que reservava uma parte da produção para a semeadura da 
colheita seguinte, escolhendo as variedades mais adaptadas às suas 
necessidades, hoje essas sementes são adquiridas de grandes empresas 
multinacionais, limitando as opções do produtor e determinando sua 
dependência econômica (GRAFF, 2013, p. 49).

Diante disso, JOHN MADELEY apud GRAFF (2013, p. 49) 
entende que, “para que seja possível desenvolver culturas com maior 
rendimento, resistentes a pragas e doenças e que suportem ambientes 
desfavoráveis é fundamental a presença de grande variedade de plantas, 
tanto silvestres como cultivadas”. Assevera ainda que a principal causa 
da perda dessa imprescindível diversidade “é o abandono de variedades 
locais, uma consequência direta da tecnologia da revolução verde”, o 
que tornou a humanidade perigosamente dependente de um número 
pequeno de culturas. 

Explica ainda EDUARDO EHLERS (1999, p. 128), que a 
quantidade de espécies presentes em um ecossistema é elemento fun-
damental para o equilíbrio desse ecossistema, haja vista que quanto 
mais espécies, maiores as interações tróficas entre os componentes e, 
consequentemente, maior a estabilidade do ambiente, de maneira que 
maior é a probabilidade de ser duradouro. O autor ensina que em sis-
temas bastante simplificados, os fatores que desestabilizam o sistema 
são maximizados, o que faz com que o produtor rural utilize técnicas 
intensivas para possibilitar o desenvolvimento produtivo, sendo que o 
equilíbrio que antes era feito pelo próprio sistema passa a ser artificial-
mente realizado por fontes externas. 

Ainda, importante destacar que as monoculturas afetam a quali-
dade do solo através da substituição das áreas nativas por grandes ex-
tensões de cultivos padronizados, reduzindo de modo drástico a biodi-
versidade, a fertilidade, as reservas de água e a saúde dos trabalhadores 
agrícolas. Os desequilíbrios ambientais da agricultura industrial são 
em grande parte relacionados ao uso de agrotóxicos, intrinsecamente 
ligados às sementes híbridas ou transgênicas e aos adubos sintéticos.
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Esses desequilíbrios ambientais e o uso excessivo de “defensivos”, 
ao invés de diminuir os ataques às lavouras, possibilita o desenvolvi-
mento de espécies resistentes, tanto vegetais quanto animais e requer 
mais aplicações com doses mais elevadas, aumentando as contamina-
ções ambientais e humanas e também os lucros das empresas fornece-
doras dos pacotes e maquinários agrícolas. A utilização de agrotóxi-
cos falsificados também é comum, principalmente em países menos 
desenvolvidos e com mais dificuldades para controlarem as fronteiras 
(HENDGES, 2010, p. 01).

Além disso, um dos problemas mais graves com relação ao cultivo 
de plantas transgênicas é a contaminação de lavouras convencionais 
ou ecológicas por lavouras transgênicas. Isso acontece porque é pra-
ticamente impossível controlar a forma de reprodução das plantas: o 
vento, os insetos, pássaros, a água da chuva fazem com que o pólen de 
uma planta atinja plantas localizadas a muitos quilômetros de outra 
(FRIGO, 2009, p. 10).

Este processo é imprevisível, mas é maior nas plantas que pos-
suem a chamada “polinização cruzada” como é o caso do milho e do al-
godão. Nestas culturas, a reprodução sempre depende do cruzamento 
entre plantas. O transporte do pólen é realizado através do vento, dos 
insetos, dos pássaros e até da água (FRIGO, 2009, p. 10).

E também, com a intensificação do uso de agrotóxicos nas lavou-
ras brasileiras, devido à resistência das plantas transgênicas, provocará 
a contaminação do solo e dos lençóis freáticos.

Na Europa, segundo dados obtidos após a coleta de material 
contaminado por pesticidas, junto com registros de invertebrados en-
contrados em córregos e dados dos principais fatores ambientais que 
possam alterar os efeitos dos agrotóxicos, foi registrada uma perda de 
42% na biodiversidade de invertebrados, na Austrália esse número foi 
de 27% (MELARE, 2013, p. 01).

Os agrotóxicos sempre terão um impacto sobre os ecossistemas, 
não importa quão rígidos são os critérios de proteção, mas considera-
ções realistas sobre o nível de proteção exigido para os diversos ecossis-
temas só podem ser feitas se esses conceitos são realmente implemen-
tados (MELARE, 2013, p.01).

Visto que a utilização de agrotóxicos são a 2ª maior causa de 
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contaminação dos rios no Brasil, perdendo apenas para o esgoto do-
méstico, segundo dados do IBGE; considerando que a agricultura é o 
setor que mais consome água doce no Brasil, cerca de 70%, segundo o 
Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), po-
de-se dizer que além de sérios problemas para a saúde, os agrotóxicos 
também se transformaram em um grave problema ambiental no país 
(AGSOLVE, 2012, p. 01).

O estudo apontou ainda que as águas do Aquífero Guarani tam-
bém estão sendo contaminadas: duas amostras de água de um poço 
artesiano na zona leste de da cidade de São Paulo apresentaram traços 
de diuron5 e hexazinona6 (LONDRES, 2011, p. 67).

Nesse sentido, ainda, a renomada bióloga Rachel Carson no livro 
Primavera Silenciosa, lançado em 1962, fez uma denúncia pública so-
bre os efeitos adversos do contato do DDT7, sendo este chamado de 

5 Diuron: Herbicida seletivo de ação sistêmica, de pré e pós-emergência do grupo 
químico ureia, eficiente no controle de plantas daninhas de folhas largas e gramíneas 
nas culturas de algodão, café, cana-de-açúcar e citros. Disponível em: https://goo.gl/
zWuO2K. Acesso em: 02 maio 2017.
6 Hexazinona: É um herbicida sistêmico, apresentado sob a forma de concentrado 
solúvel com eficiência no controle de plantas daninhas, de folhas largas e gramíneas, 
tanto em pré como em pós-emergência precoce infestantes na cultura da cana-de-
-açúcar. A Hexazinona Nortox quando aplicado é absorvido via radicular e foliar, 
com translocação apoplástica (via xilema) e em menor intensidade via simplástica 
(floema). Disponível em: https://goo.gl/vwqLVd. Acesso em: 02 maio 2017.
7 O dicloro-difenil-tricloroetano, conhecido como DDT, é um pesticida cujas pro-
priedades foram descobertas em 1939 por Paul Müller. Com alta letalidade, o DDT 
atravessa com facilidade o exoesqueleto dos insetos afetando o sistema nervoso cen-
tral. Seu uso se deu para evitar a doença tifo (transmitidas por piolhos) em soldados 
na Segunda Guerra Mundial e após a guerra para combater os vetores da malária e fe-
bre amarela. Quando inalado ou ingerido por alimentos contaminados, os seres hu-
manos podem ter distúrbios sensoriais, dificuldade no equilíbrio, alterações com-
portamentais e dificuldades respiratórias, distúrbios musculares e, paralisia, levando 
ao óbito. Como o DDT é lipossolúvel, ele é absorvido com facilidade pelo sistema 
digestório e respiratório sendo acumulado no tecido adiposo chegando ao sistema 
nervoso central, onde atua na relação sódio/potássio. Como seus componentes são 
estocados no organismo e tem o metabolismo lento, a mãe intoxicada pode passar 
tais elementos tóxicos para o bebê por meio do leite materno. Em alta intoxicação, os 
sintomas ficam evidentes em apenas 2 horas. ALVES, Luiz de Oliveira. Dicloro-dife-
nil-tricloroetano (DDT), p. 01. Disponível em: <https://goo.gl/XyWE93>. Acesso 
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“elixir da morte”. De acordo com a autora, essas substâncias paravam 
em rios e lagos formando um ciclo mortal, porque são insolúveis, não 
se biodegradam.

Segundo a bióloga, o erro fundamental do uso dos pesticidas e 
herbicidas estaria, assim, em considerar o inseto ou a erva daninha 
como um organismo isolado, como algo que vive alheio ao um mundo 
exterior, mundo este caracterizado por interações múltiplas e por ca-
deias ecológicas inter-relacionadas, é dizer, o erro dos inseticidas está 
em desconsiderar a enorme biodiversidade existente até mesmo nos 
mais isolados rincões do mundo. 

Destaca-se também um estudo do Sindicato Nacional da Indús-
tria de Produtos para a Defesa Vegetal (Sindiveg) com as universidades 
Unesp e UFScar, no qual se aponta que 70,8% das abelhas usadas na 
amostragem apresentam resíduos de agrotóxicos, principalmente das 
substâncias pirazol (64,7% dos casos), neonicotinoides (29,4% das 
ocorrências) e a combinação de pirazol + triazol (5,9%). Segundo a 
entidade, o resultado indica que a relação da mortalidade de abelhas 
com a aplicação de defensivos agrícolas está relacionada com o uso in-
correto em 100% dos casos analisados (BASTOS, 2016, p. 01).

Por outro lado, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) apresentou estudos que comprovam a alta periculosidade 
da pulverização aérea. Segundo a empresa, normalmente ocorre uma 
“deriva técnica”, de maneira que os atuais equipamentos de pulveriza-
ção – mesmo com calibração, temperatura e ventos ideais – deixam 
32% dos agrotóxicos pulverizados retidos nas plantas; outros 49% vão 
para o solo e 19% vão pelo ar para outras áreas circunvizinhas da apli-
cação. Inclusive, também já foi constatado, através de pesquisa cientí-
fica publicada na década de 1990, que a deriva decorrente da aplicação 
aérea de agrotóxicos já atingiu uma distância de 32 quilômetros da áre-
a-alvo (FERREIRA, 2015, p. 25 e 35).

Por fim, outras grandes ameaças estão ligadas à destruição da bio-
diversidade, considerando o resultado do desmatamento de terras, da 
pressão demográfica, do sobrepastoreio, da degradação ambiental e das 
práticas industrializadas de agricultura, pesca e pecuária (SUÁREZ, 
RAHMANIAN e ONORATI, 2016, p. 19).

em: 30 abr. 2017.
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Os trabalhadores expostos a esses produtos são numerosos, sendo 
as intoxicações agudas a face mais visível do seu impacto na saúde. O 
Ministério da Saúde (MS) estima que, no Brasil, anualmente, existam 
mais de quatrocentas mil pessoas contaminadas por agrotóxicos, com 
cerca de quatro mil mortes por ano (DOSSIÊ ABRASCO, 2015, p. 
124/125).

Além dos riscos da intoxicação aguda, os agricultores estão mais 
sujeitos aos efeitos nocivos da exposição crônica, que pode causar di-
versas doenças a longo prazo, que variam de acordo com cada subgru-
po de agrotóxicos. Dentre as enfermidades ligadas à exposição crônica 
aos agrotóxicos, ganham destaque as doenças neurológicas e os mais 
diversos tipos de câncer. Com efeito, embora as intoxicações agudas e 
os respectivos desdobramentos clínicos costumem ser bem definidos, 
“as intoxicações crônicas em baixas dosagens constituem um dos cam-
pos mais árduos da toxicologia clínica e epidemiológica, já que a sinto-
matologia tende a se tornar mais inespecífica, conforme diminuem os 
níveis de exposição” (LUFCHITZ, 2012, p. 198 e 199).

Embora também tenha crescido nos últimos anos, a pesquisa bra-
sileira sobre o impacto do uso de agrotóxicos na saúde humana ainda é 
insuficiente no tocante à extensão da carga química de exposição ocu-
pacional e a dimensão dos danos à saúde decorrentes do uso intensivo 
desses herbicidas. Um dos problemas é a falta de informações sobre o 
consumo de agrotóxicos e a insuficiência dos dados sobre intoxicações 
por esses produtos (FARIA; FASSA; FACCHINI, 2007, p. 25-38).

Por outro lado, a insegurança alimentar tem dimensão global e 
atinge milhões de pessoas ao redor do mundo, no entanto, os povos e 
comunidades tradicionais muitas vezes já vivem essa realidade ligada 
à perda da biodiversidade, aliada à contaminação por agrotóxicos que 
gera efeitos ainda mais nefastos sobre esses povos tradicionalmente 
vulneráveis, pois possuem dificuldade de ter acesso aos alimentos e aos 
meios de produção, o que impede o cumprimento de um direito bási-
co, que é a alimentação.

Por fim, SHIVA (2004, p. 85) no livro “Monoculturas da men-
te” ressalta que as comunidades de todos os lugares do mundo criaram 
uma forma de saber e descobrir maneiras de tirar seu sustento das dádi-
vas da diversidade da natureza, tanto em sua vertente silvestre quanto 
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na doméstica. As comunidades caçadoras e coletoras usam milhares de 
plantas e animais para obter comida, remédio e teto. As comunidades 
pastorais, camponesas e pescadoras também criaram saber e desenvol-
veram um modo de vida sustentável com base na diversidade da terra e 
dos rios, dos lagos e mares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que o direito humano à alimentação adequada 
inserido na Constituição Federal Brasileira alcançou status essencial 
na efetivação e garantia de direito fundamental e social.

O caminho percorrido pelos alimentos até chegar à mesa de cada 
brasileiro é pouco conhecido por ele próprio, no entanto, para a efeti-
vação do direito humano à alimentação adequada, é preciso exigir que 
este percurso se inicie sem agrotóxicos e/ou transgênicos.

Outro ponto crucial é que ocorra de forma rigorosa a fiscalização 
nas lavouras brasileiras para que não haja contaminação de alimentos 
convencionais com os alimentos transgênicos, pois são muitos os casos 
apresentados em que ocorre a perda da biodiversidade por esse meio 
simples - a contaminação. 

Por fim, a preservação da biodiversidade é fundamental, a exem-
plo dos povos e comunidades tradicionais que já desenvolvem essa obra 
há muitos anos, contribuindo com um meio ambiente equilibrado.
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ICMS VERDE NO CONTEXTO DE REPASSE AOS MUNI-
CÍPIOS PARAENSES DE ALTAMIRA E MARITUBA

GREEN ICMS IN THE CONTEXT OF REVIEW OF MUNICI-
PALITIES ALTAMIRA AND MARITUBA IN THE STATE OF 

PARÁ

Lorran Will Lima dos Santos1

RESUMO: O ICMS Verde é um mecanismo capaz de impactar 
positivamente na preservação ambiental, além de disciplinar o uso 
dos recursos naturais dos municípios, tendo em vista o princípio do 
protetor-recebedor.  O estudo sinalizou uma incongruência no que 
tange a questão do repasse na metodologia de repasse da Secretaria 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/
PA). Esta tem seus méritos quando utilizada para destacar aspectos 
diferenciados entre municípios próximos em extensão territorial, 
no entanto, quando o modelo é experimentado em elementos de 
dimensão diferente, se mostra injusto. Exemplo prático é averiguado 
nos municípios paraenses de Altamira e Marituba localizados no 
Estado do Pará. O estudo chegou à conclusão de que a metodologia, 
quando aplicada em territórios tão diferentes em escala apenas por 
proporcionalidade, não leva em consideração que falta um fator 
corretivo quando se dimensiona a divisão do montante que será 
repassado de ICMS Verde. Altamira possui uma área de 159.533,73 
km² de acordo com o (IBGE, 2010), sendo que destes 145.734,50 
km² de remanescentes florestais (PRODES, 2012). Marituba, por sua 
vez, possui área de 103,343 km² (IBGE, 2010) e de remanescentes 
florestais apenas 16,1 km² (PRODES, 2012). Caso fosse transmitida a 
responsabilidade a cada um dos municípios para que estes realizassem 
em seus territórios o monitoramento, por exemplo, em áreas 
compreendidas entre remanescentes florestais, tendo em vista áreas de 
proteção federais ou estaduais, bem como remanescentes quilombolas, 
Altamira teria disponível cerca de R$ 2,50/km² (dois reais e cinquenta 
centavos) (R$ 364.535,84/145.734,50 km²) para cada quilômetro 

1 Acadêmico de Direito pela Universidade Federal do Pará. lorranlm@gmail.com.
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quadrado de floresta a ser monitorada, ao passo que Marituba, teria 
cerca de R$ 11.485,40/km² (onze mil e quatrocentos e oitenta e cinco 
reais e quarenta centavos) (R$ 184.914,88/16,1 km²) por quilômetro 
quadrado.
PALAVRAS-CHAVE: Biodiversidade. ICMS ecológico. Preservação 
ambiental. Território.

ABSTRACT: The Green ICMS is a mechanism capable of positively 
impacting environmental preservation, as well as disciplining the use 
of the natural resources of the municipalities, in view of the protector-
receiver principle. The study signaled an incongruence not with a pass-
through problem in the pass-through methodology of the Secretariat of 
Environment and Sustainability of the State of Pará (SEMAS / PA). 
However, when the model is tried on elements of a different dimension, 
it is unfair. The study came to the conclusion that the methodology, when 
applied in territories so different in scale only by proportionality, does 
not take into account that a corrective factor is lacking when Scales the 
division of the amount that is transferred from Green ICMS. Altamira 
has an area of 159,533.73 km² according to (IBGE, 2010), and these 
145,734.50 km² of forest remnants (PRODES, 2012). Marituba, in 
turn, has an area of   103,343 km² (IBGE, 2010) and forest remnants 
only 16.1 km² (PRODES, 2012). If responsibility for each of the 
municipalities was transferred to their territories or monitoring, for 
example, in areas comprised of forest remnants, in view of federal or state 
protected areas, as well as remaining quilombolas, Altamira R $ 2, (R $ 
364,535.84 / 145,734.50 km²) for each square kilometer of forest to be 
monitored, while Marituba, approximately R $ 11,485.40 / km² (eleven 
thousand and Four hundred and eighty-five reais and forty cents) (R $ 
184,914.88 / 16.1 km²) per square kilometer.

KEYWORDS: Biodiversity; Ecological ICMS; Environmental 
preservation. Territory.

INTRODUÇÃO

A pesquisa buscou identificar se o critério estoque florestal, ado-
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tado para o repasse de ICMS Verde no Estado do Pará considera a ex-
tensão territorial dos municípios com dimensões diferentes para sua 
aplicação. Feito isto, detectou-se a falta de um corretivo na metodolo-
gia empregada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA), pois quando se dimensiona 
a divisão da receita de ICMS Verde sem levar em consideração a ques-
tão ambiental de municípios com dimensões territoriais diferentes a 
metodologia de repasse beneficia financeiramente alguns municípios 
em detrimento de outros.

De acordo com Tupiassu (TUPIASSU, 2016):

O ICMS Ecológico funciona, de um lado, como uma espécie de 
compensação aos Municípios que sofrem “limitações” ao desenvol-
vimento de algumas atividades produtivas, em função da necessidade 
de manuten- ção de áreas com restrições ambientais (como Unidades 
de Conservação, por exemplo), interferindo no valor da transferência 
constitucional recebida com base no critério valor adicionado. (...) O 
instituto funciona, ainda, como elemento incentivador de comporta-
mentos, já que os Municípios buscarão adequar-se cada vez mais aos 
critérios socioambientais que servem como parâmetros ao repasse, de 
modo a aumentar seu índice de participação na quota-parte.

A questão ambiental está ligada diretamente às formas como os 
seres humanos interagem com o meio ambiente que se inserem. Nas 
lições de Quintas (QUINTAS, 2006), o meio ambiente se origina a 
partir do momento que há relação entre sociedade e meio físico natu-
ral. No entanto, somente esta concepção não é suficiente para direcio-
nar uma análise e reflexão que permita entender toda a complexidade 
envolvida, sendo necessário o entendimento da totalidade da vida em 
sociedade, que de acordo com este, foi inserido neste contexto que as 
necessidades de se praticar a gestão ambiental pública surgiram.

A sintonia dos mais diversos ecossistemas está diretamente ligada 
a uma gestão ambiental eficiente, a qual possui, como principais fina-
lidades, planejar o que poderá ser realizado em certo lugar, formular 
ações em pequeno ou longo prazo em determinado ecossistema e, a 
partir disso, ter o controle dos objetivos desenvolvidos. Quintas afir-
ma (QUINTAS, 2006), que todo este processo deriva de mediação de 
interesses e conflitos entre os atores sociais que atuam no meio físico-
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-natural, definindo e redefinindo como os atores através de suas práti-
cas (positivas ou negativas) alteram a qualidade do meio ambiente e 
distribuem custos e benefícios decorrentes de suas ações.

Sendo certo que as atividades econômicas geram, em maior ou 
menor intensidade, impactos sobre o meio ambiente, e sendo dever 
do Poder Público adotar mecanismos para a proteção ambiental, são 
criadas políticas públicas para minimizar esses impactos sobre o bem 
estar da sociedade. Dentre essas políticas, surge a tributação ambien-
tal, também chamada por alguns de ecotributação. (SOUZA, 2014).

Nesse contexto, registra-se importante afirmação de Souza 
(2014):

A tributação ambiental pode ser conceituada como  “o emprego de 
instrumentos tributários para gerar os recursos necessários à pres-
tação de serviços públicos de natureza ambiental (aspecto fiscal ou 
arrecadatório), bem como para orientar o comportamento dos con-
tribuintes à proteção do meio ambiente (aspecto extrafiscal ou regu-
latório) ”. De maneira superficial, é possível conceituar a tributação 
ambiental como a monetarização pelo uso dos recursos ambientais.

Foi inserido contexto das políticas públicas de viés ambiental-
-compensatório que o ICMS Ecológico emergiu. De acordo com Lou-
reiro (LOUREIRO, 2004):

Nascido sob o argumento da compensação financeira aos municípios 
que possuíam restrição do uso do solo em seus territórios para o de-
senvolvimento de atividades econômicas clássicas, o ICMS Ecológico 
tinha tudo para se transformar numa ferramenta estéril, acrítica, uma 
espécie de “chancelador” puro e simples para o repasse dos recursos, 
mas felizmente foi, e está sendo possível transformá-lo em muito mais 
do que isto. O ICMS Ecológico tem representado um instrumento 
de compensação, mas acima de tudo “incentivo” e em alguns casos, 
como “contribuição” complementar à conservação ambiental.

Constata-se, deste modo, que o ICMS Ecológico não é um tri-
buto ambiental, mas um instrumento de direito financeiro que vem 
sendo utilizado pelos Estados para incentivar a proteção ambiental. 
Hoje, é o principal – se não o único – mecanismo que vincula o ICMS 
ao meio ambiente. É possível ampliar essa relação entre tributação es-
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tadual e meio ambiente, com a adoção da “seletividade ambiental” do 
ICMS. (CASTELLO, 2011).

1 ICMS ECOLÓGICO

Para Loureiro (2006), o ICMS Ecológico é a denominação para 
qualquer critério ou a um conjunto de critérios de caráter ambiental, 
usado para estabelecer o percentual que cada município de um deter-
minado Estado tem direito de receber quando do repasse constitu-
cional da quota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços.

O ICMS Ecológico, para Castelo (2011), é um instrumento fi-
nanceiro de proteção ambiental, que vincula a algum elemento am-
biental a destinação de parcela das receitas repassadas pelos Estados 
para os Municípios.

Na Constituição Federativa da República do Brasil, de 1988, o 
ICMS encontra amparo no art. 155, inciso II:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impos-
tos sobre:
[...] inc. II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 
exterior [...].

Em linhas gerais, este dispositivo diz que somente aos Estados e 
ao Distrito Federal cabe instituir impostos sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as opera-
ções e as prestações se iniciem no exterior, é um imposto arrecadado 
pelos Entes da Federação.

O art.158 da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 determina quais receitas tributárias pertencem aos municípios. 
Dentro deste rol, 25% (vinte e cinco por cento) são arrecadados em de-
trimento do imposto sobre o ICMS. Dentro do parágrafo único deste 
artigo, está que 75% (setenta e cinco por cento) da parcela do ICMS 
dos municípios devem ser repassados de acordo com o Valor Adiciona-
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do Fiscal2 (VAF) das operações realizadas por cada Estado, de acordo 
com a figura a seguir:

Figura 1 - Distribuição do ICMS (CRFB)

Fonte: ICMS Ecológico

Para Tupiassu (TUPIASSU, 2006), o critério adotado pela 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é de media-
ção econômica decorrente da diferença entre as notas fiscais de ven-
da e as notas fiscais de compra do município. Deste modo, a lógica 
de repartição das receitas do ICMS privilegia os municípios que mais 
produzem, ou seja, os mais desenvolvidos economicamente, capazes de 
gerar maiores receitas tributárias provenientes da circulação de merca-
dorias e serviços.

Aplica-se, neste caso, a seguinte lógica: quanto mais desenvolvido 
for o município economicamente, maiores serão repasses como o Va-
lor Adicionado Fiscal e ICMS e, sendo assim, acabam sendo privilegia-
dos em detrimento dos que optam pela preservação das áreas indígenas 
e mananciais de abastecimento hídrico, por exemplo.

O ICMS Ecológico surgiu no Estado do Paraná advindo de uma 

2 É um indicador econômico-contábil utilizado pelo Estado para calcular o índice de 
participação municipal no repasse de receita do Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) aos municípios mineiros. É apurado pela Secretaria de Estado 
de Fazenda de cada Estado, com base em declarações anuais apresentadas pelas em-
presas estabelecidas nos respectivos municípios.
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demanda de municípios que apresentavam em seus territórios restri-
ções do uso da terra por abrigarem unidades de conservação e manan-
ciais de abastecimento, resultando em economias prejudicadas, o Po-
der Público do Paraná mediado pela Assembleia Legislativa, viabilizou 
a implementação por meio da Lei 059/91 (LOUREIRO, 2002).

Esse sistema permite a criação de critérios ecológicos no repasse 
de receita pública dos Estados aos seus respectivos municípios. De for-
ma simplificada, os municípios brasileiros têm direito de receber parte 
de recursos financeiros arrecadados de impostos federais e estaduais. 
No caso dos Estados, o que interessa é o ICMS, imposto estadual que 
depois de arrecadado deve ser repartido, ficando 75% para o próprio 
Estado que arrecadou e 25% devem ser destinados aos municípios 
(LOUREIRO, 2006).

O ICMS Ecológico, por conseqüência, privilegia Municípios 
com áreas maiores de preservação permanente, em uma tentativa de 
compensar o prejuízo econômico destes. Isso porque áreas de preser-
vação permanente têm severas restrições de utilização, de modo que 
dificilmente geram renda à população do Município. Ao instituir o 
ICMS Ecológico, os Estados passam a não só compensar essa limitação 
econômica, como também a estimular a implementação de áreas de 
reserva florestal por parte dos Municípios, como forma de aumentar o 
percentual de verbas repassadas. (CASTELLO, 2011).

2 MODELO PARAENSE DE ICMS ECOLÓGICO

O Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 
e serviços - ICMS - desponta como aquele que apresenta, no âmbito 
dos estados brasileiros, maior arrecadação. A título de exemplo, o Es-
tado do Pará, entre os impostos estaduais, apresentou a seguinte arre-
cadação no exercício financeiro de 2014: ICMS - R$10.865.845.394; 
IPVA - R$433.897.384; e ITCD - R$18.290.509 (ESTADO DO 
PARÁ, 2014). (TUPIASSU, 2016).

Tendo em vista a atuação do Estado na preservação do meio am-
biente, amparado no art. 225 da Constituição Federal de 1988, se-
gundo o qual os entes federativos devem defender e preservar o meio 
ambiente para presentes e futuras gerações, é que o ICMS Ecológico 
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ganha cada vez mais notoriedade entre os municípios paraenses. Neste 
contexto, o modelo de ICMS Ecológico paraense (ICMS Verde) acaba 
por configurar um incentivo sobre os municípios que se adequam aos 
critérios ecológicos desta política do Estado do Pará.

De acordo com Tupiassu (TUPIASSU, 2016):

A Amazônia ocupa um lugar estratégico no contexto das mudanças 
climáticas globais, sendo, ainda, detentora de grande biodiversidade 
e riqueza, abrigando inúmeras populações tradicionais. Diante disso, 
as ameaças a tal bioma alarmam sobremaneira não apenas a sociedade 
brasileira, mas também a comunidade internacional.

O contexto no qual o ICMS Verde paraense emerge advém desde 
a década de 50. O governo estadual detectou, frente às políticas de-
senvolvimentistas da época, que deveria se fazer presente em todo ter-
ritório norte. Esta sistemática se deu, porque neste período, a região 
amazônica estava na mira dos mais diversos interesses internacionais.

Neste período teve início a construção da rodovia Belém-Brasília, 
em 1958, e também o início de alguns projetos de extração de minerais 
como na Serra do Navio, no Amapá, onde começou a produção de 
manganês. A década seguinte (60), no contexto da região norte, pelo 
processo de integração nos ditames militares calcadas em um naciona-
lismo progressista.

A década de 70 marcou pelas consequências negativas de de-
senvolvimento da região norte. Estas advindas dos grandes projetos 
econômicos, causando marcantes impactos socioambientais a citar 
Mineração Rio Norte e Ferro Carajás, fruto dos estudos sobre a po-
tencialidade que a região amazônica poderia trazer em se tratando de 
exploração de recursos naturais. De acordo com Tupiassu (TUPIAS-
SU, 2016):

(...) As violações à integridade amazônica, representadas princi-
palmente pelo desmatamento, acirraram-se a partir do processo de 
adensamento populacional ali implantado desde a década de 70. Tal 
processo - que se implementou na contramão das preocupações com 
o equilíbrio ambiental surgidas na mesma época -, incluiu a região 
no perfil agroexportador e extrativista brasileiro, definindo-a como 
imensa fonte de matéria-prima nacional e internacional. O forneci-
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mento de infraestrutura básica, porém, não acompanhou o cresci-
mento populacional. Assim, o desenho produtivo na Amazônia veio 
permeado de consequências nefastas no que diz respeito à implemen-
tação de direitos fundamentais, seja no que tange à impossibilidade 
de gozo e de expansão das liberdades essenciais dos cidadãos (SEN, 
2005), seja em relação à ofensa ao direito ao meio ambiente equilibra-
do, estampado no art. 225 da Constitução da República Federativa 
do Brasil de 1988 - CR/88, entre outros.

No período de 90, num contexto onde o credo da eficiência esta-
va em alta nos debates ambientais internacionais evidenciando a busca 
pelo desenvolvimento sustentável foi que o modelo de ICMS Ecológi-
co nasceu. Para Sachs (SACHS, 1993), o desenvolvimento sustentável:

O desenvolvimento sustentável caracteriza-se pela presença de cinco 
dimensões: a) sustentabilidade social, que considere a redução das de-
sigualdades na distribuição dos bens e da renda, com inclusão social 
da população marginalizada; b) a sustentabilidade econômica, que 
implica na alocação e gestão mais eficiente dos recursos públicos e 
privados, com a eliminação de barreiras protecionistas entre os paí-
ses, a oportunização de tecnologias e a avaliação da eficiência econô-
mica em termos macrossociais; c) a sustentabilidade ecológica, que 
pressupõe a racionalização dos recursos naturais, a limitação de usos 
dos bens esgotáveis ou potencialmente poluidores, a utilização de 
tecnologias ecológicas e outras medidas; d) a sustentabilidade espa-
cial, que propõe uma distribuição territorial mais equilibrada entre as 
comunidades rurais e urbanas, evitando-se o povoamento excessivo 
e, e) a sustentabilidade cultural, que respeite as especificações de cada 
ecossistema, de cada cultura e local na definição dos modelos de de-
senvolvimento e tecnologias.

A compensação o desenvolvimento sustentável aliado ao princí-
pio do protetor-recebedor foi o molde ideal para a política do ICMS 
Ecológico. De acordo com Oliveira et al. (OLIVEIRA et al., 2016):

[...] Este princípio visa remunerar todo aquele que, de uma forma ou 
de outra, deixou de explorar algum recurso natural em benefício do 
meio ambiente e/ou da coletividade, seja um agente público ou priva-
do. Ao mesmo tempo serve como símbolo de justiça socioeconômica 
e ambiental, à medida que valoriza os serviços ambientais prestados, 
seguindo a lógica de que, se há valor econômico, é justo que se receba 
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por ele.

Como o desenvolvimento sustentável estava ganhando escopo 
nas políticas ambientais pelo mundo, no Sul do Brasil, em 1990 foi 
originada a política do ICMS Ecológico. Deste então, este instrumen-
to econômico ganhou contornos pelo País, sendo atualmente adotado 
por 17 estados brasileiros, como no mapa abaixo:

Figura 2 – Estados que possuem e não possuem 
ICMS Ecológico

Fonte: ICMS Ecológico

A adoção do ICMS Ecológico é distinta devida realidade de cada 
estado e pode se revestir de caráter qualitativo ou quantitativo. Dentro 
da seara da busca pelo desenvolvimento sustentável, o Estado do Pará 
ganha destaque dentro do cenário nacional ao inovar quando utiliza a 
distribuição da arrecadação entre os municípios de maneira a comba-
ter o deflorestamento ilegal, bem como fortalecer a gestão ambiental 
nos municípios.
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No Pará, o ICMS Verde foi instituído por meio do Decreto 
775/2015, que regulamentou a Lei 7.638/2013. A questão da guar-
da socioambiental se transfigura na importância que os municípios 
paraenses darão para receber os aditivos da soma de repasse desta re-
ceita. Atualmente há no Estado uma percentagem de 8% referente ao 
repasse de ICMS Verde transmitida aos municípios a partir de crité-
rios verdes, evidenciando um impacto de redistribuição de mais de R$ 
100.000.000,00 nas receitas dos municípios (TUPIASSU, 2006).

Recentemente houve uma alteração em relação ao ICMS no Es-
tado. O Decreto 1.696/2016, que dispões sobre o repasse de ICMS 
Verde emoldurou-se no contexto paraense, alterando substancialmen-
te as diretrizes de repasse de ICMS Verde do Decreto revogado (775). 

Cumpre destacar, que os critérios antigos de repasse de ICMS 
Verde continuam a existir, no entanto, foram agrupados, suas porcen-
tagens mudadas e houve o acréscimo do critério gestão ambiental. O 
Decreto 1.696/2016 resolve que o repasse do ICMS aos municípios, 
durante 2017, será estabelecido de acordo os pesos, critérios e indica-
dores dimensionados em 4 fatores.

O critério regularização ambiental (fator 1) enquadra o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR); Área de Proteção Permanente (APP); Reser-
va Legal (RL) e a Área Degradada (AD), com o peso de 38,618% no 
índice do ICMS Verde no Estado do Pará. 

O critério Gestão Territorial (fator 2), composta pelos indicado-
res Áreas Protegidas de Uso Restrito; Áreas Protegidas de Uso Sus-
tentável; Desflorestamento e Desflorestamento em Áreas Protegidas, 
apresentado o peso de 35,442%3.

O terceiro critério é o Estoque Florestal (fator 3), que é forma-
do por um único indicador, o Remanescente Florestal, apresentando 
peso de 14,092% no índice do ICMS Verde do Estado do Pará.  De-
mais, uma das maiores mudanças foi o 4º critério chamado de Gestão 
Ambiental Municipal, tendo como norte a capacidade de exercício da 
gestão ambiental e apresenta um peso de 11,848%. A adoção deste cri-

3 Decreto do Estado do Pará nº 1.696/2016. Disponível em: https://www.semas.
pa.gov.br/2017/03/07/decreto-no-1-696-de-7-de-fevereiro-de-2017/. Acesso em: 
17/04/2017.
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tério é inteligente, pois, de acordo com Júnior e Moura4 ( JÚNIOR; 
MOURA, 2016):

A gestão ambiental é essencial como estratégia para a redução susten-
tável e da degradação florestal na Amazônia, uma vez que enseja o uso 
de práticas e de métodos administrativos que reduzem ao máximo o 
impacto ambiental das atividades econômicas nos recursos naturais 
através da capacitação de gestores para monitorar e administrar a área 
a ser preservada, de forma a promover a conservação e o uso sustentá-
vel da Amazônia Legal inserida nos municípios paraenses.

3 COMPARAÇÃO ENTRE OS MUNICIPIOS DE ALTAMI-
RA E MARITUBA

Como dito acima, o objetivo geral deste artigo caminhou no sen-
tido de destacar uma incongruência metodológica de repasse da receita 
do ICMS Verde paraense, bem como, analisar o resultado do modelo 
adotado para divisão da receita de ICMS Verde, quando comparado 
em entre municípios de escalas territoriais muito divergentes como no 
caso de Altamira e Marituba. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegou-se a conclusão de que a metodologia de repasse de ICMS 
Verde do Estado do Pará tem seus méritos quando utilizada para des-
tacar aspectos diferenciados entre entes muitos próximos em extensão 
territorial, mas quando utilizada em municípios com dimensão terri-
torial (cobertura vegetal) este revela beneficiar uns municípios em de-
trimento de outros, de acordo com as elucidações:

4 JÚNIOR, Arnaldo Marques da Silva, Moura, Fernanda Prado de. A Introdução do 
Critério de Gestão Ambiental no Repasse do ICMS Verde aos Municípios Paraenses.
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Gráfico 1 - Total da Área Municipal de Altamira e Marituba

Fonte: Autor do Trabalho

Gráfico 2 - Total de Cobertura Vegetal de Altamira/PA e 
Marituba/PA

Fonte: Autor do Trabalho
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No ano base de 2014, Altamira/PA recebeu em um total de 
364.535,84 (trezentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e 
cinco reais e oitenta e quatro centavos) de ICMS Verde, ao passo que 
Marituba/PA recebeu no mesmo ano base, o valor de R$ 184.914,88 
(cento e oitenta e quatro mil e novecentos e quatorze reais e oitenta e 
oito centavos) de ICMS Verde conforme o gráfico abaixo:

Gráfico 3 - Total de ICMS Verde repassado a Altamira/PA e 
Marituba/PA

Fonte: Autor do Trabalho
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Figura 3 - Distinção de Área Territorial de Altamira e Marituba

Fonte: Autor do Trabalho

Desta comparação, ainda que não se tenha levado a priori em 
consideração nenhum dos critérios estabelecidos pela lei estadu-
al que regula a repartição da cota parte de cada município, nota-se 
que Altamira/PA, cuja porcentagem de remanescente florestal é de 
91,35% (145.734,50 km²/159.533,73 km²) do seu território fora de 
alguma forma comparado a Marituba que contém apenas 15,57% 
(16,1/103,343).

 Tal fato mesmo que não gere um alarde inicial, pois a relação 
entre as porcentagens dos remanentes florestais é de aproximadamente 
6:1 (91,35%/15,57%), e a relação entre receitas de ICMS Verde este-
ja aproximadamente na casa de 2:1 (R$ 364.535,84/R$ 184.914,88), 
quando se leva em consideração não apenas os fatores relativos e sim 
aqueles de forma absoluta, ou seja, quando se compara os remanescen-
tes florestais de cada município, este fator se mostra superior a 9000:1 
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(145.734,50 km²/16,1 km²).
O que se tenta estabelecer com estas comparações são dois pon-

tos. O primeiro diz respeito a impossibilidade de se comparar territó-
rios tão diferentes em escala, apenas por fatores de proporcionalidade, 
como é o caso da metodologia adotada pela SEMAS/PA estadual para 
se fazer o repasse do ICMS Verde.  O segundo está relacionado à falta 
do fator corretivo quando se dimensiona a divisão daquela receita sem 
se levar em consideração a dificuldade de se administrar um território 
de tão vasta amplitude.

Assim, caso fosse repassada a responsabilidade a cada um dos 
municípios para que estes realizassem em seus territórios o monito-
ramento, por exemplo, compreendidas entre aqueles remanescentes 
florestais, independentemente se há ou não áreas de proteção federais, 
ou estaduais, remanescentes quilombolas e outras, Altamira teria dis-
ponível cerca de R$ 2,50/km² (dois reais e cinquenta centavos) (R$ 
364.535,84/145.734,50 km²) para cada quilômetro quadrado de flo-
resta a ser monitorada.

 Marituba/PA com a mesma lógica teria cerca de R$ 11.485,40/
km² (onze mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centa-
vos) (R$ 184.914,88/16,1 km²) por quilômetro quadrado. Nesse sen-
tido, há uma diferença exorbitante não entre os critérios, já que são os 
mesmos, mas sim um efeito nocivo na divisão da verba, acarretando 
uma ausência justiça fiscal à divisão do ICMS Verde, de acordo com o 
gráfico abaixo:
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Gráfico 4 - Monitoramento dos Remanescentes Florestais em 
Reais dos Municípios Altamira e Marituba

Fonte: Autor do Trabalho

De modo, a comparação feita acima pode ser estendida aos cri-
térios em si, estabelecidos pela legislação vigente, todavia, a conclusão 
não se afastará da debatida, qual seja, a metodologia utilizada para re-
partição dos valores advindos da cota parte do ICMS Verde não está 
adequada tanto com critérios de equidade fiscal quanto com critérios 
de repartição de competências ecológicas nos termos da constituição 
federal de 1988, uma vez que a proporcionalidade utilizada não con-
templa a diversidade regional do Estado do Pará. 
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RESUMO: O direito à consulta e ao consentimento prévio, livre e 
informado dos povos indígenas e tribais é uma conquista formal 
consolidada pela Convenção nº 169 da Organização Internacional 
do Trabalho (convenção nº 169/OIT), que entrou em vigor, no 
Brasil, em 25 de julho de 2003. Entretanto, ainda há uma substancial 
dificuldade de implementação desse direito. O presente estudo de caso 
aborda as limitações no entendimento e na aplicação da consulta e do 
consentimento prévio, no caso emblemático da aprovação do Marco 
da Biodiversidade (Lei nº 13.123/2015), que regulamenta o acesso 
e a exploração econômica de recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados. O propósito é analisar se ocorreu violação 
ao direito de consulta no processo legislativo em questão, no período 
de seu trâmite pela Câmara dos Deputados que foi de 24/06/2014 a 
12/02/2015.
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PALAVRAS-CHAVE: Convenção 169; Povos Indígenas e Tribais; 
Consulta e Consentimento Prévio; Lei 13.123/15; Marco da 
Biodiversidade.
RESUMEN: El derecho a la consulta y al consentimientoprevio, libre 
e informado de los pueblos indígenas y tribalesesunaconquista formal 
consolidadapor la Convención Nº 169 de la OrganizaciónInternacional 
del Trabajo (Convención Nº 169/OIT) queentró en vigor en el Brasil 
el 25 de julio del 2003. Sin embargo, aún hay unadificultadimportante 
en la implementación de esederecho. El presenteestudio de 
casoparcialabordalaslimitaciones en el entendimiento y aplicación 
de la consulta y del consentimientoprevio, en el emblemáticocaso de la 
aprobación del Marco de la Biodiversidad (Ley Nº 13.123/2015) 
quereglamenta el acceso y la explotacióneconómica de recursosgenéticos 
y conocimientostradicionales. El propósitoesexaminarsihabíaviolación 
del derecho de consulta en el procesolegislativo de que se trate,el período 
delprocedimiento por la Cámarade los  Disputados, que era 24/06/2014 
a 12/02/2015.

PALABRAS CLAVE: Convención 169; Pueblos Indígenas y tribales; 
Consulta y Consentimientoprevio; Ley 13.123/15; Marco de la 
Biodiversidad.

INTRODUÇÃO

 Garantir a participação efetiva dos povos indígenas, quilom-
bolas e comunidades tradicionais, nos processos de tomada de deci-
sões do Estado que os afetam diretamente, continua sendo um ideal 
muito distante da concretização no Brasil. Sobre as dificuldades que 
permeiam esse processo:

Os desafios para a implementação do direito à consulta e consenti-
mento envolvem interpretações equivocadas e até mesmo desconhe-
cimento do referido direito de consulta no que se refere aos sujeitos 
do direito, ao objeto de aplicação, à oportunidade de sua implemen-
tação, ao modo e aos efeitos esperados de um processo de consulta 
prévia, livre e informada. Por isso, medidas, decisões, projetos e pro-
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gramas governamentais, assim como leis e iniciativas legislativas, são 
aprovados sem a devida informação, escuta e consideração aos povos 
e comunidades afetados. (ROJAS; OLIVEIRA; YAMADA, 2016, 
p. 2)

Um caso emblemático da ausência de implementação do direito 
de consulta dos povos e comunidades tradicionais é o processo legisla-
tivo do Marco Legal da Biodiversidade (Lei nº 13.123/2015). Essa lei 
formaliza a exploração da biodiversidade e dos conhecimentos tradi-
cionais no território nacional. Apesar disso, há queixas por parte dos 
movimentos sociais, de pesquisadores de universidades e de organiza-
ções da sociedade civil quanto a ausência de consulta no processo que a 
sancionou em 20/05/2013. Em outras palavras, o Marco Legal torna, 
mais uma vez, evidente o descaso dos legisladores em relação ao inte-
resse das coletividades no Brasil.

No entanto, ainda não há um estudo de caso que documenta o 
processo legislativo que evidencia essa invisibilidade. Em vista de tal 
lacuna, o presente estudo de caso aborda parcialmente o trâmite le-
gislativo que deu origem ao Marco Legal da Biodiversidade (Lei n° 
13.123/2015), que alterou a Medida Provisória n° 2.186-16, de 2001, 
sob a perspectiva do direito à consulta e ao consentimento prévio dos 
povos e comunidades tradicionais (Convenção 169 da OIT). Para 
isso, foram analisados dados coletados dos portais virtuais da Câmara 
de Deputados3 e os registros audiovisuais oficiais, disponíveis na pla-
taforma Youtube, que trazem momentos relevantes para o processo. O 
objetivo é investigar se de fato houve violação ao direito de consulta 
na primeira fase do processo legislativo que durou de 24/06/2014 a 
12/02/2015.

1 O DIREITO À CONSULTA E AO CONSENTIMENTO 
PRÉVIO, LIVRE E INFORMADO

 O direito à consulta prévia, livre e informada dos povos indí-
genas e tribais encontra-se descrito na Convenção 169 da Organização 

3 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13123-20-
maio-2015-780834-norma-pl.html> Acesso em: 20/04/2017.
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Internacional do Trabalho (OIT), mais especificamente em seu art. 6º:

1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos de-
verão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apro-
priados e, particularmente, através de suas instituições representati-
vas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrati-
vas suscetíveis de afetá-los diretamente;
b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados pos-
sam participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros 
setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em 
instituições efetivas ou organismos administrativos e de outra natu-
reza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concer-
nentes;
c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições 
e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos 
necessários para esse fim.
 2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser 
efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com 
o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento 
acerca das medidas propostas.

 
 A respeito do marco normativo e jurisprudencial, que permeia 

a Convenção 169/OIT em detrimento ao estado brasileiro:

O Direito à Consulta e ao Consentimento Prévio, Livre e Informa-
do (CCPLI) recebeu proteção jurídica nacional com a ratificação da 
Convenção nº. 169/OIT, no dia20 de junho de 20024, e que entrou 
em vigor em 25de julho de 20035. A Convenção Americana sobre Di-
reitos Humanos (CADH), em vigor no Brasil desde 25 de setembro 
de 19926, e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indí-
genas (UNDRIP), assinada em 2007, também oferecem proteções 
internacionais, localizando o direito à CCPLI no rol dos direitos 
humanos fundamentais para povos indígenas e tribais. Pelo fato de 
disporem sobre direitos humanos, as citadas Convenções foram in-
corporadas à legislação brasileira na qualidade de normas supra legais, 

4 Decreto Legislativo nº 143/2002. Disponívael em: http://www. consultaprevia.
org/#!/documento/135. Acesso em 05/05/2016.
5 Decreto Executivo nº 5051/2004. Disponível em: http://www.consultaprevia.
org/#!/documento/136. Acesso em 05/05/2016.
6 Decreto nº 678/1992. Disponível: Acesso em 05/05/201.
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possuindo aplicabilidade imediata, como tem reconhecido o Supre-
mo Tribunal Federal (STF)7. No plano jurisprudencial, a Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos (doravante Corte IDH), mediante 
interpretação evolutiva do artigo 21 da CADH, definiu o direito à 
CCPLI como “princípio geral do Direito Internacional”8. A jurispru-
dência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos reforçou a 
necessidade de os Estados realizarem processos de consulta especiais 
e diferenciados, com respeito à organização social de cada povo ou 
comunidade tradicional. (ROJAS; OLIVEIRA; YAMADA, 2016, 
p. 8)

Para adequar o tratamento a realidade brasileira, os povos des-
critos na convenção como indígenas e tribais, são nominados nesta 
oportunidade como povos indígenas, comunidades quilombolas e po-
vos tradicionais. Isto porque, a Constituição de 1988, garante explici-
tamente aos povos indígenas a sua integridade física e cultural e seus 
direitos sob a natureza que habitam (MARÉS, 2017, p. 107). Além de 
reconhecer as comunidades quilombolas e determinar a proteção cul-
tural de todos os povos. No que tange o atual marco da biodiversidade, 
acrescentamos a importância do direito ao consentimento se estender 
aos agricultores e agricultoras familiares do Brasil.

A consolidação formal do direito à consulta prévia, livre e infor-
mada dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais 
no Brasil é um marco histórico de ruptura com o modelo interven-
cionista vigente até meandros da década de 80 (ROJAS; OLIVEIRA; 
YAMADA, 2016, p. 8).

Entretanto, ainda há uma significativa dificuldade de efetivar tal 
direito, o que implica em violações aos direitos territoriais e à autono-
mia dos sujeitos afetados. É notório que as consultas devem ser cons-
truídas a partir da alteridade. Até porque, além de assegurar a existên-
cia da consulta, ao descrever “mediante procedimentos apropriados” e 

7 Recurso Extraordinário nº 466.343/SP. Recorrente: Banco Bradesco S/A. Recor-
rido: Luciano Cardoso Santos. Relator: Ministro Cezar Peluso. Brasília, 3 de dezem-
bro de 2008. Acesso em:01/05/2017
8 Corte IDH. Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia 
Serie C Nº 245 del 27 de junio de 2012 (Fondo y Reparaciones). Disponível em: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf. Acesso em: 
01/05/2016
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“em conformidade com os costumes e tradições”, a Convenção n. 169 
determina que o modo desse procedimento deverá ser adequado às 
culturas e organização social própria dos povos e comunidades tradi-
cionais. 

A superação do ideal de colonização é essencial para a implemen-
tação da consulta e do consentimento prévio como direito dos povos 
afetados. No presente caso, os provedores do conhecimento tradicio-
nal sobre o patrimônio genético (populações afetadas) deveriam ter 
sido consultados através de mecanismos culturalmente apropriados, 
sem pressão e as partes envolvidas deveriam ter agido com transparên-
cia e respeito mútuo (ROJAS; OLIVEIRA; YAMADA, 2016).

Acontece que há uma queixa consistente dos movimentos sociais 
quanto a ausência de consulta no processo legislativo sobre o qual nos 
debruçaremos, inclusive documentada9. Inúmeros artigos, livros e ví-
deos de especialistas, acadêmicos e representantes da sociedade civil 
denunciam a violações aos direitos dos povos e comunidades tradi-
cionais durante o processo legislativo que aprovou o Marco Legal da 
Biodiversidade. 

A convenção 169/OIT trata de direitos fundamentais autoapli-
cáveis (ROJAS; OLIVEIRA; YAMADA, 2016, p.14). Por esta razão, 
quando ocorrem medidas legislativas, que desconsideram o consenti-
mento prévio dos povos afetados, e acabam por violar os direitos hu-
manos, são possíveis os seguintes procedimentos:

[...] sistematizar as inconstitucionalidades encontradas e indicar as 
possibilidades de questioná-las perante o Supremo Tribunal Fede-
ral, na condição deste como guardião máximo da Constituição. Em 
seguida, com base na jurisprudência sobre povos indígenas e tribais 
construída pela Corte Interamericade Direitos Humanos, verifica-
mos a possibilidade de questionar as inconvencionalidades apontadas 
ao longo deste estudo perante o Sistema Interamericano. (LOUREI-

9 Nesse sentido, ver: LAUREANO, Lourdes C.; PINHO, Cláudia R. S.;WAURÁ, 
EwéshYawalapiti; MORAES, Oriel R.; CARVALHO, Silvanete M.; MACHADO, 
Almires M. Com a palavra os movimentos sociais. In: MOREIRA, Eliane C. P. 
(Org.); PORRO, Noemi M. (Org.); SILVA, Liana A. L. (Org.). A “nova” lei nº 
13.123/2015 no velho marco legal da biodiversidade: entre retrocessos e viola-
ções de direitos socioambientais. São Paulo: Ins. O direito por um Planeta Verde, 
2017. p. 109
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RO, et al., 2016, p. 241)

O Marco Legal da Biodiversidade regulamenta o acesso e a ex-
ploração econômica de recursos genéticos e conhecimentos tradicio-
nais associados à biodiversidade e à agrobiodiversidade. Por esta razão, 
existe relação evidente entre a matéria tratada e os direitos e interesses 
de povos e comunidades tradicionais, ou povos indígenas e tribais, na 
acepção da Convenção 169/OIT (MARÉS, 2017, p. 109), o que torna 
o recorte de análise pautado possível e determinado.  

2  O MARCO DA BIODIVERSIDADE (LEI N° 13.123/2015)

A sociedade dita “moderna” prega de maneira descarada a ditadu-
ra do individualismo. Por consequência, tudo que vai contra esse pa-
radigma é visto com olhos de ferro. É o que acontece atualmente com 
os povos e comunidades tradicionais, tais povos contrariam de todas 
as formas o que hoje é visto como ideal. A forma coletiva de se viver, 
de manejar a terra de maneira sustentável, de procurar um equilíbrio 
natural é uma grande afronta ao capitalismo existente. Além disso, é 
preciso entender que meio ambiente não se prende apenas em bens e 
recursos naturais, mas engloba todos os bens culturais que formam um 
povo (SANTILLI, 2005, p. 70).

A lei nº 13.123/15, representa uma grande perda para os povos e 
comunidades tradicionais. Para se ter uma ideia, o atual Marco Legal 
da Biodiversidade pretende normatizar o acesso ao patrimônio gené-
tico e ao conhecimento tradicional, mas os povos e as comunidades 
tradicionais relatam que em nenhum momento houve uma consulta 
prévia a respeito de sua formulação. Ou seja, a Lei nº 13.123/15 nasce 
com um vício congênito (SILVA; DALLAGNOL, 2017), pois fere a 
Convenção 169 da OIT no que diz ser obrigatória a consulta prévia 
aos povos indígenas e tribais10 mediante procedimentos apropriados 
em seu art. 6º11.

10 A nomenclatura “indígena e tribais” corresponde ao que a legislação brasileira 
chama de povos e comunidades tradicionais. 
11 Art. 6. 1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:
 a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, parti-
cularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas 
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Outro ponto importante no presente marco legal o quesito que 
descreve o conhecimento tradicional não identificável12, denominação 
que abre brechas para as mais variadas interpretações, as quais podem 
violar diretamente os direitos dos povos e comunidades tradicionais, 
caso não sejam esgotadas as possibilidades de identificar a origem do 
conhecimento associado (MARÉS, 2017, 114). 

O que nos é apresentado na lei nº 13.123 é uma forma de regula-
mentar a exploração econômica do conhecimento dos povos e comu-
nidade tradicionais, por esta razão entendemos que o consentimento 
prévio, livre e informado teria que obrigatoriamente ser realizado no 
presente caso. 

Infelizmente, a proteção de tais conhecimentos ficou à mercê dos 
interesses das grandes empresas, possibilitando que se fragilize o que 
foi e é passado de geração em geração, e que se exterminem as cultura 
e formas de se viver que se relacionam com o conhecimento de forma 
coletiva e plural. É preciso ter ciência de que no mundo atual não há 
possibilidade de desconsiderar o multiculturalismo, é preciso perce-
ber a realidade a partir de sua pluralidade e complexidade. A lógica 
do capital não deve ser força motriz para a aprovação de normas que 
regulamentem a exploração de conhecimentos que perfazem lógicas 
distintas de habitar territorialidades. 

Apesar do vício congênito (SILVA; DALLAGNOL, 2017, p. 

medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;
b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar li-
vremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos 
os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos administrati-
vos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam con-
cernentes;
 c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas 
dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim.
 2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com 
boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um 
acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas. (Artigo 6º da 
Convenção 169/OIT).
12 Art. 2º, III - conhecimento tradicional associado de origem não identificável - co-
nhecimento tradicional associado em que não há possibilidade de vincular a sua ori-
gem a, pelo menos, uma população indígena, comunidade tradicional ou agricultor 
tradicional. (Lei n° 13.123/2015).
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123), a lei nº 13.123/2015 encontra-se em vigor. Diante disso, é rele-
vante frisar que a interpretação dessa norma deve garantir os direitos 
dos povos e comunidades tradicionais e não a exploração predatória 
dos conhecimentos gerados pelos coletivos que habitam o território 
nacional. 

Quer dizer, a interpretação não se pode dar de forma a limitar, dimi-
nuir, dificultar ou, muito menos, anular os direitos e a proteção dos 
conhecimentos tradicionais e da diversidade biológica. Qualquer in-
terpretação que não esteja de acordo com estas diretrizes torna a Lei 
inconstitucional ou contrária aos Tratados internalizados pelo Brasil, 
o que sujeita o país a sanções internacionais.(MARÉS, 2017, p. 109)

Não se pode deixar de lado os direitos que já foram conquista-
dos pelos povos e comunidades tradicionais, principalmente em âm-
bito internacional. É papel do Estado Nacional proteger tais direitos. 
O problema é que há uma disparidade entre os interesses dos povos 
e aqueles que regem os setores econômicos do país, e infelizmente, a 
vontade daqueles que ditam a economia prevalece (MARÉS, 2017, p. 
104).

  
3  MÉTODO

A realização do presente estudo parcial foi elaborada durante o 
período de 01/04/2017 a 07/05/2017, em três etapas, a primeira e a 
segunda delas a partir dos dados fornecidos pelo site oficial da Câmara 
dos Deputados. Durante a terceira e ultima etapa foi realizada uma 
triagem no site youtube a cerca dos debates e pronunciamentos dos 
parlamentares durante o período analisado.

Na primeira etapa estruturamos o figura1, que segue abaixo e 
analisamos as movimentações do processo legislativo e os documentos 
juntados durante o período de tramitação.

Observamos que há nas indicações técnicas do Ministério Públi-
co Federal13, em fls. 10 e 11, anexa ao processo em 03/07/2014, clara 
evidência a respeito das violações ao direito de consulta prévia e ade-

13 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarinte-
gra?codteor=1277505&filename=Tramitacao-PL+7735/2014
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quada aos povos indígenas e comunidades tradicionais (dado em des-
taque no organograma). 

Durante esse período de coleta também foi possível observar que 
a matéria não foi apreciada em várias sessões, algumas delas por falta de 
quórum, outras em face de encerramento da sessão, outras por acordo 
dos líderes partidários. Ocorre que o projeto de lei da biodiversida-
de é matéria de extrema complexidade, a qual caberiam inúmeras ob-
servações. No entanto, a opção pelo trâmite de urgência fez com que 
boa parte dos debates não ocorressem durante a primeira fase do pro-
cesso legislativo que tramitou na câmara dos deputados entre os dias 
24/06/2014 a 12/02/2015, como constata a movimentação e demais 
documentos do processo legislativo14.

Inclusive a opção pela Comissão Especial, em virtude da distri-
buição para mais de 3 Comissões, e o requerido regime constitucional 
de urgência (art. 64, § 1º da CF), tornou o debate sobre as matérias do 
marco legal da biodiversidade extremamente superficial. Notável é que 
o projeto normativo nem sequer foi previamente instruído. (TÁVO-
RA,et al., p. 20).

No segundo período nos debruçamos sobre as leituras da árvore 
de apensados e outros documentos da matéria, utilizamos para a filtra-
gem o termo “consulta”. Foram 220 emendas, 4 pareceres e a redação 
final15. Após separar os documentos nos quais haviam referências as 
questões de consulta prévia e informada, foram lidos e selecionados 
trechos dos debates em plenária, os quais de fato tratavam de menções 
quanto a ausência/necessidade do procedimento de consulta durante 
a presente demanda legislativa. Há ainda, discursos que tornam notó-
rio o desconhecimento da legitimidade da consulta prévia e informada 
descrita na Convenção 169/OIT.

Observamos, ainda, que há emendas de diversas naturezas, algu-
mas inclusive questionam a não repartição de benefícios para os co-
nhecimentos tradicionais não identificados16; e a lógica de proteção 

14 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramita-
cao?idProposicao=619150. Acesso em: 02/04/2017.
15 Ver em: Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_ar-
vore_tramitacoes?idProposicao=619150. Acesso durante o período de 24/04/2017 
a 07/05/2017.
16 Ver em: EMP. 179 - Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
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invertida, que cumpre a finalidade de delimitar conhecimentos para os 
quais seriam isentos os valores para a exploração17. No entanto, nenhu-
ma das emendas questiona a nulidade do procedimento que esta sen-
do proposto sem a devida consulta prévia, livre e informada aos povos 
indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais que 
serão afetadas pelas matérias.

A respeito do parecer sobre as emendas propostas, o relator Al-
ceu Moreira (PMDB/RS), pontua a seguinte fala, que torna eviden-
te a invisibilização dos povos indígenas, comunidades quilombolas e 
comunidades tradicionais, no que se refere a legitimidade, para serem 
consultados a respeito de processos legislativos que tratam de matérias 
que os afetam.

As representações legítimas  estavam à mesa  e  tinham  condição  de 
fazer um argumento mais profundo. E nós tivemos condições, com 
respeito, de fazer a avaliação e a consideração para colocar no texto 
aquilo que servisse à média da expressão mais legítima do direito da 
população brasileira havida e vivida por todos os setores. (Câmara 
dos Deputados, DF, 2014)

Além disso, em seu parecer proferido em plenário, demonstra a 
real intenção da aprovação do marco legal da biodiversidade:

(...) uma nova legislação deve primar pelo total apoio à pesquisa e 
uso sustentável da biodiversidade brasileira,, nativa e exótica, existen-
tes no Brasil. Deve-se substituir a proposta de cobrança de taxas e 
quaisquer outras obrigações financeiras, com as consequências buro-
cráticas que as acompanham, pelo incentivo à desburocratização do 
acesso e pesquisa (P&D), inclusive instituindo um procedimento cla-
ro e sem burocracias que possibilite a regularização imediata das ins-
tituições que atuam na valoração do patrimônio genético brasileiro. 
A globalização tem incorporado ao estilo de vida moderno as popula-
ções e as comunidades antes isolados pelas dificuldades de transporte 
e comunicação. Essa integração tem sido à custa do abandono de ati-

prop_mostrarintegra?codteor=1299124&filename=EMP+179/2015. Acesso em 
01/05/2017.
17 Ver em: EMP 193 - Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra?codteor=1299126&filename=EMP+193/2015. Acesso em 
01/05/2017.
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vidades costumeiras relacionadas à conservação dos recursos naturais, 
donde provinha a alimentação, os remédios, o material de constru-
ção, a produção de energia, enfim, a sobrevivência dessas populações 
e comunidades. Com o abandono das práticas costumeiras, perde-se 
também o conhecimento sobre o manejo sustentável dos recursos na-
turais. (Câmara dos Deputados, DF, 2015).

O discurso não só deixa aparente a finalidade mercantilizadora da 
presente normativa, que visa a desburocratização do acesso aos recur-
sos, como também a apropriação da análise a respeito das populações 
indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, as 
quais tiveram suas pluralidades resumidas “ao panorama globalizado 
do estilo de vida moderno”. O problemático discurso foi realizado em 
04/02/2015.

Na mesma oportunidade o deputado Edmilson Rodrigues 
(PSOL-PA), em plenário relata o seguinte:

(...) Discute-se  aqui  o  acesso  ao  patrimônio  genético  do  País;  
discute-se  aqui  o  acesso  ao  conhecimento tradicional,  milenar,  
associado  ao  patrimônio  genético;  discute-se  a  transferência  de  
tecnologia;  discute-se a  repartição  justa  e  equitativa  dos  benefí-
cios  derivados  da  exploração  econômica  do  produto;  discute-se  a  
remessa para o exterior; discute-se a implementação de tratados inter-
nacionais, enfim, discutimos questões muito sérias, que certamente 
mereceriam um debate muito mais profundo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como o tempo é curto, vou 
enumerar alguns pontos que julgo importantes. Podemos dizer que 
a Resolução 169, evocada com....
O SR. PRESIDENTE
 (Beto Mansur) – Para encerrar, Deputado.
O SR. EDMILSON RODRIGUES
 – ...que a oitiva das comunidades tradicionais e indígenas não seja 
uma obrigação. No entanto, nós sabemos que as empresas farmacêuti-
cas, os laboratórios têm conhecimento dos projetos antes de sua apre-
sentação a esta Casa, e nenhuma comunidade indígena, por exemplo, 
foi chamada a debater. Há aqui uma proposta de conselho, com parti-
cipação majoritária do Governo, de empresas, de universidades, mas 
com participação minoritária das comunidades tradicionais, que são 
exatamente as produtoras dos conhecimentos, do saber popular que 
aqui se debate. Há uma possibilidade, da forma como estão previstos 
alguns dos artigos, de que instituições estrangeiras tenham acesso a 
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esse patrimônio, tenham acesso a esse conhecimento. 
O SR. PRESIDENTE 
(Beto Mansur) – Para concluir, Deputado.
O SR. EDMILSON RODRIGUES 
– Da mesma forma, essa partição dos benefícios não está aqui cla-
ramente definida, de modo que nós podemos estar entregando toda 
uma sabedoria, todo um conhecimento, inclusive constrangendo a 
soberania do nosso País, em favor do lucro de países hegemônicos, 
de instituições e corporações de um setor que, nós sabemos, avassala 
a vida, porque depende da doença para obter lucro. Muito obrigado. 
(Grifos nossos). (Câmara dos Deputados, DF, 2015)

A fala em plenário do Deputado Edmilson Rodrigues, realiza-
da em 04/02/2015 e publicada em diário oficial no dia 05/02/2015, 
constrói um registro importante sobre o poder de influência exercida 
pelas empresas dos setores de cosméticos, fármacos, limpeza, química e 
do agronegócio interessadas na regulamentação (usuárias do patrimô-
nio genético e do conhecimento tradicional associado), e também evi-
dencia a invisibilidade dos povos indígenas, comunidades quilombolas 
e povos tradicionais (provedores do conhecimento tradicional sobre o 
patrimônio genético). 

Ou seja, é possível observar discursivamente uma desproporcio-
nalidade intencional para que o marco da biodiversidade fosse aprova-
do sob os parâmetros da desburocratização/mercantilização dos bens 
envolvidos, desqualificando a consulta prévia aos povos e comunida-
des tradicionais.

Em 09/02/2015, o debate a respeito o marco legal da biodiversi-
dade retorna a pauta. Importante, ainda, destacar a fala acerca da ne-
cessidade de consulta realizada pelo deputado Afonso Florence (PT-
-BA), publicadas em diário oficial no dia 10/02/2015.

O SR. AFONSO FLORENCE (PT-BA. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós estamos encaminhando 
contra a retirada de pauta, porque queremos entrar no mérito. Nós 
do Partido dos Trabalhadores apresentamos uma série de destaques, 
com emendas importantes, para garantir a nossa socio-biodiversida-
de e o conhecimento tradicional associado.
Na orientação anterior, eu apresentei o art. 21, que coube a mim 
defender. Ali, ao substituir a palavra “poderão” por “deverão”, nós 
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vamos garantir que seja feita a consulta necessária às comunidades 
envolvidas antes da concessão do uso do patrimônio genético e da 
sociobiodiversidade. Por isso, o PT encaminha o voto “não”.(Câmara 
dos Deputados, DF, 2015)

Ou seja, a bancada do partido dos trabalhadores relata que a con-
sulta às comunidades envolvidas é necessária na estrutura material do 
marco legal da biodiversidade. Entretanto, não há menção em relação a 
violação diante da ausência de participação efetiva durante o processo 
legislativo que visa delimitar a legislação da matéria que afeta direta-
mente os povos indígenas, as comunidades quilombolas e as comuni-
dades tradicionais.

O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), diz ainda:

Sobre a proposta em discussão, além desta já apontada aqui, da falta 
de consulta às comunidades tradicionais do País – nativas, indígenas, 
quilombolas –, nós vemos também uma clara orientação do projeto 
para favorecer as grandes indústrias farmacêuticas e de biotecnologia, 
em conflito, muitas vezes, com os interesses nacionais.(Câmara dos 
Deputados, DF, 2015)

A fala do Deputado Luis Carlos Heinze (PP-RS) torna ainda 
mais manifesto a intenção da lei, que torna a biodiversidade um bem 
monetário, o que de forma alguma se concilia com a prerrogativa de 
proteção da biodiversidade ou da pluralidade cultural proposta pela 
Convenção 169/OIT. Além disso, em sua propositura não há menção 
alguma sobre a ausência de consulta prévia e informada dos povos e 
comunidades tradicionais.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (Bloco/PP-RS. Sem revisão do 
orador.) (...)Eu ouço alguém falar aqui do agronegócio. É preciso la-
var a boca para falar do agronegócio, porque é um setor que está dan-
do certo. Se a economia subiu zero vírgula alguma coisa por cento, foi 
graças ao agronegócio brasileiro. Se não fosse isso, o crescimento de 
2014 seria negativo em mais de 10%. O que estariam fazendo, com as 
leis anteriores, é vendendo o agronegócio brasileiro.
A soja, o trigo, o milho, o arroz, a cana – as florestas! –, o boi, o gado 
de corte, o gado de leite; o suíno, o frango, tudo isso é exótico aqui 
no Brasil. Imaginem estarmos pagando aos países de origem royalties 



171
desses produtos! E é o que estava contido na lei anterior. Nós estamos 
corrigindo isso, para que os produtores brasileiros não tenham que 
pagar aos estrangeiros esses royalties.
(...)O que nós queremos? Encaminhar favoravelmente a esta matéria, 
para que possamos destravar o processo. E que o Brasil, a partir de 
agora, possa também cobrar pela biodiversidade que nós temos.(Câ-
mara dos Deputados, DF, 2015)

 
Após discussão, o texto é encaminhado para votação no plenário 

em 10/02/2015, pelo Presidente da casa na época, Deputado Eduardo 
Cunha, e é aprovado. 

A terceira etapa da presente pesquisa foi a busca de registros au-
diovisuais sobre a aprovação do Marco Legal da Biodiversidade na Câ-
mara dos Deputados e os discursos relacionados nesse período com os 
debates propostos no plenário. 

Durante esse período, observamos que há uma substancial dife-
rença na forma de tratar os dados entre a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal. Desde o site que disponibiliza os andamentos e apen-
sos, até a publicidade do material audiovisual produzido pelas institui-
ções, observamos que o Senado Federal parece tomar mais cuidado na 
qualidade dos dados disponibilizados para a população.

Existem inúmeros vídeos acerca dos debates e proposituras reali-
zados no Senado. Em contrapartida, na Câmara dos deputados, encon-
tramos apenas os vídeos dos deputados Chico Alencar em 09/02/2015, 
no qual há uma breve menção a respeito da ausência da consulta livre e 
informada aos povos e comunidades afetadas; e do deputado Edmilson 
Rodrigues em 10/02/2015, o qual retoma a sua fala a respeito da vio-
lação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Acreditamos 
que o volume reduzido de vídeos disponibilizados estão diretamente 
relacionados ao fato do debate não ter sido instruído na Câmara dos 
Deputados.

 
Figura 1 - Trâmite do PL 7.735/2014, que deu origem ao Marco 

Legal da Biodiversidade (Lei n° .123/2015). Câmara dos Deputados - 
período de 24/06/2014 a 10/02/2015. Informações disponíveis em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetra>. Acesso no 
período de: 01/04/2017 a 07/05/2017.
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III. RESULTADOS
 
A violação do direito à consulta prévia, livre e informada denun-

ciada pelos povos, comunidades tradicionais, acadêmicos e a sociedade 
civil foi verificada por este estudo. De fato, não foi concedida qualquer 
oportunidade de manifestação aos povos indígenas, comunidades qui-
lombolas e comunidades tradicionais durante a tramitação do Marco 
Legal da Biodiversidade pela Câmara dos Deputados no período de 
24/06/2014 a 12/02/2015. Apesar dos deputados terem sido noti-
ciados pelo Ministério Público Federal acerca da violação do direito 
à consulta e ao consentimento prévio das populações e comunidades 
afetadas.

Ainda, observamos que foram poucas as menções relacionadas a 
esta prerrogativa que se encontra em vigor no Brasil, após a ratificação 
da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho no or-
denamento nacional, em abril de 2004. Essa grave violação deve resul-
tar em uma futura responsabilização no âmbito nacional e/ou interna-
cional da União, uma vez que os povos e comunidades afetadas tiveram 
seus interesses normatizados através de uma imposição, sem qualquer 
consulta durante sua primeira etapa na Câmara dos Deputados. 

O fundamento que justifica a aprovação do Marco Legal da Bio-
diversidade, em sua primeira etapa é a desburocratização ao acesso para 
a exploração da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais asso-
ciados no território nacional. Além disso, há evidência da influência 
direta dos discursos e diálogos entre os representantes do Estado com 
entidades que são usuárias do patrimônio genético e do conhecimento 
tradicional associado.

Por fim, a respeito dos dados oficiais, há muito o que se aprimo-
rar na disponibilização de documentos pela Câmara dos Deputados. 
Nas ementas, por exemplo, não existe resumo para saber o teor previa-
mente do que é tratado, nem data da apresentação. Ainda, a árvore de 
apensados e documentos não é objetiva. Além disso, os vídeos oficiais 
não foram publicados nos canais digitais oficiais recortados e nomea-
dos de forma clara, o que fez com que encontrássemos apenas excertos 
da TVCÂMARA disponibilizados pelos deputados e partidos. Todas 
essas sutis violações aos tratamentos de dados e publicidade dificulta 
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o controle da população a respeito do posicionamento dos deputados 
federais acerca das matérias tratadas em plenário.
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O RESSARCIMENTO DA LIMITAÇÃO DE USO EM ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: A (IM)POSSIBILIDA-
DE DA APLICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO 

DE CONSTRUIR À LUZ DE DECISÕES DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

THE COMPENSATION OF THE LIMITATION OF USE IN 
A PERMANENT PRESERVATION AREA: THE (IM) POSSI-
BILITY OF APPLICATION OF THE TRANSFER TO BUILD 
RIGHT FROM DECISIONS OF THE SUPERIOR COURT OF 

JUSTICE

Ângela Molin1

RESUMO: O trabalho tem como tema a aplicação da Transferência 
do Direito de Construir prevista no Estatuto da Cidade, Lei nº 
10.257/2001, para compensar o proprietário de uma Área de 
Preservação Permanente pelas restrições no uso da propriedade. 
O problema que se investiga, é a (im)possibilidade de aplicação da 
Transferência do Direito de Construir como meio de ressarcimento 
ao proprietário de Área de Preservação Permanente, espaço protegido 
pela legislação florestal brasileira. Objetiva-se verificar se o instituto 
da Transferência do Direito de Construir é aplicado como forma de 
ressarcimento da Área de Preservação Permanente, em propriedade 
privada, cujo uso fica restrito na legislação ambiental protetiva, a partir 
da análise de decisões do Superior Tribunal de Justiça nos anos de 2015 
e 2016. Abordam-se aspectos doutrinários da Transferência do Direito 
de Construir para conhecer a aplicação que se tem dado até momento 
a esse instituto. A metodologia utilizada é construtivista e sistêmica, 
adotando-se como técnica de pesquisa o estudo comparado a partir 
do uso da Transferable Development Rights – TRD´s adotadas nos 
Estados Unidos. Conclui-se, que o Superior Tribunal de Justiça não 
reconhece a possibilidade da aplicação da Transferência do Direito 

1 Aluna do Programa de Pós-Graduação - Doutorado em Direito pela Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos/São Leopoldo, correio eletrônico: angelamo-
lin@bol.com.br; angelamolin625@gmail.com.
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de Construir como forma de ressarcimento pela restrição de uso 
da propriedade privada caracterizada como Área de Preservação 
Permanente, pois entende tratar-se de limitação administrativa não 
indenizável, em contraposição ao direito americano que reconhece 
essa possibilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Área de Preservação Permanente; 
ressarcimento; Superior Tribunal de Justiça; Transferable Development 
Rights; Transferência do Direito de Construir.

ABSTRACT: the work has as its theme the implementation of the 
Transfer of Build Right provided for in Statute of the City, Law nº 
10.257/2001, to compensate the owner of a Permanent Preservation 
Area by the restrictions on the use of the property. The problem is 
investigating (im) possibility of application of Transfer of Build Right as 
a means of compensation to the owner of Permanent Preservation Area, 
protected by the brazilian forest legislation. The goal is to verify that the 
Transfer of Build Right institute is applied as a form of compensation of 
Permanent Preservation Area, on private property, whose use is restricted 
in protective environmental legislation, from the analysis of decisions 
of the Superior Court of Justice in the years 2015 and 2016. Discuss 
doctrinal aspects of the Transfer of Build Rightto meet the application has 
given until now to this institute. The methodology used is systemic and 
constructivist, adopting as the study compared research technique from 
the use of Transferable Development Rights-TRD’s adopted in the United 
States. It is therefore concluded that the Superior Court of Justice does 
not recognize the possibility of implementation of the Transfer of Build 
Right as a form of compensation by restricting use of private property 
characterized as Permanent Preservation Area, understanding that it is 
not subject to compensation administrative limitation.

KEY-WORDS: Compensation; Permanent Preservation Area;  Superior 
Court of Justice; Transfer to Build Right; Transferable Development 
Rights.

INTRODUÇÃO
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Este trabalho é parte da revisão de literatura, questionamentos e 
reflexões da pesquisa para a tese de Doutorado. Ele tem como tema a 
possibilidade ou não de aplicação da Transferência do Direito de Cons-
truir – TDC prevista no Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, 
como ressarcimento ao proprietário, que possui um espaço territorial 
protegido, como Área de Preservação Permanente – APP, pela proi-
bição de uso desse espaço. Como se verá no decorrer do artigo, o Es-
tatuto da Cidade concebeu a TDC para os imóveis cuja função seja 
de implementação de equipamentos urbanos e comunitários, preser-
vação de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultu-
ral e para programas de regularização fundiária de população de baixa 
renda e habitação de interesse social, conforme o artigo 35 da Lei nº 
10.257/2001.

Nesse sentido se investiga, se o Superior Tribunal de Justiça – STJ 
em suas decisões, discute ou não o reconhecimento ou a possibilida-
de de se aplicar a disposição da TDC prevista no Estatuto da Cidade, 
como forma de compensação do proprietário de APP, pela restrição de 
uso que possui na sua propriedade privada. A hipótese que se levanta, 
portanto, é a da possibilidade de aplicação da TDC nesse caso, inician-
do-se por uma análise da jurisprudência do STJ, a fim de verificar se a 
matéria é tratada pelo Poder Judiciário.

Na metodologia adota-se a pesquisa bibliográfica na doutrina e 
jurisprudência pátria. Para a pesquisa jurisprudencial adotou-se no 
sítio eletrônico do STJ a busca livre com as palavras “indenização” e 
“Área de Preservação Permanente”, limitando-se temporalmente às 
decisões dos anos de 2015 e 2016. Como técnica de pesquisa se faz 
um estudo comparado com a Transferable Development Rights – TR-
D´s2 adotadas nos Estados Unidos, a partir dos estudos de Daniel Far-
ber3. (CARVALHO, 2015, p. 16).

O texto está dividido em três partes. A primeira parte aborda as-
pectos doutrinários da TDC a fim de demonstrar o uso que os Mu-
nicípios podem dar ao instituto no Direito Brasileiro atual. Também 

2 Transferência do Direito de Desenvolvimento numa tradução livre pela autora.
3 Daniel Farber é Sho Sato Professor ofLaw.Diretor do Programa de Direito Am-
biental e do Centro de Pesquisa para o Direito, Energia e Meio Ambiente da Univer-
sidade da California, em Berkeley, EUA.
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aborda o valor econômico que a propriedade privada possui, ainda que 
guarde uma função ambiental. A segunda parte apresenta e analisa as 
decisões do STJ nos anos de 2015 e 2016, referentes às APP´s e sua 
indenização ou não. E a terceira parte, trata das TDR´s no Direito 
Americano partindo dos estudos de Daniel Farber. Por fim, algumas 
conclusões e encaminhamentos para o prosseguimento da pesquisa.

1 TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR NO 
DIREITO BRASILEIRO PARA PRESERVAR OS ATRIBU-
TOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE: O VALOR ECO-
NÔMICO DA PROPRIEDADE PRIVADA E A APLICAÇÃO 
A PARTIR DO ESTATUTO DA CIDADE

Importante avanço registra a Constituição Federal de 1988 no 
seu artigo 225, que consagra o direito ao meio ambiente equilibrado 
para as presentes e as futuras gerações, verdadeiro direito fundamental 
difuso, de terceira dimensão. Ainda, o dispositivo constitucional pre-
vê, que o meio ambiente é bem de uso comum do povo.

Na perspectiva do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, a 
propriedade tem papel importante, assumindo a função social ambien-
tal, pois o exercício impróprio do direito de propriedade pode gerar 
danos ao meio ambiente, afetando o direito fundamental ao meio am-
biente equilibrado. (CARVALHO, 2013, p. 44-45).

Benjamin (2009, p. 4) ressalta nesse sentido que a Constituição 
assegura novo direito de propriedade “[...] só na letra fria das normas 
e da doutrina mais avançada passamos da propriedade-especulação à 
propriedade-função social”. (GRAU, 1981).

Explica Benjamin (2009, p. 3) que no passado a degradação am-
biental era fácil e utilizada para retirar o máximo proveito econômico 
da propriedade. Com o aparelhamento do Estado, dos órgãos fiscaliza-
dores, do Ministério Público e do Poder Judiciário, a degradação am-
biental tornou-se forte risco aos especuladores, que procuraram outras 
formas de lucro fácil, sob duas ordens. Uma, a derrubada do arcabouço 
constitucional de defesa do meio ambiente, sob a alegação de ofensa à 
garantia do direito de propriedade. E a outra, sob a busca desenfreada 
da desapropriação indireta da propriedade com Áreas de Preservação 
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Permanente e de Reserva Legal, em decorrência de uma interpretação 
da Constituição Federal de 1988 com olhar da Constituição de 1969.

Benjamin (2009) segue explicitandoque a tutela ambiental ante-
cede ao próprio direito de propriedade, razão porque “[...] não se pode 
falar em intervenção (ato de fora para dentro) num direito que, por 
determinação constitucional, só é in totum reconhecível (= garantido) 
quando respeitados valores e objetivos (= direitos) que lhe são ante-
cedentes”. (BENJAMIN, 2009, p. 8).  Em outras palavras, para o au-
tor, não há conflito entre o direito de propriedade e o direito ao meio 
ambiente equilibrado, porque se trata de uma relação sócio-indivíduo, 
que ampara o direito de propriedade.

Observa-se ainda, que o direito de propriedade está marcado pela 
sua função social, e esta impõe uma função à coletividade. Por isto, 
reconhece-se que a função social é ínsita ao direito de propriedade im-
pondo ao proprietário, especialmente, obrigações positivas ou negati-
vas, num agir, fazer ou não fazer. Veja-se o artigo 225 da Constituição 
Federal de 1988, prescreve “[...] “coletividade” tem o “dever” de “pro-
teger e preservar” o meio ambiente ecologicamente equilibrado”. 

Reconhece-se assim, uma função social ambiental da proprieda-
de, pois decorre da imposição ao proprietário de proteger o meio am-
biente na adequada utilização dos bens em proveito da coletividade. 

Todavia, o direito de propriedade possui atributos de usar, gozar e 
dispor. No direito de gozar, encontra-se o conceito de valor econômico 
do direito de propriedade. Não há dúvida que o direito de propriedade 
realiza para o domini a possibilidade de auferir proveito econômico. 
Uma casa, por exemplo, pode ser alugada, e desta forma gerar uma ren-
da ao seu proprietário. Da mesma forma, a partir de um bem se pode 
produzir outros, que colocados no mercado de consumo geram lucro 
ao seu produtor. (TEPEDINO, 2008, p. 324).

A produtividade de uma propriedade deve estar ligada à função 
social dela, pois a própria inexistência da função social pode acarretar 
ao proprietário a perda da propriedade, como é o caso da desapropria-
ção-sanção prevista no Estatuto da Cidade4 (BRASIL, 2001), ou a 

4 Art. 8o Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o pro-
prietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o 
Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos 
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desapropriação para fins de reforma agrária5. (BRASIL, 1993); (TE-
PEDINO, 2008, p. 330-331). Em outras palavras, se a propriedade for 
utilizada para gerar riqueza, mas de forma especulativa, ainda assim 
não estará cumprindo com a sua função social e, portanto, poderá acar-
retar a sua perda para o proprietário.

Não se pode negar igualmente, que mesmo as propriedades sobre 
as quais recaem função social ambiental o valor econômico está pre-
sente. Sabe-se que existe uma escassez de recursos naturais e que o meio 
ambiente é um elemento do sistema econômico. Seja através dos insu-
mos que o meio ambiente pode prover para a produção, seja porque o 
meio ambiente é o local de despejo dos produtos não mais servíveis ao 
mercado. (CAMPOS, 2011, p. 292).

Esta perspectiva é interessante na medida em que a legislação bra-
sileira considera, no caso do Código Florestal e Áreas de Preservação 
Permanente, o proprietário da propriedade o responsável pelo cuida-
do, preservação e proteção do meio ambiente e dos ecossistemas nelas 
inseridos.

Nessa linha, Carvalho (2017) refere que nem o direito de pro-
priedade é absoluto, a ponto de permitir que o proprietário dele faça o 
que bem lhe aprouver, nem o direito fundamental ao meio ambiente 
equilibrado, previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988 
é absoluto, a ponto de aniquilar o direito de propriedade. Carvalho 
(2017, p. 42) aponta o equilíbrio entre ambos direitos fundamentais 
como o meio eficaz para garantir um e outro, tendo em vista que não 
existe hierarquia entre eles. Aponta o autor, que a ideia de “[...] ‘supre-
macia dos interesses coletivos sobre os individuais’ [...] tem por pre-
missa uma concepção hierarquizada de determinados direitos, tidos 
como preferenciais em detrimento de outros”. (CARVALHO, 2017, 
p. 42-43).

  Refletindo sobre esse impasse, havido entre o direito individual 
de propriedade privada e a ideia de “supremacia do interesse coletivo” 
que se estabeleceu fortemente em maioria doutrinária (CARVALHO, 
2017, p. 42) a Transferência do Direito de Construir prevista no Es-

da dívida pública. 
5 Art.5º A desapropriação por interesse social, aplicável ao imóvel rural que não cum-
pra sua função social, importa prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária.
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tatuto da Cidade pode ser uma solução para estabelecer o equilíbrio 
entre ambos direitos fundamentais.

No Direito Brasileiro a discussão sobre a Transferência do Di-
reito de Construir iniciou na metade da década de 1970, a partir da 
noção de solo criado. Observando-se que os novos conhecimentos de 
engenharia possibilitavam a construção além do próprio solo, cirando 
unidades autônomas horizontais, há uma preocupaçãocom a regula-
mentação jurídica e os impactos do adensamento populacional decor-
rentes dessas construções. 

A partir do Direito Francês com o chamado plafond legal de den-
sité, no Brasil, expressão adotada como índice construtivo, entendeu-
-se que a lei poderia definir limites objetivos ao direito de construir, 
mediante uma outorga específica por parte do Poder Público (MAR-
QUES NETO, 2010, p. 227). Também a experiência relatada por John 
Costonis, na obra Space Adrift (COSTONIS, 1974), lançada nos Es-
tados Unidos em 1974, influenciou a discussão no cenário brasileiro. 
A Carta de Embu, datada de 11 de dezembro de 1976 é consagrada 
como o documento que materializa o debate doutrinário jurídico do 
tema (SILVA J., 2008, p. 317).

Delineado o instituto do solo criado pela Carta de Embu, no âm-
bito jurídico a discussão não avançou naquela década de 1970, por-
que se entendeu o Município incompetente para legislar sobre a ma-
téria, vez que tratava de limitar o direito de propriedade, que segundo 
a Constituição Federal então vigente, era matéria de competência da 
União.

Na década de 1980 o debate sobre o solo criado volta à cena em 
algumas cidades em razão de patrimônio histórico a ser preservado. A 
roupagem é um pouco diferente do debate anterior, vestindo-se como 
transferência do direito de construir, em reação às demolições de casa-
rões em São Paulo (ROLNIK, 2002, p. 203). Em 1982 São Paulo apre-
senta o anteprojeto de lei de Transferência do Direito de Construir as-
sim como Curitiba, apresenta o “incentivo construtivo”. Em 1984, São 
Paulo aprova a transferência de potencial, admitindo-a em 100% do 
potencial concedido pelo zoneamento se o imóvel preservado destina-
va-se à fruição pública. Em 1986, São Paulo amplia a transferência do 
direito de construir para o “desfavelamento”, nascendo as “operações 



184

interligadas”. Nos anos 1990 Porto Alegre e Curitiba instituem o solo 
criado, sobre o zoneamento diferenciado. (ROLNIK, 2002, p. 204).

As legislações urbanísticas criadas pelos municípios brasileiros, 
como os Planos Diretores e os Códigos de Obras, foram o embrião 
dos instrumentos de política urbana trazidos pelo Estatuto da Cidade, 
em 2001.

O Estatuto da Cidade, proclamado pela Lei nº 10.257/2001 tem 
sua origem no capítulo que trata sobre a política urbana aprovado na 
Constituição Federal de 1988. O Estatuto da Cidade reconhece o pa-
pel fundamental dos municípios na formulação de diretrizes de plane-
jamento urbano e na gestão das cidades, ampliando o marco conceitual 
jurídico-político do Direito Urbanístico; preocupa-se com a criação 
de novos instrumentos urbanísticos visando uma cidade mais inclusi-
va; prevê a gestão democrática das cidades e propõe os instrumentos de 
regularização fundiária, visando cumprir com o direito social à mora-
dia digna. (FERNANDES, 2002, p. 8).

Com a edição do Estatuto da Cidade, transferindo aos municí-
pios as competências legislativas a partir das normas gerais previstas 
nessa lei, cabe a esses entes federados a aplicação dos instrumentos de 
política urbana, nos quais se inclui o objeto desse estudo: a transferên-
cia do direito de construir.

O artigo 356(BRASIL, 2001) do Estatuto da Cidade disciplina 
e pontua as características do instituto da transferência do direito de 
construir que tem, como abordado anteriormente, sua origem nas dis-
cussões e legislações que reconheceram o instituto do solo criado. 

6 Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário 
de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante 
escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação 
urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário 
para fins de:
I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, 
paisagístico, social ou cultural;
III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas 
por população de baixa renda e habitação de interesse social.
§ 1o A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder 
Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput.
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Cabe à lei municipal estabelecer as normas para aplicação da trans-
ferência do direito de construir em consonância com as peculiaridades 
locais. Esta delimitação decorre do plano diretor. Este é o regramento 
fundamental, porquanto estabelecerá os parâmetros e as diretrizes ne-
cessárias para a lei municipal própria e instituidora do instrumento. 
Sem plano diretor aprovado pelo legislativo local, que fixa as zonas ou 
regiões possíveis de recepcionar o acréscimo de construção objeto da 
transferência, não há possibilidade de lei estabelecer a transferência do 
direito de construir. A determinação legal da Lei nº 10.257/2001 de-
corre da repartição de competências previstas na Constituição Federal 
de 1988 entre os entes federados para disciplinar matéria urbanística.

Emergem do artigo 35 da Lei nº 10.257/2001, as características 
da transferência do direito de construir, quais sejam: i) o imóvel urba-
no deve ser destinado para uma das finalidades dos incisos I, II e III, do 
dispositivo legal; ii) o imóvel poderá ser doado pelo proprietário para 
uma das finalidades acima previstas; iii) o imóvel deve ter uma desti-
nação para as situações previstas nos incisos do artigo 35, a tal ponto 
que impossibilita o proprietário de edificar sobre o bem, de forma par-
cial ou na sua totalidade; iv) lei municipal autorizando o proprietário 
que teve seu direito de construir suprimido, ou que tenha doado seu 
imóvel, de exercer em outro local, o correspondente direito de edificar 
previsto no plano diretor, como efeito de reparação ou compensação.

Pode-se entender que a transferência do direito de construir é um 
instrumento que busca compensar o proprietário de imóvel considera-
do de interesse para coletividade, em razão de equipamentos urbanos 
a serem disponibilizados para a sociedade, pelo interesse de preser-
vação histórico ou ambiental, ou para consecução do direito social à 
moradia, especialmente para populações de baixa renda. O uso desse 
instrumento propicia ao Estado a compensação do proprietário, que 
tem o seu potencial construtivo, transferido para outra área onde é per-
mitida, em razão do zoneamento, a construção. Saule Júnior (1997, p. 
301) exemplifica o uso da transferência do direito de construir, com a 
área declarada de proteção aos mananciais, restringindo o direito de 
construir a um potencial de construção menor que o definido para a 
zona urbana da cidade.

Outra reflexão que se estabelece a partir do artigo 35 do Estatuto 
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da Cidade, é que o seu sustentáculo está na função social da proprie-
dade previsto constitucionalmente. O princípio da função social da 
propriedade referendou o caráter social da propriedade, de certa forma 
debilitando o seu conteúdo individual. A lei federal, ao instituir ins-
trumentos de política urbana, dentre eles, a transferência do direito 
de construir, admite a separação entre direito de propriedade e direito 
de construir, discussão estabelecida há mais de quatro décadas com o 
instituto do solo criado. 

Portanto, o direito de propriedade vinculado à função social, 
consagrada pela Constituição, deu ao legislador ordinário possibilida-
de de instituir instrumentos interventivos na propriedade, exatamente 
para garantir a função social. Por sua vez, o legislador municipal pode-
rá regular esses instrumentos no interesse local, apartando do direito 
de propriedade, como o direito de construir.

A transferência do direito de construir é um instrumento urba-
nístico independente do direito de propriedade. Tem natureza jurídica 
urbanística, destinado a compensar o proprietário do imóvel afetado 
ao cumprimento de uma função de interesse público ou social. Des-
prende-se, portanto, do direito de propriedade, constituindo direito 
autônomo, que adquire o proprietário, cuja propriedade atendeu uma 
função daquelas previstas no artigo 35 do Estatuto.

Cabe referir, a importância e o plano ainda pouco explorado pelo 
direito brasileiro, da possibilidade de aplicação da transferência do di-
reito de construir para a preservação do imóvel, quando este constituir 
interesse de preservação ambiental (art. 35, inciso II).  Poucas são as 
experiências adotadas no Brasil de uso do direito de transferência nes-
ses casos. 

Bitencourt (2015, p. 4) relata que o município de Curitiba em 
revisão da sua legislação de zoneamento instituiu no ano de 2000, o 
uso da transferência do direito de construir, no entorno do Anel de 
Conservação Sanitária Ambiental, que corresponde às áreas limítro-
fes da cidade de Curitiba, englobando as bacias de rios e as áreas de 
preservação ambiental. Todavia, esta foi uma preocupação anterior ao 
Estatuto da Cidade.

Da mesma forma, Silva A. (2014, p. 10) relata as experiências co-
lhidas, com a aplicação da transferência do direito de construir para 
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a preservação de áreas de preservação permanente em áreas urbanas 
do município de Natal no Rio Grande do Norte. O autor analisou 
os casos de aplicação do instituto na cidade de Natal, com o objetivo 
de preservação ambiental. Observou uma baixa capacidade efetiva da 
transferência do direito de construir, em atuar na preservação ambien-
tal adequada, seja pela forma irregular de aplicação, seja pela ausência 
de critérios mais objetivos aplicados na zona de preservação ambiental.

Assim, apesar da pouca implementação do instituto da transfe-
rência do direito de construir para a preservação ambiental, vê-se que 
o marco regulatório na legislação brasileira existe.

Se o meio ambiente, exatamente porque os recursos naturais são 
escassos, tem valor econômico, a propriedade que possui uma área de 
importância ambiental, assim como as Áreas de Preservação Perma-
nente, deve ser valorizada ainda mais quando preservadas pelo pro-
prietário. A TDC pode se apresentar, como uma resposta urbanística 
adequada para harmonizar o direito fundamental à propriedade pri-
vada com o direito ao meio ambiente equilibrado de natureza difusa 
e coletiva.

2 ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE–APP COMO 
ESPAÇO TERRITORIAL PROTEGIDO E A JURISPRU-
DÊNCIA DO STJ: LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO 
INDENIZÁVEL

As Áreas de Preservação Permanente vêm previstas no Código 
Florestal, Lei nº 12.651/2012, no artigo 3º7 (BRASIL, 2012). Estas 
áreas são reconhecidas como áreas que não podem ser utilizadas pelo 
proprietário do bem, em que elas se localizam, ou por qualquer ter-
ceiro, salvo as situações ressalvadas pelo próprio Código, previstas no 
artigo 8º8 (BRASIL, 2012), de utilidade pública, interesse social ou 

7 Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  Área de Preservação Permanente 
- APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversi-
dade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 
das populações humanas.
8 Art. 8o  A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 
Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social 
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baixo impacto ambiental.
Importa verificar-se outro instituto do Direito Administrativo, 

de intervenção estatal na propriedade privada, para entender-se, ao fi-
nal, as decisões judiciais que exemplificativamente são apresentadas: a 
limitação administrativa. 

A limitação administrativa é reconhecida como uma forma suave 
de intervenção estatal na propriedade privada. Trata-se de uma impo-
sição estatal de caráter geral, que condiciona direitos dos proprietários 
sobre sua propriedade. São preceitos de ordem pública não admitindo 
composições entre o proprietário e o Estado, exatamente por decorre-
rem de lei. (GASPARINI, 2008, p.793).

A limitação administrativa imposta no interesse público consti-
tui objeto do Direito Público e Administrativo, pois cabe à Adminis-
tração Pública a atividade de restrição do domínio privado, por meio 
do poder de polícia fundado na supremacia do interesse público sobre 
o privado. (DI PIETRO, 2016, p. 170).

O interesse público a que se pode referir a limitação administra-
tiva pode ser desde a segurança, saúde, tranquilidade pública, até li-
mitações relativas ao direito florestal. (ARAÚJO, 2014, p. 1134). Na 
limitação administrativa o proprietário conserva a propriedade inte-
gralmente sujeitando-se às restrições gerais estabelecias em lei.

As APP’s são compreendidas pela doutrina e pela jurisprudên-
cia como limitações administrativas decorrentes do Código Florestal. 
Como exemplos, algumas decisões são apresentadas aqui, para de-
monstrar o entendimento pacificado pelo STJ. 

A decisão proferida no Recurso Especial nº 1.298.094 (BRASIL, 
2015a), envolvendo decisão do Tribunal de Santa Catarina demonstra 
a Área de Preservação Permanente como limitação administrativa sem 
direito à indenização ao proprietário que a suporta. Neste caso, o STJ 
entendeu que correta seria a demolição da edificação e a recuperação 
ambiental da Área de Preservação Permanente de dunas e de vegetação 
de restinga, vez que se trata de limitação administrativa que não admi-
te, a indenização. Vê-se que o órgão julgador entendeu também que 
as restingas são ecossistemas do bioma Mata Atlântica, reconhecendo 
mais uma camada de proteção ao local, ainda que se tratasse de pro-

ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei. 
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priedade privada.
Em outra decisão, no mesmo sentido, já em Embargos de Diver-

gência em Recurso Especial nº 1.350.914 (BRASIL, 2015b) a partir 
do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, reconheceu-se que a 
Área de Preservação Permanente inserida na propriedade desapro-
priada por utilidade pública, não é indenizável, porque sobre ela recai, 
limitação administrativa que impede qualquer aferição econômica. 
Chama atenção que o proprietário foi expropriado, recebendo a inde-
nização pela perda da sua propriedade. Contudo, a APP que havia na 
área não foi computada na avaliação para fins de pagamento da justa 
indenização, porque o Poder Judiciário reconheceu a APP como área 
não indenizável. Há uma evidente consideração da APP como “bem 
fora de comércio” no sentido de que seu valor econômico é nulo.

Outra decisão exemplificativa demonstra a mesma situação. O 
Superior Tribunal de Justiça, (BRASIL, 2015c), no Agravo Regimen-
tal em Recurso Especial nº 1.389.132, entendeu que no caso concreto, 
não houve o esvaziamento econômico do direito de propriedade, pela 
limitação administrativa imposta aos proprietários, que não podem 
ampliar a sua edificação, mas que a configuração da área como preser-
vação permanente não retira o direito de morar nela. Assim, não con-
figurou a desapropriação indireta e, portanto, incabível indenização. 

Ainda, mais uma decisão emblemática. Trata-se do Recurso Espe-
cial de nº1.482.184 – RS (BRASIL, 2015d), em que ficou reconhecido 
o direito da municipalidade continuar a cobrar o IPTU, integralmente 
do proprietário detentor de uma propriedade com a limitação de Área 
de Preservação Permanente, porque, embora um ônus a ser suportado 
pelo proprietário, em prol do interesse coletivo, o fato gerador do tri-
buto é a propriedade privada. Entendeu-se que se trata de mera limita-
ção administrativa a caracterização de APP, porquanto a propriedade 
continua do proprietário, e o tributo é integralmente devido. 

Como se vê das decisões exemplificativas do Superior Tribunal 
de Justiça, mas que são da jurisprudência que se formou em torno da 
temática, as Áreas de Preservação Permanente são consideradas limita-
ções administrativas gerais, abstratas, decorrentes de lei e inindenizá-
veis, apesar da vedação de seu uso e fruição. 

Benjamin (2009, p. 30) ressalta que as Áreas de Preservação Per-
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manente somente serão indenizadas ao proprietário quando afetarem 
na totalidade a viabilidade de uso da área. É a teoria do esvaziamento 
econômico que o STJ igualmente adota.

Por outro lado, há entendimento de Heinen (2012, p. 172), para 
quem o esvaziamento econômico gera a chamada “desapropriação à 
brasileira”. O autor identifica a limitação administrativa com a “desa-
propriação à brasileira”, porque nela o proprietário não tem sua posse 
perdida, o poder público não realiza qualquer obra ou finalidade pú-
blica sobre a propriedade. Apenas, a limitação administrativa genérica 
que lhe impõe um ônus de não gozar da coisa pela limitação imposta. 
De outra forma, o proprietário que possui na sua propriedade uma 
APP sofre uma “desapropriação à brasileira” porque ali deverá preser-
var e não poderá gozar economicamente da propriedade. 

O que se percebe a partir da jurisprudência do STJ é que a limita-
ção administrativa não gera o dever de indenizar e, tão pouco, há uma 
preocupação de se retirar do ônus do proprietário o dever de suportar 
a preservação ambiental para as presentes e futuras gerações.

3 TRANSFERABLE DEVELOPMENT RIGHT´S – TDR´S 
NO DIREITO AMERICANO: UMA SOLUÇÃO PARA COM-
PENSAR A RESTRIÇÃO DE USO DA PROPRIEDADE PRI-
VADA POR FUNÇÃO AMBIENTAL

Transferable Development Rights – TDR´s têm origem no Di-
reito Norte Americano, já desde o ano de 1916, na legislação de zone-
amento de Nova York (HANLY-FORD apud ALOCHIO, 2008, p. 
127). A partir do “Plano de Nova York”, e conhecendo os problemas 
que este acarretou, John Costonis propôs o “Plano de Chicago” em 
1972, tornando o instituto amplamente conhecido e utilizado nos Es-
tados Unidos.

John Costonis construiu um plano para salvaguardar os prédios 
históricos sem o esvaziamento econômico das propriedades ao mesmo 
tempo que foi publicado em forma de artigo na Harvard Law Review 
(COSTONIS, 1972). Posteriormente, em 1973, o autor publicou a 
obra Space Adrift (COSTONIS, 1974), detalhando o “Plano de Chi-
cago” e tornando-se a obra básica das TDR´s. 
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A experiência implementada em Chicago, baseou-se na proteção 
de edifícios de valor histórico e paisagístico, ameaçados pela pressão 
urbana da construção moderna do novo, desprezando o passado. 

A ideia principal das TDR´s é o município autorizar os proprie-
tários dos imóveis que precisam ser preservados como patrimônio his-
tórico, a alienarem o direito de construir para outros imóveis, em outro 
local, onde o “desenvolvimento” é permitido.

O “Plano de Chicago” teve como pressuposto o fato de que, a 
maior parte dos imóveis urbanos, têm quatro características que lhes 
são comuns: i) eles utilizam apenas uma fração da área do solo autori-
zado pelo zoneamento para a região onde se localizam; ii) os imóveis 
operam com intenção de lucro para seu proprietário; iii) esses imóveis 
tendem a se agruparem em regiões de alto valor comercial e são de ta-
manho razoavelmente compacto; iv) os equipamentos urbanos muni-
cipais concentram-se fortemente nessas regiões. Os imóveis com essas 
similaridades adquirem maior valor para o desenvolvimento e, a partir 
disso, Costonis (1974, p. 32) propôs o mecanismo de transferência 
desse potencial de desenvolvimento para outros locais ou regiões, per-
mitindo assim a preservação dos prédios antigos e históricos.

A cidade passou então a estabelecer “development rights transfer 
districts” onde os imóveis urbanos estão concentrados. O proprietário 
de um imóvel tem a opção de transferir um direito de desenvolvimen-
to inutilizado para outro local – onde se permitem elevados padrões 
de uso. O direito de desenvolvimento pode ser transferido para outro 
imóvel do mesmo proprietário ou ele poderá alienar para outra pessoa 
interessada.

A partir da transferência o proprietário poderá pleitear uma re-
dução tributária no imóvel do qual se retirou o direito de desenvolver, 
em razão da diminuição do valor desse bem. Ainda, antes da munici-
palidade autorizar a transferência, ela requer do proprietário a garantia 
da restrição de preservação, obrigando a ele e futuros proprietários à 
manutenção do imóvel sem alterações e demolições. Se o proprietário 
não aceitar a transferência de desenvolvimento, o município decreta a 
desapropriação e coloca o direito de desenvolvimento num banco para 
ser alienado a quem se interessar pelas TDR´s, como forma de adquirir 
o bem com pagamento da desapropriação e outras despesas para a pre-
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servação. O objetivo do “Plano de Chicago” foi eliminar a necessidade 
do ente público despender recursos com desapropriações e manuten-
ção da preservação. 

No Direito Americano as TDR’s vêm sendo utilizadas como ins-
trumento para evitar as desapropriações das áreas de proteção ambien-
tal ou atingidas pelo efeito das mudanças climáticas, especialmente a 
perda da propriedade na zona costeira, pelo aumento do nível do mar. 

Nesse contexto americano é que Farber (2015, p. 8) afirma ser 
possível que a doutrina da desapropriação futuramente deverá ser dife-
rente da atual, especialmente pelo ônus demasiado que a desapropria-
ção acarreta para o Estado. Nesse sentido é importante identificar as 
metas da desapropriação e como estas podem ser aplicadas no contex-
to do aumento do nível do mar, por exemplo, preocupação que países 
como os Estados Unidos possuem nos dias atuais. 

A doutrina da desapropriação deve expressar um equilíbrio entre 
a necessidade de preservar, a flexibilidade necessária para o Estado pro-
teger o interesse público, e a estabilidade e segurança da propriedade 
privada. Todavia, nem sempre a desapropriação mostra-se como a me-
lhor solução para preservar o meio ambiente. 

É nesse ponto que Farber (2015, p. 9) entende não parecerem jus-
tos os ônus impostos pelos regulamentos protetivos, que recaem sobre 
um ou alguns proprietários, quando toda uma coletividade também 
usufrui do benefício, como uma auto-estrada que é construída sobre 
terras de alguns, ou a preservação ecológica de propriedades que pos-
suem relevância ambiental para todos. Uma solução apontada pelo 
autor aos proprietários que se deparam com as restrições de uso e de-
senvolvimento de uma propriedade costeira, por exemplo, é a possi-
bilidade de transferir o direito de desenvolvimento para outro local, 
onde não há as mesmas restrições. Ele cita o caso Penn Central Trans-
portation Co. v. City of New York como um caso significante porque 
envolveu as Transferable Development Rights - TDRs.  As TDR´s po-
dem servir de meio para diminuir as desapropriações e possibilitar aos 
proprietários o desenvolvimento em outro local não ameaçado pelo 
aumento do nível do mar.

Na linha de raciocínio apresentada por Farber, pode-se também 
aplicar a Transferência do Direito de Construir como compensação à 
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restrição imposta pela APP em propriedade privada. Vê-se que aí, no 
Direito Brasileiro, ainda não há uma aplicação nesse sentido, o que por 
certo não esvaziaria o valor econômico da propriedade privada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das ideias apresentadas nesse trabalho algumas conclu-
sões a priori podem ser expressas para prosseguir no aprofundamento 
do problema proposto inicialmente.

As APP´s restringem o uso de parte do imóvel e não do seu todo, 
configurando o instituto da limitação administrativa que é de caráter 
geral, inindenizável e decorrente da lei. Todavia, naquela parte da pro-
priedade privada cujo uso é restrito e recai o ônus da preservação ao 
seu proprietário, em prol do interesse coletivo, o valor econômico da 
propriedade não pode ser aniquilado, exatamente porque ela cumpre 
a sua função social ambiental. Manter-se esse entendimento, é promo-
ver ainda mais a degradação ambiental, porque além do ônus que o 
proprietário possui de preservar a sua propriedade, dela nada ele fruirá 
num aspecto individual.

Como relatado anteriormente, a Transferência do Direito de 
Construir apresenta-se como uma possível resposta para dirimir o 
desequilíbrio operado na atualidade, inclusive pelas decisões pacifica-
das do STJ, acerca da impossibilidade de indenização. Evidente que 
as APP´s são definidas por lei federal e a TDC tem sua aplicação e 
implementação em decorrência da competência municipal. Cabe nes-
se sentido propor-se uma adaptação do direito de propriedade, o que 
poderá ser o prosseguimento desse estudo.

Por fim, cabe referir ainda, que a desapropriação no Brasil se mos-
trou ao longo dos anos, muito onerosa para os cofres públicos, razão 
pela qual, a TDC ainda não corrente e frequente nas legislações urba-
nísticas, pode ser um instrumento urbanístico de adaptação do direito 
de propriedade. Por certo que para as APP´s, consideradas limitações 
administrativas e como tal, não passíveis de indenização, a TDC po-
derá constituir uma impossibilidade se considerado que a transferên-
cia somente se opera para bens que tem valor econômico e, portanto, 
expropriáveis. Mas o Estatuto da Cidade não estabelece esta condição 
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como necessária para a implementação da TDC. Essa consideração há 
de ser melhor repensada, portanto.

A experiência americana deve ser objeto de reflexão nesse ponto, 
pois o sucesso que a TransferableDevelopmentRightspossui no direito 
americano, por mais de quarenta anos, pode ser um aprendizado para 
o Direito Brasileiro.

Das considerações que aqui se fazem o prosseguimento do estudo 
comporta uma análise futura mais aprofundada e ampliada dos seguin-
tes aspectos: a função social ambiental da propriedade privada e o seu 
valor econômico, o conteúdo da Transferable Development Rights e o 
seu uso como instrumento de adaptação para a preservação ambiental 
e a prevenção dos desastres, foco do estudo na tese de doutoramento.
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POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO TERRITORIAL E 
AMBIENTAL DE TERRAS INDÍGENAS – PNGATI: 

ESBOÇO DE UMA CRÍTICA1

NATIONAL POLICY OF TERRITORIAL AND ENVIRON-
MENTAL MANAGEMENT OF INDIGENOUS LANDS – 

PNGATI: OUTLINE OF A CRITICAL

Ricardo de Campos Leinig2

RESUMO: Neste ensaio apresentarei como objetivo central a 
articulação crítica entre a Política Nacional de Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI e concepções de agentes 
com trajetórias acadêmicas, que se dedicam a pensar a gestão territorial 
e ambiental indígena, como também as relações mais gerais do 
desafio da autonomia e autodeterminação dos povos indígenas, em 
contextos de Estados Nação latino-americanos. Para tanto, iniciarei 
com uma abordagem sobre o ponto de vista nativo do indigenismo e 
ambientalismo estatais brasileiros, através de uma síntese do processo 
de constituição da PNGATI. Em seguida, complexificarei este 
discurso estatal através do contraste com distintas concepções sobre 
gestão territorial e ambiental indígena. Passarei, brevemente, pelo 
entendimento que alguns autores clássicos da antropologia possuem 
acerca das relações entre indígenas, ambientalismo, ecologismo ou 
conservacionismo. Finalizarei, então, extrapolando o estrito conteúdo 
da política pública nacional, com uma reflexão geral desessencializadora 
dos discursos comuns sobre autonomia indígena. Tendo, como pano de 
fundo, a dificuldade de Estados Nação latino-americanos em abrirem 
mão de seu caráter hegemônico monocultural, em direção a Estados 

1 Agradeço a Iara Vasco Ferreira pela leitura e pelos apontamentos. Este artigo foi 
redigido com base em texto inicialmente apresentado enquanto trabalho de conclu-
são da disciplina: “Identidades, Territorialidades e Conflitos Ambientais, ministrada 
pelos professores Edviges Marta Loris e Ricardo Verdum, no âmbito do Programa de 
Pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina 
– PPGAS/UFSC. 
2 Doutorando PPGAS/UFSC. Indigenista Especializado na Fundação Nacional do 
Índio – FUNAI – ricardoleinig@gmail.com.



200

Pluriétnicos ou Plurinacionais.

PALAVRAS-CHAVE: PNGATI; Gestão Indígena; Autonomia 
Indígena; 

ABSTRACT:In this essay I will present as a central objective the 
critical articulation between the National Policy of Territorial and 
Environmental Management of Indigenous Lands - PNGATI and 
conceptions of agents with academic trajectories, who are dedicated to 
thinking about indigenous territorial and environmental management, 
as well as the more general relations of the challenge of autonomy and 
self-determination of indigenous peoples in contexts of Latin American 
Nation States. To do so, I will start with an approach on Brazilian state 
indigenism and environmentalism point of view, through a synthesis 
of the PNGATI’s constitution process. Then, I will complicate this 
state discourse by contrasting with different conceptions of indigenous 
territorial and environmental management. I will briefly review the 
understanding that some classic authors of anthropology have about 
the relations between indigenous peoples, environmentalism, ecologism 
or conservationism. I shall conclude, then, by extrapolating the strict 
content of national public policy, with a general discouragement of the 
common discourses on indigenous autonomy. Against the backdrop of the 
difficulty of Latin American Nation States to give up their monocultural 
hegemonic character toward Pluri-Ethnic or Plurinational States.

KEYWORDS: PNGATI; Indigenous Management; Indigenous 
Autonomy; 

INTRODUÇÃO

No presente ensaio, tenho como objetivo central a articulação 
crítica entre a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas - PNGATI, e alguns pontos de vista de autores que 
se dedicam a pensar a gestão territorial e ambiental indígena, como 
também, as relações mais gerais do desafio da autonomia e autodeter-
minação dos povos indígenas em contextos de Estados Nação latino- 
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americanos.
Para tanto, além dessa introdução, o ensaio foi dividido em cinco 

partes: na primeira, ao considerar o ponto de vista nativo do indige-
nismo e ambientalismo estatais brasileiros, farei uma breve síntese do 
processo de constituição e do discurso oficial de Estado acerca dos ob-
jetivos da política pública em questão.

Na segunda parte, um contraste entre o discurso oficial sobre a 
relevância da gestão territorial e ambiental para os povos indígenas, 
com concepções de gestão territorial e ambiental de autores que con-
tribuem para complexificar o discurso do Estado sobre essa questão. 

A terceira parte passa rapidamente pelo entendimento de três au-
tores acerca das relações entre indígenas, ambientalismo, ecologismo 
ou conservacionismo. Tenho, como intenção, ao menos apontar para 
possibilidades de articulação das compreensões indígenas dessas rela-
ções, com as propostas da PNGATI.

O quarto tópico extrapola o conteúdo da política pública e se de-
dica a desessencialização dos discursos comuns sobre a autonomia in-
dígena, demonstrando a dificuldade da efetivação desse valor em con-
textos de Estados que, atualmente, estão bastante distantes de abrirem 
mão de seu caráter hegemônico monocultural, em direção a Estados 
Pluriétnicos, ou Plurinacionais.

Nas considerações finais - quinta parte - apresento um ponto de 
vista pessoal que divide a PNGATI em dois modos de compreensão. 
O primeiro negativo e o segundo positivo. Ambos em relação ao cená-
rio mais geral e desfavorável a afirmação contemporânea dos direitos 
indígenas.

1 SÍNTESE DO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO3 DA PN-

3 Para meu objetivo neste ensaio, considero o ano de 2008 como a data inicial do 
processo de constituição da Política, através da formação do Grupo de Trabalho In-
terministerial - GTI, responsável por elaborar uma proposta inicial de Política Na-
cional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. Contudo, esse proces-
so é mais amplo e deve ser considerado desde pelo menos a década de 1990 quando 
o tema da gestão territorial e ambiental emergiu com importância após sucessivas 
regularizações fundiárias de terras indígenas na Amazônia Legal. Nesse interim, o 
Ministério do Meio Ambiente – MMA, desenvolveu inúmeros projetos com escopo 
de gestão ambiental nessas terras indígenas.
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GATI E DO DISCURSO OFICIAL DEESTADO

A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 
Indígenas - PNGATI, se caracteriza como a realização de uma deman-
da do Movimento Indígena, apreendida pelo Estado através da mesa 
de diálogo efetivada pela então Comissão Nacional de Política Indige-
nista - CNPI4, cuja composição numérica era paritária entre represen-
tantes indígenas e integrantes de diversos ministérios da União Fede-
ral. Dentre todos os momentos de maior ou menor legitimação desta 
comissão por parte dos próprios representantes indígenas5 a PNGATI 
foi o seu esforço de maior alcance.

Instituída pelo Decreto n° 7.747, de 05 de junho de 2012, a PN-
GATI apresenta-se como uma proposta do Estado enquanto política 
pública constituída a partir dos indígenas, com os indígenas e para os 
indígenas.

Depois da demanda do movimento indígena apresentada na 
CNPI, os trabalhos se iniciaram em 2008, pelo diálogo entre a Fun-
dação Nacional do Índio - FUNAI, o Ministério do Meio Ambiente - 
MMA, e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB (Portaria 
Interministerial n° 276, de 12 de setembro de 2008). Este grupo pas-
sou a contar com outras organizações, a saber: The Nature Conservan-
cy (TNC), Instituto Socioambiental (ISA), Instituto Internacional de 
Educação do Brasil (IEB), Conservação Internacional (CI), Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Fundo 
Global para o Meio Ambiente (GEF). Estes formularam um docu-
mento base que posteriormente passou por cinco consultas regionais 
em que se incorporaram ao texto inicial as sugestões de organizações 
e povos indígenas através de uma representação total de 186 povos e 
cerca de 1250 indígenas. (FUNAI - GIZ, 2011)

4 De acordo com outra antiga demanda do movimento indígena, no final de 2015, 
através do Decreto n°8593, foi criado o Conselho Nacional de Política Indigenista, 
também CNPI, durante a 1a Conferência Nacional de Política Indigenista, em Bra-
sília.
5 A legitimidade desta mesa de diálogo perante o movimento indígena sempre osci-
lou bastante. De acordo com a maior ou a menor credibilidade depositada no gover-
no federal, os indígenas se aproximavam ou afastavam das conversas.
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A PNGATI emerge em um contexto que envolve três níveis com-
plementares de compreensão sobre os povos indígenas, daqueles que 
estiveram envolvidos em sua concepção (Estado, Indígenas, Sociedade 
Civil e Terceiro Setor). 1 - Os povos indígenas sempre realizaram a 
gestão autônoma de seus ambientes e territórios; 2 - A diversidade de 
relações com a, e a adversidade imposta pela sociedade de consumo, 
complexificaram e impuseram novos desafios para a gestão indígena 
autônoma; 3 - A política deve ser implementada de modo que os in-
dígenas possuam uma ferramenta para enfrentar e superar (entendido 
muitas vezes como atenuação de impactos), os desafios para a gestão 
territorial e ambiental de suas terras e territórios.

Não tenho por objetivo no presente ensaio, analisar detalhada-
mente todo o conteúdo do documento, mas apreender os seus valores 
e apontar potenciais conflitos e contradições. Depois da voz nativa es-
tatal, passo a essa tarefa.

2 TERRITORIAL, AMBIENTAL, INDIGENISMO, AM-
BIENTALISMO E INDÍGENA

Considero como a característica mais marcante do conjunto do 
texto da PNGATI, a tentativa de fusão entre a sustentabilidade am-
biental pautada pelo ecologismo cientificista, ou o conservacionismo, 
e a afirmação do direito indígena à luz de nossa atual constituição fe-
deral, segundo a qual “são reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União de-
marca-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A proposta de 
equilíbrio entre essas duas vertentes possui, de saída, o que se pode cha-
mar de uma inevitável ecologização do indigenismo e, de igual modo, 
de uma indigenização do ambientalismo. Para além, o que mais impor-
ta, é o potencial risco de conflitos entre concepções de gestão pautadas 
no autogoverno indígena sobre as suas terras e, por outro lado, aquelas 
de escopo conservacionista que ao contrário das primeiras, podem ge-
rar sérias limitações à liberdade indígena mesmo dentro de seus pró-
prios territórios sociais. Assim, o adjetivo social do território daria vez 
à concepção deste enquanto delimitação de unidades produtivas ou 
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habitats.
O primeiro trabalho de fôlego que analisa a PNGATI sob essas 

distintas concepções de gestão é o de Printes (2012) – “Gestão ter-
ritorial e ambiental: contribuições de um emergente debate para a 
afirmação dos territórios sociais indígenas”6. É com este trabalho que 
dialogarei no tópico presente.

Além de entrevistas com diversos autores e de ter participado em 
atividades de gestão ambiental e territorial, inclusive no âmbito da 
própria FUNAI, os dois principais materiais com os quais Printes tra-
balhou, foram a então minuta da PNGATI - na ocasião ainda não de-
cretada - e o Projeto Gestão Ambiental e Territorial Indígena - GATI7.

A pesquisa da autora tem orientação geral na seguinte pergunta: 
“Em que medida a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas (PNGATI) contribui para a afirmação dos terri-
tórios sociais indígenas?” (p. 25). Dentre seus objetivos específicos8, 
me concentrarei em apenas um: identificar as concepções de gestão 
territorial e ambiental que a fundamentam a PNGATI. Passo, então, 
a resumir as concepções levantadas pelo trabalho de Printes, situadas 
no subcapítulo 3.3.1 - Concepções de Gestão Territorial e Ambien-
tal que Embasam a PNGATI. Adianto, que para esta autora, não há 
uma única concepção, ou um conceito preciso, sobre o que seja a ges-
tão territorial e ambiental indígenas. Ao contrário, da diversidade de 
conceitos ainda está para ser gestada uma concepção englobante desses 
diferentes entendimentos.

Como concepção clássica mais geral e amplamente aceita entre 
diversos autores que se debruçam sobreo tema, temos que a gestão ter-
ritorial e ambiental é um advento da modernidade desenvolvimentis-

6 Dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-graduação em Desenvolvi-
mento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.
7 Este projeto, inicialmente pensado como o primeiro piloto de uma PNGATI que 
se imaginava que à época já estaria aprovada, passou a ser implementado em caráter 
político, antes mesmo da aprovação da política nacional, como forma de empodera-
mento institucional para a aprovação da PNGATI.
8 Caracterizar o processo de emergência, proposição e implementação da PNGA-
TI; Identificar as concepções de gestão territorial e ambiental que a fundamentam; e 
Analisar a influência da PNGATI, em seus diferentes níveis de gestão, na afirmação 
dos territórios sociais indígenas.
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ta associada ao capitalismo, diante de quadros de degradação do am-
biente. Assim, ela se dá pautada pela combinação entre planejamento 
e intervenções que visem atingir a um fim. Teoricamente pensadas e 
tecnicamente implementadas, envolvendo diagnósticos, ações, moni-
toramentos e avaliações9.

Quando pensada para a realidade dos povos indígenas, citando 
Barreto Filho e Correia (2009) - responsáveis pela elaboração do do-
cumento base que serviu para o início da construção da política - a 
autora aponta:

(...) as diversas realidades ambientais em que se encontram as TIs nas 
diferentes regiões do Brasil acabam por determinar a “dispersão de 
conceitos e metodologias que vêm sendo empregadas a título de ges-
tão ambiental e/ou territorial de/em terras indígenas” levando a uma 
“complexidade e multiplicidade de visões” desse tema.

Em seguida descreve a diversidade de concepções dos autores e 
envolvidos com a concepção da política.

Henyo Barreto e Correia (2009) ressaltam, por um lado, que os 
termos comumente utilizados em ações de gestão ambiental e territo-
rial englobam quatro dimensões que podem ser equiparadas as dimen-
sões dos territórios sociais indígenas, a saber: simbólica/sociocultural, 
ambiental, econômica e política. Por outro lado, afirmam que a gestão 
ambiental é mais limitada que a territorial. Que a segunda contém a 
primeira e traz a tona aspectos fundamentais como a governança pró-
pria indígena do território em todos os quatro elementos citados an-
teriormente.

Para Morais (1994) e Becker (2010) - autores nos quais Henyo 
Barreto e Correia se baseiam - a gestão ambiental e territorial qualifica 
o universo público do Estado para suas ações de construção de políti-
cas públicas ambientais. Através de ferramentas como o zoneamento 
ambiental e outros modos de ordenamento, essas políticas podem ser 
compreendidas como políticas territoriais, uma vez que produzem es-
paços.

9 Considero importante salientar que a lógica de gestão emerge de outros campos 
do conhecimento, que não aqueles relacionados diretamente com as questões terri-
toriais e ambientais.
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Associando as concepções dos dois parágrafos anteriores, temos, 
então: a gestão territorial como englobante da ambiental, ao mesmo 
tempo que a gestão ambiental sendo, também, gestão territorial.

Miller (2008), enfatiza a gestão ambiental e entende que ela existe 
quando há reflexão dos grupos humanos sobre a utilização dos recursos 
naturais, como também, sobre o modo que uso desses recursos impacta 
a sustentabilidade. Além disso, considera que a gestão já é realizada pe-
los povos indígenas, que apenas não a denominam da mesma maneira. 
Frisa, ainda, a organização social indígena como imperativa para que 
haja gestão, uma vez que os pactos e decisões relativas a ela só podem 
ocorrer no seio de uma viva e operacional organização social.

Em sentido aproximado ao de Miller, Verdum (2006), conside-
ra gestão ambiental como as ações que podem ser classificadas como 
intencionais e que são direcionadas à intervenção humana em um am-
biente natural. Para além, e de modo mais enfático que Miller, associa 
gestão ambiental condicionada a proteção dos territórios e as efetivas 
condições para a reprodução física e cultural e bem estar das comuni-
dades indígenas. Para tanto, o Ministério do Meio Ambiente, MMA 
- corresponsável pela implementação da PNGATI - deve assumir a ta-
refa de atuar inclusive fora dos perímetros das terras indígenas com o 
intuito de minimizar atividades que possam comprometer as condi-
ções de vida indígenas10.

A concepção de Little se aproxima bastante da característica 
que enfatizei como marcante na PNGATI, como uma proposta de 
equilíbrio entre o direito indígena e a sustentabilidade ambiental de 
seus territórios. Para o autor, gestão territorial e ambiental deve ser a 
conjunção entre o efetivo controle político indígena do território, e o 
manejo e gestão dos fluxos biofísicos do mesmo. Conjunção essa que 
condiciona sustentabilidade ao controle territorial indígena.

O representante do povo Apurinã da Coordenação das Organi-

10 A minuta da PNGATI analisada por Printes previa a criação de áreas etnoam-
bientais de amortecimento de impactos no entorno do perímetro das terras indíge-
nas, justamente com a intenção de melhorar as condições ambientais de áreas desde 
antes das terras indígenas em si. Contudo, ao longo do demorado processo de tra-
mitação da minuta no poder executivo, essas áreas ficaram excluídas do decreto que 
instituiu a Política. Mais a frente tratarei, no corpo do texto, de outras alterações 
ocorridas no processo de tramitação.



207

zações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB - não nominado 
por Printes - enfatizava a governança da gestão da Política11 de modo 
permanente e, mesmo considerando pequeno o número de indíge-
nas diretamente envolvidos, acreditava que com o tempo o número 
e a qualidade dos representantes aumentariam. Ainda, que o foco da 
Política deve ser o apoio às iniciativas já desenvolvidas pelos indígenas 
em seus territórios, a articulação entre essas e o contexto envolvente e a 
necessidade de geração de renda.

Por fim, um servidor da FUNAI lotado na Coordenação Geral de 
Promoção ao Etnodesenvolvimento, CGETNO - também não nomi-
nado pela autora - defende que além de outros objetivos, a PNGATI 
tenha a missão de enfrentar problemas ambientais gerados pelos pró-
prios indígenas no interior dos territórios. É o caso, por exemplo, do 
arrendamento ou da comercialização ilegal de madeira.

Depois de considerar estas distintas concepções, Printes - citan-
do a afirmação Little (2006), que entende que os conceitos carregam 
pressupostos políticos e ideológicos - afirma que “talvez seja interes-
sante a inexistência de um conceito fechado, mas isso não impede que 
se tenham parâmetros mínimos que sirvam de ponto de partida para a 
discussão” (p.137).

Diante de todo o exposto, das identidades institucionais das or-
ganizações envolvidas no processo de constituição da PNGATI, às 
distintas concepções de autores que estiveram envolvidos nesse pro-
cesso, fica claro que na disputa de prioridades entre empoderamento 
da governança indígena sobre os seus territórios ou, ao contrário, o en-
tendimento desses territórios mais pelo viés conservacionista do que 
pelo direito indígena, não há um caminho definido para uma ou outra 
direção12. No entanto, se forem consideradas outras mudanças da mi-

11 Oficializada no decreto da Política e constituída por: (a) Comitê Gestor da PN-
GATI; (b) Comitês Regionais da FUNAI; (c) Comissão Nacional de Política Indi-
genista, CNPI; e (d) Conferência Nacional da PNGATI. Em todas essas instâncias 
há representação indígena.
12 Para além das distintas concepções que estão nesse debate, atualmente, com a PN-
GATI em fase de implementação, começam a surgir estudos empíricos que analisam 
o modo pelo qual indígenas compreendem e se apropriam dos termos da Política. 
A este respeito, destaco o projeto de pesquisa de pós-doutoramento – em curso, na 
UNICAMP – da antropóloga Aline Iubel – Traduções Conceituais e Transforma-
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nuta analisada por Printes, para o decreto que oficializou a PNGATI, 
parece que no centro do poder do Estado há uma tendência para a so-
brevalorização do viés conservacionista.

Para finalizar este tópico, cito duas relevantes modificações que 
me fazem entender a balança pendendo para tal lado. Ao menos, como 
afirmado, nas instâncias mais centralizadas do poder estatal13. A co-
meçar pelas Disposições Preliminares da Política que, em meu enten-
dimento, suprimiu da minuta a redação das afirmações mais contun-
dentes relativas à autodeterminação indígena.

A minuta:

Art. 2o. I - Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas: o con-
junto de domínio político e simbólico do espaço que constitui o terri-
tório de um povo indígena, englobando os seus saberes tradicionais e 
suas práticas quanto ao uso dos recursos naturais e da biodiversidade 
bem como os mecanismos, processos e instâncias culturais de deci-
são relacionados aos acordos e consensos próprios de cada povo. São 
ferramentas para a gestão territorial e ambiental de terras indígenas 
o etnomapeamento e o etnozoneamento, entendidos como proces-
sos participativos de diagnóstico e planejamento para uso sustentável 
do território e dos recursos naturais, com base nos conhecimentos e 
saberes indígenas (Minuta do Decreto PNGATI, BRASIL, 2010).

O decreto:

Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indígenas - PNGATI com o objetivo de garantir 
e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentá-
vel dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, asseguran-
do a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de 
vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais 

ções no Alto Rio Negro. Neste, a pesquisadora analisa as “traduções/translações/
transformações”, sobretudo, mas não apenas, dos termos terra e território. 
13 Em hipótese alguma tenho a intenção de eclipsar as inúmeras fraturas existentes 
abaixo dos cargos de poder mais centralizados do Estado. Do mesmo modo, não ne-
gar uma perceptível “indigenização” dos quadros técnicos do ambientalismo estatal, 
sobretudo aqueles do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 
ICMBio. Minha intenção é colocar o foco da crítica exatamente no centro do poder 
do Estado.
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e futuras gerações dos povos indigenas, respeitando sua autonomia 
sociocultural, nos termos da legislação vigente.

Art. 2o São ferramentas para a gestão territorial e ambiental de terras 
indígenas o etnomapeamento e o etnozoneamento.
Parágrafo único. Para fins deste Decreto, consideram-se:
- Etnomapeamento: mapeamento participativo das áreas de relevân-
cia ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, com 
base nos conhecimentos e saberes indígenas; e
- Etnozoneamento: instrumento de planejamento participativo que 
visa à categorização de áreas de relevância ambiental, sociocultural e 
produtiva para os povos indígenas, desenvolvido a partir do etnoma-
peamento.

Comparando a redação do artigo 2° da então minuta, com as Dis-
posições Preliminares do Decreto assinado, suprimiu-se justamente:

“Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas: o conjunto de 
domínio político e simbólico do espaço que constitui o território de 
um povo indígena, englobando os seus saberes tradicionais e suas 
práticas quanto ao uso dos recursos naturais e da biodiversidade bem 
como os mecanismos, processos e instâncias culturais de decisão rela-
cionados aos acordos e consensos próprios de cada povo.”

Ao invés disso, se tem, agora, em primeiro lugar, os objetivos da 
sustentabilidade:

“Fica instituída a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas - PNGATI, com o objetivo de garantir e promo-
ver a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos 
recursos naturais (...).”

Agora, no Eixo III, que trata da relação das terras indígenas com 
as unidades de conservação.

A minuta:

Objetivos sobre Áreas protegidas. Unidades dc Conservação e 
Terras indígenas
- promover a interface das terras indígenas com outras áreas legal-
mente protegidas por meio de instrumentos nacionais e internacio-
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nais de gestão territorial da diversidade biológica e sociocultural tais 
como: mosaicos, corredores ecológicos e reservas da biosfera;
- realizar consultas aos povos indígenas sobre a continuidade, recate-
gorização ou revogação da dupla afetação existente em áreas de Uni-
dades de Conservação sobrepostas com terras indígenas;
- elaborar e implementar, com a participação indígena, planos de ad-
ministração conjunta das áreas de dupla afetação das terras indígenas 
com Unidades de Conservação, quando a decisão dos povos indíge-
nas for pela manutenção da sobreposição;
- garantir a participação indígena na gestão das Unidades de Conser-
vação localizadas no entorno das terras indígenas;
- realizar consulta prévia, livre e informada, específica aos povos e 
comunidades indígenas, assegurando-lhes a participação no processo 
de criação de novas unidades de conservação, em regiões que afetem 
povos e comunidades indígenas, respeitando as suas decisões;

O decreto:

- eixo 3 - áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas:
realizar consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas no 
processo de criação de unidades de conservação em áreas que os afe-
tem diretamente;
elaborar e implementar, com a participação dos povos indígenas e da 
FUNAI, planas conjuntos de administração das áreas de sobreposi-
ção das terras indígenas com unidades de conservação, garantida a 
gestão pelo órgão ambiental e respeitados os usos, costumes e tradi-
ções dos povos indígenas;
promover a participação indígena nos conselhos gestores das unida-
des de conservação localizadas em áreas contíguas às terras indíge-
nas; e assegurar a participação da FUNAI nos conselhos gestores das 
unidades de conservação contíguas às terras com presença de índios 
isolados ou de recente contato;

Note-se que com a alteração colocada pelo Eixo III, dois direitos 
foram suprimidos da minuta. (a) Os povos indígenas deixaram de ter 
o direito de opinar pela continuidade, mudança ou revogação da dupla 
afetação entre suas terras, áreas protegidas e unidades de conservação. 
(b) No caso da opção indígena pela manutenção da dupla afetação de 
suas terras com áreas protegidas e unidades de conservação, o texto da 
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minuta concebia a gestão dessas, de modo horizontal entre indígenas, 
ICMBio e FUNAI. Com a alteração, a gestão ficou como responsabi-
lidade do órgão ambiental. Antes coautores, indígenas e FUNAI pas-
sam a ter a garantia de serem ouvidos e participarem da gestão14.

UM POUCO MAIS SOBRE RELAÇÕES ENTRE AMBIEN-
TALISMO, DIREITO E LÓGICA INDÍGENA

Não é mera coincidência que a PNGATI - uma demanda do mo-
vimento indígena - tenha em si, a ambiguidade entre os potenciais de 
afirmação e limitações ao direito indígena. Esse cenário é mais amplo 
que a Política. Nesse sentido, utilizo este tópico para uma breve incur-
são em algumas possibilidades de articulação entre demandas indíge-
nas e a PNGATI como ferramenta para a efetivação destas.

Segundo Albert (1995), a ecologização do discurso indígena é o 
único modo possível para que esses povos se façam audíveis no cenário 
político nacional e, assim, mantenham seus projetos de continuidade 
social diferenciada. Em outras palavras, as pressões econômicas, ca-
racterísticas do ordenamento territorial brasileiro, e o contraponto a 
estas, gestado pelo movimento ambientalista nacional e internacional, 
condicionam as identidades étnico-políticas indígenas.

Ainda no ponto de vista de Albert (1995), essa tal ecologização 
do discurso deve ser compreendida de modo complexo, pois não é a 
mera reprodução passiva de uma ideologia dominante e, tampouco, 
uma dissimulação instrumental indígena. Ao contrário, se trata de:

“(...) uma simbolização política complexa e original que passa ao lar-

14 Essa alteração está de acordo com as dezenove condicionantes adicionadas pelo 
Supremo Tribunal Federal, STF, à decisão de demarcação continua da terra indígena 
Raposa Serra do Sol (RR). Estas condicionantes impõem uma série de dificuldades à 
liberdade da vida cotidiana das comunidades que tradicionalmente habitam aquela 
área, nos termos do artigo 231 da Constituição Federal. Em que pese o fato de juri-
dicamente a decisão do STF valer apenas para a terra indígena em questão, o próprio 
tribunal já julgou outros casos sob o estipulado pelas condicionantes e suas se fazem 
sentir cotidianamente em todas as questões pertinentes tratadas pelos três poderes 
da república, incidindo, inclusive, na prerrogativa constitucional da FUNAI em seus 
trabalhos técnico-administrativos de demarcação e delimitação de terras indígenas.
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go do labirinto de imagens dos índios construído tanto pela retórica 
indigenista do Estado quanto pela de seus próprios aliados. Mesmo 
estreitamente articulada ao referencial emblemático da indianidade 
genérica, essa simbolização nunca se reduz a ela, mantendo sempre 
a especificidade cultural de cada grupo indígena”. (ALBERT, 1995, 
p. 3 e 4)

De acordo com Cunha e Almeida (2001), o ambientalismo deve 
ser entendido enquanto um conjunto de práticas, ou como ideologia. 
Assim, há três situações diferentes que podem estar em jogo quando se 
está falando em ambientalismo. Quando há apenas o discurso verbal; 
quando ideologia e prática estão associadas; e quando há uma prática 
que pode ser considerada sustentável sem que, contudo, esteja associa-
da a um discurso de preservação.

Esses autores entendem que a diversidade das sociedades indíge-
nas existentes no Brasil podem, em muitos casos, ser associadas uma 
das três situações descritas. A esse respeito é importante lembrar que 
eles estão defendendo um conceito de populações tradicionais que 
associa reivindicação territorial à subsistência pautada no baixo im-
pacto sobe os recursos naturais e, por fim, à disposição em negociar o 
controle sobre um território com a prestação de serviços ambientais. 
Esse ponto de vista parece fazer bastante sentido quando comparado à 
combinação entre direito indígena e sustentabilidade ambiental, mar-
cante na PNGATI. As disputas de sentido entre a prioridade para um 
ou outro lado seriam, então, uma questão de margem de negociação.

Trazendo novamente Albert (1995), e seu entendimento sobre o 
discurso xamânico-político de Davi Kopenawa com dupla conotação, 
temos: proteção da terra e preservação da floresta. Mais uma vez há 
possibilidade para ricas mediações com a gestão territorial e ambiental 
da PNGATI. No entanto, é importante frisar que para o autor, esse 
discurso faz referência a lógicas que extrapolam a mera conservação de 
recursos e a proteção de um território.

Para Davi, portanto, “proteger a floresta” ou “demarcar a terra” não 
significa unicamente garantir a perenidade de um espaço físico im-
prescindível para a existência física dos Yanomami. É também preser-
var da destruição uma trama de coordenadas sociais e de intercâmbios 
cosmológicos que constituem e asseguram a sua existência cultural 
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enquanto “seres humanos” (yanomae thèpè). (ALBERT, 1995, p 10)

AUTONOMIA E AUTODETERMINAÇÃO - COMPLEXIFI-
CANDO DISCURSOS FÁCEIS

Resumi o processo de constituição da PNGATI. Dediquei aten-
ção às distintas concepções de gestão territorial e ambiental indígena 
que permearam a construção da Política e que agora se relacionam a 
sua implementação. Mencionei algumas poucas possibilidades de as-
sociação da Política com lógicas próprias indígenas, de acordo com o 
entendimento de dois renomados autores. É hora de expandir o olhar 
sobre a PNGATI enquanto uma política pública, para discussões mais 
gerais sobre a autonomia e a autodeterminação indígena em contextos 
de relações entre Estado e Povos Indígenas na América Latina.

Consuelo Sánchez (2009), no artigo intitulado Autonomia, Esta-
dos Pluriétnicos e Plurinacionais, explora inúmeros sentidos e articula-
ções do valor da autonomia, relacionando-o com a autodeterminação 
e a possibilidade de construção - em alguns casos efetivada - de Estados 
Pluriétnicos e Plurinacionais.

Em sua análise, a autora afirma que a autonomia pode, ou não, ser 
uma demanda explícita indígena. Que quando demandada pode ser 
integralmente nas relações com o Estado ou apenas em alguns aspectos 
destas. Que os povos que a demandam podem reivindicar alterações 
no arcabouço jurídico e nas estruturas socioeconômicas e políticas do 
Estado, ou apenas no interior das próprias comunidades. No aspecto 
territorial podem cobrar mudanças em toda a cadeia - partindo do mais 
local ao nacional - ou apenas em uma ou algumas partes desta. Por fim, 
que todas essas possibilidades se articulam e que devem ser entendidas 
de modo situacional, pois ocorrem alterações nas opções políticas dos 
grupos. Aqueles que não demandavam a autonomia de modo explí-
cito podem passar a cobrá-la e vice-versa. Os que já cobravam podem 
ampliar o nível da demanda, diminuir ou até mesmo deixar de fazê-lo.

De modo mais geral, Sánchez entende a autonomia como um 
sistema para exercer a autodeterminação sob o marco de um Estado 
edificado sob a diversidade cultural, ao reconhecer que os indígenas 
existem e formam coletivos políticos. E ainda, não há como falar em 
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autonomia e autodeterminação sem que existam regimes de autonomia 
que abarquem determinados elementos fundamentais, a saber: oauto-
governo enquanto relação de redistribuição dos poderes do Estado e 
maiorparticipação política indígena na sociedade nacional; a base ter-
ritorial sobre a qual as comunidades devem exercer o autogoverno em 
todos os níveis pertinentes de um território social; as competências, 
que se referem às atribuições de competências e poderes que o Estado 
destina aos territórios autônomos. Necessariamente deve vir acompa-
nhada da descentralização de poder e de recursos materiais e econô-
micos satisfatórios; e a participação e representação política na vida 
nacional, em sentido que extrapole as representações individuais e que 
empreenda reformas eleitorais necessárias para que a representação se 
dê por base nos territórios sociais autônomos.

Um determinado Estado que reconheça a presença indígena e 
que de algum modo trabalhe para valorizá-la, se não se dispuser a ca-
minhar no sentido de efetivas transformações com vistas à implemen-
tação de regimes de autonomia com as características fundamentais 
descritas no parágrafo anterior, não pode ser considerado como um 
efetivo Estado Plurinacional ou Pluriétnico. Ao contrário - e os exem-
plos abundam na América Latina - são Estados Nacionais com ideolo-
gia monocultural, normalmente edificados sob a égide do liberalismo 
econômico e do capitalismo mundial e suas etiquetas multiculturalis-
tas com viés de consumo.

Por fim, a autora afirma que a depender dos valores culturais e 
históricos dos coletivos étnicos que residam dentro de um território 
dividido entre outros grupos de identidades, os próprios Estados Plu-
rinacionais podem ser mais ou menos capitalistas.

Para Verdum (2009) - em artigo na mesma publicação que o de 
Sánchez - o Brasil é um caso exemplar de um Estado cujo texto consti-
tucional reconhece a multiculturalidade e a plurietnicidade, mas que 
sem promover reformas estruturais econômicas, de poder e de domi-
nação, acaba reforçando o poder de controle do Estado Nacional e do 
Capitalismo Global. Além disso, por uma característica própria da ide-
ologia que forjou o indigenismo no país, ainda tem fortes influências 
de um Estado integracionista que, mesmo após o texto constituinte, se 
atualiza em conceitos e políticas como inclusão produtiva, exploração 



215

dos recursos minerais e hídricos das terras indígenas, etc.
É, então, nesse cenário extremamente complexo, que o discur-

so oficial do Estado brasileiro afirma que a PNGATI é uma política 
que busca ser uma ferramenta para que os indígenas, do mesmo modo 
como sempre o fizeram - também discurso oficial - continuem gestan-
do os seus territórios de modo autônomo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que até aqui foi exposto, há pelo menos duas formas 
de abordar a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas - PNGATI. A primeira, em relação ao seu potencial, 
ou a falta deste, de transformação dos desfavoráveis cenários mais ge-
rais para a autonomia indígena. A segunda, é considerar o esforço que 
culminou em uma medida afirmativa15 oficial ao direito indígena, jus-
tamente em um contexto de institucionalidade que há algum tempo 
vem enfatizando a negação dos direitos indígenas.

De saída, é evidente que, por si, uma política nacional que ainda 
em seu universo interno - e entre considerados aliados indígenas - já 
carrega ambiguidades e potenciais de limitação à liberdade dos índios, 
não terá a capacidade de transformar um Estado Nação pautado por 
uma ideologia monocultural da mestiçagem - que dilui as alteridades 
em uma unidade pretendida - em um Estado com valores mais aproxi-
mados à plurietnicidade ou à plurinacionalidade, sensível à edificação 
de regimes de autonomia através dos quais os distintos grupos indíge-
nas pudessem exercer plenamente a autodeterminação.

Há todo tipo de desafio a superar e, como lembrado por Verdum 
(2009) - e já citado anteriormente - mesmo no seio dos grupos aliados 

15 Em abril do ano corrente, em seminário apresentado no Centro de Pesqui-
sa em Etnologia Indígena da Universidade de Campinas – CPI/UNICAMP, a 
pesquisadora Aline Iubel afirma que após o arrefecimento das grandes mobili-
zações indígenas relativas à regularização fundiária de cinco terras indígenas 
no Alto Rio Negro, entre as décadas de 1990 e meados de 2000, a PNGATI 
conferiu nova dinâmica às organizações indígenas daquela região.  É nesse ce-
nário que sua pesquisa busca analisar os “encontros e desencontros” entre con-
cepções indígenas e de diferentes não-indígenas acerca de “territorialidade”.
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dos indígenas, ainda reverbera de modo relevante a ideologia indige-
nista da integração dos índios à comunhão nacional.

No entanto, e mesmo ao considerar os conflitos entre sentidos e 
interesses diversos que estão no cerne da PNGATI, acredito que por 
alguns fatores, o esforço de construção da política em si, é, até o presen-
te momento, exitoso e merece ser respeitado. Entre estes fatores, des-
taco: a grande capacidade que o documento base teve em incorporar 
as contribuições indígenas nos mais variados temas. Ao examinar item 
por item o texto da política, é difícil não encontrar algum tema signi-
ficativo à vida cotidiana dos índios de todas as regiões do país. Nesse 
sentido, merece destaque a incorporação das demandas de povos do 
Sul e do Nordeste, pluralizando o que até então poderia ser entendido 
enquanto um valor hegemônico dos povos amazônicos. 

Essa abrangência é decorrente das amplas consultas realizadas 
que, sem dúvida, superaram a representatividade indígena de esforços 
e momentos anteriores.Outro aspecto que merece novamente ser des-
tacado é a governança da Política, também com significativa represen-
tatividade indígena e ao menos na norma, com importância simétrica 
àquela dos não-indígenas. Nesse sentido, o desenho da Política busca 
oferecer um modelo e influenciar a incrementação da participação in-
dígena em instâncias de decisão de outros contextos. Tanto os federais, 
quanto os estaduais e municipais.
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PRINCÍPIO DA EQUIDADE INTERGERACIONAL: 
O CONHECIMENTO TRADICIONAL DAS LOUCEIRAS 
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RESUMO: No Distrito do Maruanum localizado na zona rural do 
município de Macapá no Estado do Amapá residem as louceiras do 
Maruanum, mulheres quilombolas que receberam como herança dos 
seus antepassados, de geração para geração, o conhecimento tradicional 
de produzir louças de barro. A principal matéria prima utilizada por 
elas é a argila extraída do barreiro, essa extração ocorre apenas duas 
vezes por ano. Durante o verão, as louceiras do Maruanum se reúnem 
em mutirão para a retirada da argila e para isso utilizam apenas as mãos 
e pedaços de madeira em obediência ao ritual tradicional da “crença a 
Mãe do Barro3”, deste modo, pode-se considerar que contribuem para 
a conservação do meio ambiente.  Essa prática sustentável de explorar 
o barreiro de forma racional culmina na observância ao Princípio do 
Direito Ambiental da Equidade Intergeracional, pois as ceramistas 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná.  Mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas 
pela Universidade Federal do Amapá, Graduada em Direito e Comunicação Social, 
e-mail: celia.amapa@hotmail.com
2 Professora da Universidade Federal do Amapá, Mestre em Desenvolvimento Re-
gional pela Universidade Federal do Amapá, Doutoranda do Programa de Pós-Gra-
duação em Direito da Pontifícia Universidade Federal do Amapá, email: julimpe-
dro@gmail.com
3 Ser encantado, guardiã da área de onde se extrai a argila para confecção da louça. A 
“Mãe do Barro” ou “Vovozinha” é cultuada pelas louceiras do Maruanum que após a 
retirada da argila depositam oferendas a guardiã da natureza.
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do Maruanum são detentoras de um criar-saber-fazer específico. O 
conhecimento dessas mulheres amazônicas constitui-se em patrimônio 
cultural imaterial e as louças em patrimônio cultural material. Os 
resultados apontam que devido à tradição ceramista ser mantida pelas 
louceiras em relação à extração da argila de forma racional, a cerâmica 
produzida assume uma prática sustentável, em respeito ao meio 
ambiente e ao direito das futuras gerações em continuar com o ofício 
tradicional da confecção da louça de barro.

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento tradicional; Louceiras do 
Maruanum; Princípio da Equidade Intergeracional.

ABSTRACT: In the District of the Maruanum located in the rural 
area of the municipality of Macapá in the State of Amapá, there are 
the louceiras4 of maruanum, quilombola women who have inherited 
from their ancestors, from generation to generation, the traditional 
knowledge of producing crockery. The main raw material used by 
them is the clay extracted from the barreiro5, this extraction occurs 
only twice a year.  During the summer, the louceiras of the maruanum 
gather together to remove the clay and use only their hands and pieces of 
wood in obedience to the traditional ritual of the belief “Mother of the 
Clay”, so it can be considered that Contribute to the conservation of the 
environment. This sustainable practice of exploring the barreiro rationally 
culminates in observance to the Principle of the Environmental Law of 
Intergenerational Equity, since the potters of the Maruanum are holders 
of a specific creation-know-how. The knowledge of these Amazonian 
women constitutes in intangible cultural heritage and the crockery in 
material cultural patrimony. Therefore, this article aims to share the 
results of the field research that used participant observation in loco. The 
results point out that because the ceramics tradition to be maintained by 
the louceiras in relation to the extraction of the clay in a rational way, 
the produced ceramics assume a sustainable practice, with respect to the 
environment and the right of the future generations to continue with the 
traditional craft of confection of the crockery.

4 Artesan making claypot.
5 Place where the clay is removed.a
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INTRODUÇÃO

Com o advento da transferência da tecnologia do conhecimento 
tradicional de forma indiscriminada realizada por grandes laborató-
rios, grupos de pesquisas e corporações infiltrados em comunidades 
tradicionais, especialmente em países em desenvolvimento fortaleci-
da pela prática da biopirataria, houve uma reação internacional, o que 
impulsionou a criação de legislações nacionais voltadas à proteção dos 
conhecimentos tradicionais. 

O Brasil assinou em 1992 o tratado internacional da Convenção 
sobre Diversidade Biológica e regulamentou no âmbito nacional essa 
normativa através do Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998 e pela 
Medida Provisória nº 2.052 de 29 de julho de 2000 que possui disposi-
tivos voltados à proteção dos conhecimentos tradicionais.

Desse modo, os olhares se voltaram ao valor atribuído aos conhe-
cimentos tradicionais e se tratando da Amazônia brasileira formada 
pela vasta floresta tropical composta por uma série de ecossistemas, 
rica em fauna e flora, essa atenção foi ainda mais vigorosa. Enquan-
to saberes e fazeres, as comunidades tradicionais agregam uma espécie 
de capital intelectual resultante do convívio com a natureza caracte-
rizando-se pelo fluxo de dependência dos recursos naturais. Esse é o 
sentimento das louceiras do Maruanum, elas dependem da natureza 
manifestada na crença da “Mãe do barro”, podendo ser interpretada 
como a mãe natureza que precisa ser reverenciada e respeitada.

Nesse viés argumentativo, apresentamos o artigo intitulado: 
“Princípio da Equidade Intergeracional: conhecimento tradicional 
das louceiras do Maruanum na produção da cerâmica sustentável”. Os 
dados foram coletados pela pesquisadora Célia Souza da Costa no ano 
de 2012, no momento do desenvolvimento da dissertação de mestrado 
intitulada “Patrimônio Cultural do Amapá: o caso das louceiras do 
Maruanum em observância ao Princípio da Equidade Intergeracional” 
defendida em 2014 no Programa de Pós -graduação em Direito Am-
biental e Políticas Públicas da Universidade Federal do Amapá (UNI-
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FAP). Portanto, todas as informações presentes nesse artigo científico 
foram retiradas do diário de bordo da pesquisadora. 

O artigo está dividido em três partes baseada na pesquisa in loco. 
A primeira parte diz respeito ao patrimônio cultural material e imate-
rial e a sua tutela jurídica no direito brasileiro, na qual discutimos as 
concepções atribuídas ao patrimônio cultural na história das legisla-
ções brasileiras até chegarmos a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 que reafirmou a importância protetiva dos bens cul-
turais materiais e imateriais do Brasil.

Na segunda parte tratamos do objeto de pesquisa voltado para os 
conhecimentos tradicionais das louceiras do Maruanum que resultam 
na criação de uma cerâmica sustentável, onde a extração da argila acon-
tece de forma racional e mística com evidência para os conceitos de et-
nocioência e etnoconservação discutidas por Pereira e Diegues (2010). 
Nesse tópico apresentamos a descrição da pesquisa in loco trazendo 
evidências da prática sustentável na extração da argila como recurso 
basilar da confecção cerâmica das louceiras do Maruanum. 

Por sua vez, na terceira parte enfatizamos o cumprimento Princí-
pio da Equidade Intergeracional na proteção dos conhecimentos tra-
dicionais das louceiras do Maruanum que se concretiza com o repasse 
do criar-saber-fazer da louça sustentável. Por fim, apresentamos as nos-
sas reflexões fundamentadas nos teóricos e na observação participante 
proporcionada pela pesquisa de campo.

1 O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL 
E SUA TUTELA JURÍDICA NO DIREITO BRASILEIRO

No século XX, com a crise ambiental e a possibilidade de extinção 
da vida, bem como a busca pela qualidade de vida do homem, surgem 
movimento de âmbito internacional que refletem no Brasil quanto à 
necessidade de proteção do patrimônio cultural e natural. A criação 
de novos instrumentos normativos para a tutela do patrimônio cultu-
ral material e imaterial aparece com maior intensidade na proteção do 
meio ambiente, deste modo, foi originada a categoria de meio ambien-
te: a) natural; b) cultural; c) do trabalho e d) artificial (FIORILLO, 
2008, p.20-23). Nesse sentido, cita-se:
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A concepção unitária do meio ambiente como macrobem, consti-
tuído por elementos da natureza e da cultura, decorre diretamente 
dos dispositivos constitucionais que tratam do patrimônio cultural 
brasileiro e do meio ambiente e tem sua base na dignidade da pessoa 
humana. Com a Constituição, a visão de meio ambiente como patri-
mônio uno, composto de bens naturais e culturais foi consolidada, 
havendo um maior compartilhamento dos instrumentos protetivos 
para os bens autonomamente considerados (SOARES, 2009, p. 86 
e 87).

Cabe ressaltar que o Brasil possui vasta diversidade cultural, dian-
te disso, é necessário a proteção também no arcabouço Jurídico, ao que 
foi sistematizado várias legislações que tratam do tema. Marchesan 
(2007, p. 50) destaca o contexto histórico de criação de legislação no 
direito brasileiro, afirmando que embora tenham existido ações isola-
da na época do império, o primeiro evento que trouxe a institucionali-
zação da proteção foi na República com o Decreto n. 22.928, de 12 de 
julho de 1933 que objetivou elevar a cidade de Ouro Preto a patrimô-
nio cultural brasileiro.

Marchesan (2007, p. 50) ainda afirma que a Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil de 1934, voltada para ideologia do bem-
-estar social foi a primeira a tutelar os bens culturais, deste modo, o 
Ministro da Educação, Gustavo Capanema dá início a criação de um 
órgão para a proteção desses bens, denominado Serviço do Patrimô-
nio Histórico Científico e Artístico Nacional (SPHAN) e criado em 
1936, posteriormente, surge a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1937, com inspiração polonesa, por isso conhecida como 
“A Polaca” que institui a proteção do patrimônio cultural consideran-
do os monumentos históricos, artísticos e naturais, bem como paisa-
gens ou os locais particularmente dotados pela natureza (MARCHE-
SAN, 2007, p. 51).  

Diante desse contexto, foi instituído o Decreto Lei de 25, de 30 
de novembro de 1937, seguidamente à Constituição da República Fe-
derativa do Brasil de 1937. Considerada uma das primeiras legislações 
que tratam da proteção jurídica do Patrimônio Cultural no Brasil con-
ceituava o como patrimônio histórico e artístico nacional relacionan-
do-o com o conjunto de bens móveis e imóveis. Esse Decreto Lei trazia 
no seu bojo o instrumento de proteção aos bens culturais conhecido 



224

como tombamento.
Todavia, essa concepção de patrimônio histórico e artístico foi 

superada pela Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB, 
de 1988, por assim dizer, passou-se a adotar um termo mais abrangente 
e adequado. Segue trecho do art. 216 da CRFB/88:

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza ma-
terial e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, porta-
dores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I- 
as formas de expressão; II- os modos de criar, fazer e viver; III- as 
criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV- as obras, objetos, do-
cumentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artísticos culturais; V- os conjuntos urbanos e sítios de valor históri-
co ,paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico. §1° O Poder Público com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, 1988, p.58).

Como se depreende da leitura do art. 216, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 consagrou a proteção do pa-
trimônio cultural material e imaterial.  Silva (2001, p. 96) destaca que 
os bens materiais dizem respeito a cultura corpórea e os imateriais a 
cultura incorpórea, no primeiro caso seriam os que são exteriorizados 
em objetos materiais duráveis da expressão da vida humana, como por 
exemplo artefatos, obras raras, edificação e conjuntos urbanos e o se-
gundo os que não podem ser apreensíveis fisicamente, tais como cren-
dices, culto, festas, em ambos os casos são elementos que compõe a 
memória e a identidade de um povo:

Bens culturais materiais populares (comidas típicas – tramas e teci-
dos: rendas; labirintos; fiadeiras: roca e fuso; redes de dormir; ces-
taria; caçuá; cesto feito de cipó – cerâmica e modelagem, cerâmica 
utilitária e figureira: Vitalino, Zé Caboclo – xilurgia: jangadas, carros 
de bois, xilogravuras), em que se destacam os modos de criar, fazer e 
viver, de que fala o inciso II do art. 216 da Constituição. 
Bens culturais de natureza imaterial  ou espirituais são os que refle-
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tem valores  em suportes não-materiais, tais são as crendices, cultos, 
danças, festas, que não constituem produtos culturais apreensíveis fi-
sicamente, como se apreende um quadro, uma estátua, um livro, uma 
partitura musical, uma peça teatral. Seu produto consiste especial-
mente no manifestar-se. São basicamente manifestações da cultura 
popular, cujas valorização e difusão devem ser apoiada e incentivadas, 
segundo a Constituição (art. 215)” (SILVA, 2001, p. 98).

 
Conforme observado por Aguinaga (2006, p. 07) o art. 216 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é bastante 
abrangente correspondente à diversidade do patrimônio cultural, as-
sim sendo, assinala que os bens culturais tratados no artigo são mera-
mente exemplificativos, pois a cultura tem por característica o dina-
mismo, sempre é renovada de civilização para civilização. 

Quanto ao advento da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 o patrimônio cultural também integrou o rol de bens 
ambientais protegidos, o art. 225, 215 e 216 consagra a cultura. Desse 
modo, a proteção referente ao meio ambiente natural pode ser tam-
bém um escudo para a preservação dos bens culturais. Miranda (2006, 
p.16) observa que essa proteção da Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988 é necessária e refere-se a um direito transindivi-
dual difuso, equiparado ao meio ambiente natural, diz respeito a uma 
infinidade de pessoas, pois busca resgatar a memória e os valores para 
gerações futuras. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dá 
um tratamento de direitos fundamentais ao meio ambiente, estando 
aí incluídos os bens culturais. São bens difusos que dizem respeito às 
referências, identidades e valores culturais das sociedades pré-históri-
cas, históricas e atuais. Em relação ao tratamento da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988:

O novo conceito de patrimônio cultural incorporado pela Consti-
tuição engloba não só os bens culturais materiais ou tangíveis como 
também os bens imateriais ou intangíveis. O artigo 215 é claro quan-
do estabelece que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 
de natureza material e imaterial, incluindo entre estes as formas de 
expressão, os modos de criar, fazer e viver e as criações científicas, ar-
tísticas e tecnológicas dos diferentes grupos sociais brasileiros (SAN-
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TILLI, 2005, p. 77 e 78).

O Decreto Lei 25/37 foi recepcionado pela Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil de 1988, conhecida como lei do tomba-
mento, trata-se de instrumento administrativo, exercício de poder de 
polícia, com a finalidade de impor limites à propriedade privada em 
razão de características históricas, artísticas, naturais, paisagísticas que 
guarda relação com a cultura, para a fruição das presentes e futuras 
gerações (MACHADO, 2013, p.1.108).

 De acordo com o Decreto Lei 25/37, o tombamento pode ser 
realizado pela União, Estados e Munícipios, em âmbito federal, é de 
competência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal e ocorre com a inscrição dos bens culturais protegidos nos Livros 
do Tombo: a) Arqueológicos, Etnográficos e Paisagísticos; b) Histó-
rico; c) Belas Artes; d) Artes Aplicadas. Especificamente no caso do 
Amapá, local onde se desenvolveu a pesquisa o órgão responsável pelo 
Tombamento em âmbito estadual é a Secretaria de Estado da Cultura 
do Amapá (SECULT/AP). Desse modo, o art. 295 da Constituição 
Estadual do Amapá, promulgada em 20 de dezembro de 1991, tam-
bém prevê a proteção do patrimônio cultural material e imaterial no 
Estado.

Outro instrumento administrativo utilizado para a preservação 
dos bens culturais materiais e imateriais é o inventário, consiste em re-
gistrar em banco de dados dos órgãos públicos de gestão do patrimô-
nio cultural na busca pela valorização e salvaguarda dos bens culturais. 
(IPHAN, 2017)

Soares (2009, p.53, 84-87) destaca que a ordenação brasileira para 
a tutela dos bens culturais é composta pelos tratados em que o Brasil é 
signatário, pelo Decreto Lei 25/37, Lei 3.924/61, Lei 7.542/86 e por-
tarias do IPHAN, bem como pelas Resoluções e Deliberações de con-
selhos que tratam da cultura, Lei de Política Nacional do Meio Am-
biente, Lei de crimes ambientais e Resoluções do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (CONAMA), sem deixar de mencionar o sistema 
judicial criado para proteger direitos difusos e coletivos. 

Portanto, em relação às técnicas e conhecimentos (criar-saber-
-fazer) das louceiras do Maruanum no Estado do Amapá se enquadra 
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como um bem cultural, onde está agregada a identidade, a referência e 
aos valores culturais presentes na confecção de panelas de barro come-
çando pela retirada do barro da natureza.A prática cultural ainda tem 
como finalidade prover o meio de subsistências dessas mulheres. 

 Ademais, a comunidade de Santa Luzia do Maruanum integra 
processo de reconhecimento de terras quilombolas, fortalecendo a ne-
cessidade de proteção do bem cultural adotado pelas mulheres loucei-
ras, enfatiza-se que o § 5º, do art. 216 da Constituição da República 
Federativa do Brasil dispõe que: que ficam tombados todos os docu-
mentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos.  Assim sendo, reforça a preservação e proteção desses bens 
culturais para as presentes e futuras gerações construindo o reconheci-
mento, a identidade e a memória da comunidade.

2 CONHECIMENTOS TRADICIONAIS DAS LOUCEIRAS 
DO MARUANUM

O Distrito da Maruanum localizado no Estado do Amapá é for-
mado por 16 comunidades, duas delas, Carmo e Santa Luzia do Ma-
ruanum, se destacam como polos de produção da cerâmica sustentável 
das Louceiras do Maruanum que se caracterizam como conhecimen-
tos tradicionais repassados de geração para geração. Segundo Costa 
(2014, p.42) o nome da comunidade advém da história oral, é a união 
do nome do índio Maru e da índia Anum, os primeiros moradores da 
localidade, com a junção dos dois nomes, nasce o nome Maruanum. Já, 
Barbosa (2011, p.18) afirma que o nome Maruanum deriva da nação 
Marauanu, índios que viveram no século XV no território próximo ao 
Rio Maruanum e o Rio Matapi.  

De acordo com Garcés (2007, p.71) os conhecimentos tradicio-
nais “são aqueles produzidos pelas sociedades possuidoras de rasgos 
culturais específicos que as diferenciam das sociedades nacionais onde 
estão imersas”.  Para esse autor, as proteções dos conhecimentos tradi-
cionais não podem estar restritas aos saberes acerca da biodiversidade, 
pois esse campo é muito mais amplo, pois abrange “um conjunto de 
saberes dos povos indígenas e sociedades tradicionais” que englobam 
“línguas nativas, o território, os rituais, narrativas orais, cultural mate-
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rial, expressões artísticas, que constituem criações culturas específicas 
dessas sociedades”. Acrescentamos também nesse rol o criar-saber-fa-
zer, uma tecnologia tradicional empregadas em muitas comunidades, 
como é o caso da cerâmica das louceiras do Maruanum. 

Os conhecimentos tradicionais estão interligados com a etnoci-
ência, sobre isso Pereira e Diegues (2010, p.47,48) explicam que a et-
nociência é uma ciência voltada para a proteção dos recursos naturais, 
especialmente dos países em desenvolvimento. No decorrer do tempo, 
as populações tradicionais naturalmente desenvolvem conhecimentos 
no meio em que vivem, principalmente quando os ecossistemas ofere-
cem uma vasta biodiversidade. Os autores ressaltam que as pesquisas 
científicas não conseguem dimensionar todas as especificidades desses 
ecossistemas, porém as comunidades tradicionais reconhecem as mi-
nucias do meio em que vivem por meio da interação homem-natureza. 

Assim, Pereira e Diegues (2010, p.47-48) afirmam que as popula-
ções tradicionais são “agentes para a proteção de áreas naturais e a ne-
cessidade que existe em protegê-los, visto que apresentam um dos mo-
dos de vida humana capaz de coexistir dentro de certo equilíbrio com 
a natureza”. A etnoconservação ressalta a importância e interconexão 
entre os conhecimentos tradicionais que resultam na conservação dos 
recursos naturais, é o que os autores caracterizam “[...] a ideia de natu-
reza como uma construção cultural de algumas sociedades humanas 
que apresentam intensa dependência de todo o ciclo que é perpetuado 
constantemente” pelo ecossistema. 

Sobre a etnoconservação, Costa (2011, p.151) complementa que 
todo o criar-saber-fazer das louceiras do Maruanum, assim como as 
técnicas ceramistas empregadas na fabricação das louças são baseadas 
em “[...] valores sustentáveis como o cooperativismo e a exploração ra-
cional, onde há a consciência de que a argila é um bem ambiental que 
precisa ser conservado para que a futuras gerações possam usufruir”. 
Esse valor ambiental das ceramistas dos Maruanum em preservar e 
conservar o meio ambiente de onde se extrai a argila demonstra uma 
consciência ambiental amparada pelo princípio da equidade interge-
racional.  

2.1 PESQUISA IN LOCO: EVIDÊNCIAS DA PRÁTICA SUS-
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TENTÁVEL NA EXTRAÇÃO DA ARGILA PARA A FABRI-
CAÇÃO DAS LOUÇAS DO MARUANUM

Os dados contidos neste artigo foram extraídos durante a pesqui-
sa de campo realizada por Célia Souza da Costa no ano de 2012 para a 
elaboração da dissertação intitulada Patrimônio Cultural do Amapá: o 
caso das louceiras do Maruanum em observância ao Princípio da Equi-
dade Intergeracional. A pesquisa obedeceu aos critérios éticos cientí-
ficos estabelecidos pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Direito Ambiental e Políticas Públicas da Universidade Federal do 
Amapá.  As louceiras entrevistadas e observadas assinaram junto à pes-
quisadora o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando 
a divulgação científica dos dados (resultados de entrevistas, imagens, 
etc). 

A pesquisa de campo in loco com a observação participativa foi 
uma experiência única, na qual foi possível constatar como essas mu-
lheres ceramistas respeitam a tradição da “crença da Mãe do barro”, 
guardiã do local de onde se retira a argila e como se relacionam de 
forma harmoniosa com a natureza que provê os bens naturais como a 
argila, matéria-prima para a confecção das louças de barro. A pesqui-
sadora utilizou diário de bordo, câmera fotográfica e filmadora para 
registrar os momentos da pesquisa.

Conforme consta no diário de bordo, a primeira etapa é a escolha 
do local no barreiro onde vai ser extraída a argila. Geralmente a loucei-
ra mais antiga é que escolhe o espaço a ser cavado e antes disso segue 
um ritual pedindo permissão e condução à “Mãe do barro” para que 
essa escolha seja frutífera. O barreiro é caracterizado como um grande 
pedaço de terra que no inverno encontra-se totalmente alagado e no 
verão serve como pasto (FIGURA 1). Assim é possível realizar a extra-
ção da argila somente no verão, ocasião que as louceiras retiram o barro 
e esse procedimento ocorre somente duas vezes ao ano, pois para elas a 
terra possui “limites e precisa descansar para gerar boa argila”.
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FIGURA 1- Pasto de onde se extrai a argila denominado de barreiro.
Autoria: Célia Souza da Costa (2012)

   
Na segunda etapa, as mulheres adentram a mata localizada nos 

arredores do barreiro e retiram galhos de árvores e com o auxílio de 
um facão formam pontas que serviram para abrir o buraco no local já 
determinado pela louceira mais experiente. Toda a abertura e escava-
ção da terra é realizada somente por meio desses galhos de árvores e 
das mãos dessas mulheres e de seus filhos que também ajudam nesse 
processo de retirada. A explicação das louceiras para que a extração 
seja dessa maneira é que elas acreditam que a “Mãe do barro” deixaria a 
terra, ficaria “impura” caso fosse empregado instrumentos de metal du-
rante a abertura do buraco e retirada do barro e com a argila “impura”, 
todas as louças estourariam durante a queima. 

Na terceira etapa com a escavação chega-se a argila “pura” que é 
retirada e embalada em sacos plásticos resistentes e como esse trabalho 
de extração é coletivo, todas as louceiras participantes da ação recebem 
bolas de argila de forma igualitária. Como forma de agradecimento à 
“Mãe do barro” pela argila em abundância, as louceiras moldam louci-
nhas como alguidares e xícaras e oferecem a ela, colocando os peque-
nos artefatos e em seguida tampam o buraco com todas as camadas de 
terra que foram retiradas, devolve-se tudo que foi escavado”. Na quarta 
etapa, as louceiras marcam os lugares de onde a argila foi extraída, pois 
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nas próximas retiradas aquele buraco não poderá ser utilizado e essa 
também é uma forma de marcar o território para que animais e outros 
comunitários não venham a cair na abertura (FIGURA 2). 

Figura 2- Buraco tapado com camadas de terra e demarcado com galhos de árvores utilizado 
na extração. Autoria: Célia Souza da Costa (2012).

É importante ressaltar que as ceramistas do Maruanum adotam 
um sistema de rodízio no local onde o buraco será aberto, elas não 
podem utilizar o mesmo buraco aberto no ano anterior, pois a terra 
precisa descansar e a “Mãe do barro” não permite a extração indiscri-
minada (FIGURA 3). Assim, essa prática estabelecida pela tradição 
e crença caracteriza-se como uma prática sustentável. Comprovamos 
que há evidências de que a cerâmica das louceiras do Maruanum são 
produtos sustentáveis, um patrimônio material e imaterial impregnado 
de consciência ambiental.
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Figura 3- Buraco quase recomposto pela natureza, com cerca de um ano de descanso. 

Autoria: Célia Souza da Costa (2012).

Nesse sentido, Costa (2011, p.151) defende que a [...] “a argila é 
um recurso que também é tutelado pelo Direito Ambiental que nas 
mãos das louceiras se transforma em louças de barro [...] visando à pre-
servação do meio ambiente”.  Nesse artigo, a autora diz que“[...] o prin-
cípio da função socioambiental da propriedade também é visualizado 
nesta atividade cerâmica das louceiras já que o local de extração do bar-
ro é compartilhado e a matéria-prima beneficia todas as ceramistas de 
forma coletiva, sem depredar o meio ambiente.

Compactua-se com o pensamento de Costa (2011), pois re-
almente a observação in loco, os apontamentos do diário de bordo e 
os registros fotográficos apontam que devido à tradição ceramista ser 
mantida pelas louceiras com relação à extração da argila de forma ra-
cional, a cerâmica produzida assume uma prática sustentável, em res-
peito ao meio ambiente e ao direito das futuras gerações em continuar 
com o ofício tradicional da louceiras do Maruanum. 

3 O PRINCÍPIO DA EQUIDADE INTERGERACIONAL NA 
PROTEÇÃO DOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS 
DAS LOUCEIRAS DO MARUANUM 
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O art. 225, da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 ressalta a necessidade de preservação do meio ambiente para as 
presentes e futuras gerações. Essa Constituição incorporou os princí-
pios de direito ambiental em âmbito internacional discutidos na Con-
ferência de Estocolmo em 1972, ampliados na Eco 92. Cabe esclarecer 
também, que a Lei n. 6.938/81, sobre a Política Nacional de Defesa 
Ambiental, foi recepcionada pela Constituição da República Federati-
va do Brasil de 1988, ademais, a própria Constituição estabeleceu nos 
incisos I e III do art. 30 a competência concorrente entre os entes fede-
rativos para legislar sobre meio ambiente, tendo delineado princípios:

Com isso, podemos identificar princípios de Política Nacional do 
Meio Ambiente e princípios relativos a uma Política Global do Meio 
Ambiente. Os princípios da Política Global do Meio Ambiente fo-
ram inicialmente formulados na Conferência de Estocolmo de 1972 
e ampliados na ECO 92. São princípios genéricos e diretores aplicá-
veis à proteção do meio ambiente. Por outro lado, os princípios da 
Política Nacional do Meio Ambiente são a implementação desses 
princípios globais, adaptados à realidade cultural e social de cada 
país. São um prolongamento, mas continuação dos princípios globais 
(FIORILLO, 2011, p.82).

Pode-se dizer que existem vários princípios constitucionais am-
bientais no Direito Brasileiro, Machado (2013, p. 60-99) elenca alguns 
como: direito ao meio ambiente equilibrado; direito à sadia qualidade 
de vida; sustentabilidade; acesso equitativo aos recursos naturais; usu-
ário-pagador e poluidor-pagador; precaução; prevenção; reparação; 
informação; participação e obrigatoriedade da intervenção do Poder 
Público. Ao tratar do capítulo de direitos e as gerações futuras, Carva-
lho (2006, p. 376) destaca a teoria da equidade intergeracional no âm-
bito internacional, criada pela professora de Direito no Georgetown 
University Law Center (Estados Unidos), Edith Brown Weiss, dentre 
as finalidades da teoria ainda assinala:

Aplicada aos patrimônios natural e cultural, a teoria assume que cada 
geração recebe o planeta em fideicomisso para as futuras gerações. 
Isso implica, simultaneamente, a existência de certos direitos plane-
tários para o uso desse patrimônio e a imposição de certas obrigações 
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planetárias sobre cada geração, no sentido de conservar a qualidade e 
diversidade dos recursos naturais e culturais para as futuras gerações 
(CARVALHO, 2006, p. 376).  

 
Conforme observado há a preocupação de preservação da natu-

reza e da cultura às gerações futuras, portanto, considera-se a existên-
cia de direitos planetários em relação as gerações, pois percebe-se que 
são necessárias ações nas gerações presentes para garantir a existência 
das gerações futuras. Embora todos os princípios de direito ambiental 
sejam entrelaçados entre si, no presente artigo dá-se destaque ao prin-
cípio da equidade intergeracional ou solidariedade entre gerações, pois 
reveste-se na necessidade de manter a existência do criar-saber-fazer 
das louceiras do Maruanum objetivando a permanência dos conheci-
mentos tradicionais para as gerações futuras. 

Leite e Ayala (2004, p. 111-118) afirmam que o fundamento da 
equidade intergeracional está ancorado em vários instrumentos inter-
nacionais de direitos humanos, sendo que um deles é Carta das Nações 
Unidas, portanto, a inobservância da utilização dos recursos naturais 
e culturais em sacrifício de outras gerações futuras estaria violando os 
preceitos de direitos humanos no âmbito internacional. Apontam ain-
da, três princípios que compõem a teoria intergeracional, o primeiro é 
o da conservação das opções (cada geração deve conservar a diversida-
de da natureza e cultural deixando da mesma maneira para as próximas 
gerações); o segundo trata do princípio da conservação da qualidade 
(que seja garantido, passado, para as gerações futuras as mesmas con-
dições em que foi recebida das gerações passadas); terceiro o princípio 
da conservação do acesso (conservar e assegurar o acesso as gerações 
futuras com os mesmos direitos recebidos pela geração passada). 

Na visão de Lisboa e Barros (2008, p.12) o reconhecimento do 
direito ambiental está vinculado ao próprio direito à vida, de modo 
que independe de reconhecimento por lei, estão sedimentados nas vi-
vências das comunidades tradicionais, rurais e ribeirinhas. As comuni-
dades indígenas e quilombolas são referências na valorização e relação 
espiritual que possuem com a natureza,  evidenciando uma relação 
respeitosa e sustentável com o ambiente natural em que vivem o seu 
cotidiano. 
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Na comunidade do Maruanum, as louceiras praticam a retirada 
do barro (argila) de forma racional e baseada nas próprias leis espiritu-
ais da natureza. Demonstram sabedoria na limitação da matéria-prima 
que utilizam.  Cabe notar que o recurso natural utilizado é esgotável 
conforme se depreende esse trecho:

[...] O uso intensivo de um determinado recurso natural pode por em 
risco a produção e reprodução futura de um determinado bem cultu-
ral. A extração de argila em grande quantidade para a produção de ar-
tefatos de cerâmica, por exemplo, pode levar a exaustão desse recurso 
num determinado local caso não haja uma avaliação da capacidade de 
suporte deste local e, quando necessário, a realização de manejo por 
meio da diversificação dos locais de retirada (BELAS, 2004, p.07). 

 
Vale ressaltar que os artefatos de cerâmica são dotados valores, 

embora a técnica de confecção de cerâmicas seja muito antiga, por ve-
zes, pode-se dizer que ainda cultivam as características originais de sua 
produção, como o trabalho rudimentar e o processo primitivo de quei-
ma, criando-se um produto artesanal de cerâmica popular. Normal-
mente o trabalho artesanal é executado por mulheres que receberam 
os conhecimentos sobre como trabalhar com a matéria-prima argila, 
saberes repassados por seus ancestrais (SCHEUER, 1982, p.20).

Para Soares (2009, p. 66) a necessidade de envolvimento dos 
agentes públicos e privados adotem perspectiva da sustentabilidade 
ambiental de acordo com o que estabelece a política cultural e am-
biental, também se refere à importância da preservação da diversidade 
cultural com participação da Coletividade fundamentado na própria 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  Destaca-se o 
seguinte entendimento:

Por isso, a proteção do meio ambiente vinculada ao interesse da hu-
manidade e os valores de referência cultural dos grupos formadores 
da sociedade brasileira projeta-se nas relações privadas ou nas rela-
ções do Estado com a sociedade. O interesse da geração presente é 
percebido com um dos interesses em jogo e deve ser ponderado com 
outros igualmente relevantes, com a proteção concomitante e in-
tegrada de todos os bens essências que permitem a fruição da vida, 
numa perspectiva transtemporal” (SOARES, 2009, p. 66 e 67). 
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A forma como as mulheres louceiras da comunidade do Maru-
anum utilizam o barro para a confecção das cerâmicas, principalmente 
na retirado da argila, pode ser considerada uma prática sustentável e 
racional. Esse conhecimento do criar-saber-fazer é repassado de gera-
ção para geração, o modo como devem respeitar a natureza, pois cada 
recurso natural possui uma divindade como guardião, assim sendo, 
preservam a possibilidade de extração argila da região para o futuro 
correspondendo ao princípio da equidade intergeracional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As louceiras do Maruanum nos ensinam como a consciência 
ambiental está fortemente ligada com o aspecto cultural, com os en-
sinamentos intergeracionais, apreendidas no cotidiano, nos saberes 
e fazeres das comunidades tradicionais que carregam especificidades 
que se transformam em práticas racionais e sustentáveis, muitas vezes 
incompreensíveis para a sociedade capitalista que avança no uso indis-
criminado dos recursos naturais para satisfazer as suas “necessidades” 
e ambições.

A crença na “Mãe do barro” ou “Vovozinha” como protetora da 
mina de argila colabora para que o uso seja controlado e que incons-
cientemente essas mulheres realizem uma espécie de manejo do recur-
so mineral que colabora para a conservação do barreiro. Ademais, as 
louças obedecem a um ritual de confecção manual e cada peça tem 
uma simbologia única. Não cabe na lógica da louceira a produção em 
série que obedeça a um designer de produto, por isso a louça se caracte-
riza como artesanato rústico que garante a complementação da renda 
dessas mulheres e para o uso próprio. 

Os resultados da pesquisa in loco demonstram como as mulhe-
res ceramistas do Maruanum conseguem naturalmente por força da 
crença e dos valores culturais afetivos cumprir o princípio da equidade 
intergeracional e de que forma esse conhecimento tradicional é im-
pregnado de etnociência, de etnoconservação, de tecnologia ambien-
tal. Assim, a cerâmica produzida pelas louceiras do Maruanum assume 
práticas sustentáveis que evidenciam a importância das comunidades 
tradicionais amazônicas que reconhecem a dependência intrínseca dos 
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recursos naturais, da natureza em si para a manutenção do bem viver.   
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PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE OS RECURSOS 
FITOGENÉTICOS E CONHECIMENTOS 

TRADICIONAIS ASSOCIADOS PARA ALIMENTAÇÃO 
E AGRICULTURA: UM MERCADO EM EXPANSÃO?

LA PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE EL RECURSOS 
FITOGENÉTICOS Y CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 

ASOCIADOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA: ¿UN MERCADO EN EXPANSIÓN?

Anne Geraldi Pimentel1

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar o Tratado 
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 
Agricultura (TIRFAA) diante do Acordo sobre os Aspectos dos 
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio 
(ADPIC) no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), 
nos quais há uma evidente tendência em inserir entre as formas de 
direitos sobre a propriedade intelectual tanto o recurso fitogenético, 
(as sementes), como também os conhecimentos tradicionais 
associados. Isto porque o ADPIC passou a permitir, após a inserção 
do sistema suis generis de patenteamento de propriedade intelectual, a 
possibilidade de os países membros patentear o patrimônio genético e 
o conhecimento tradicional associado (art. 27, 3b do ADPIC), desde 
que observado a divulgação da origem do material genético (art. 22 do 
ADPIC), o que constitui os recursos fitogenéticos e os conhecimentos 
tradicionais associados em algo com valor financeiro, cria-se, assim, 
novas mercadorias. Além de que, em âmbito nacional, a regulamentação 
se dá pela Lei nº 13.123/2015, vista por muitos autores como uma 
afronta ao TIRFAA, pois nega o direito dos agricultores familiares à 
anuência para o uso dos recursos fitogenéticos e não prevê benefícios 
e incentivos concretos; bem como, criou categorias de conhecimento 
tradicional associado ao patrimônio genético de origem identificável e 

1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Puc/PR, na área de 
Direito Socioambietal e Sustentabilidade, linha de pesquisa em Estado, Sociedades e 
Meio Ambiente. E-mail: hannah_agp@yahoo.com.br.
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não identificável, o que abre uma imensa possibilidade de legalização 
da biopirataria, na qual não será necessária a identificação da origem 
do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. 
Concluiu-se que o TIRFAA, embora tenha algum papel em defesa dos 
agricultores, no sentido de criar a consulta sobre o uso dos recursos 
fitogenéticos e os conhecimentos tradicionais associados, corrobora 
para a mercantilização desses recursos. Com isso, pensa-se que para 
a proteção da natureza e do homem é necessário repensar a base da 
produção material, pois no atual (o capitalismo) há a necessidade 
de explorar ao máximo possível a natureza, tanto que a coloca como 
conceito de recurso, algo que é apropriável. Posto que, ao capital o que 
interessa é a intensa acumulação de riquezas, concentração de renda, 
poucos com muito e muitos em completa miséria. 

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento Tradicional Associado; 
Propriedade Intelectual; Recursos Fitogenéticos; TIRFAA.

RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo de analizar el Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 
Agricultura (TIRFAA) frente al Acuerdo sobre Aspectos de Derechos 
de Propiedad Intelectual Relativos al Comercio (ADPIC) desde la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), en que hay una clara 
tendencia a introducir entre las formas de propiedad intelectual sobre 
el derechos tanto del recurso fitogenético (las semillas), así como los 
conocimientos tradicionales asociados. Esto es porque ADPIC empezaron 
a permitir que, después de la inserción del sistema de patentes propiedad 
intelectual suis generis de derechos, la capacidad de los países miembros 
de patentar el patrimonio genético y conocimientos tradicionales (art. 27, 
3b del ADPIC), asociados desde la divulgación del origen de la observado 
material genético (art. 22 del ADPIC), lo que constituyó los recursos 
genéticos y asociados los conocimientos tradicionales en algo con valor 
financiero, crear nuevas mercadorías . Además de eso, a nivel nacional, 
la regulación se da por la Ley nº 13.123/2015, qué muchos autores la 
consideran como una afrenta al TIRFAA, porque niega el derecho de los 
agricultores a dar su consentimiento para el uso de los recursos fitogenéticos 
y no contempla beneficios específicos y los incentivos; así como, categorías 
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creadas de los conocimientos tradicionales asociados a lo patrimonio 
genético de orígenes identificable y no identificable, que se abre una 
enorme posibilidad de la legalización de la biopiratería en la que no está 
obligado a identificar el origen del patrimonio genético y conocimientos 
tradicionales asociados. Se concluyó que el TIRFAA, aunque tiene algún 
papel en la defensa de los agricultores, con el fin de crear la consulta sobre 
el uso de recursos fitogenéticos y conocimientos tradicionales asociados, 
confirma a la comercialización de estos recursos. Con eso, para la 
protección de la naturaleza y el hombre es necesario repensar la base de la 
producción material, porque en la actual (capitalismo) hay que explorar 
la naturaleza más completamente posible, tanto es así que ella es tratada 
como un bien, algo que es posible apropiarse. Tiendo en cuenta, que el 
capital pretende es la intensa acumulación de la riqueza, concentración 
de renda, pocos con mucho y muchos en la completa miseria.

PALABRAS-CLAVE: Conocimientos Tradicionales Asociados; 
Recursos Fitogenéticos; Propiedad Intelectual; TIRFAA.

INTRODUÇÃO

O Direito Econômico Internacional tem como objetivo com-
preender as regulamentações jurídicas das relações comerciais inter-
nacionais que se referem às questões relativas a produção, consumo 
e circulação das mercadorias. Historicamente, as primeiras linhas da 
organização internacional das relações comerciais entre os Estados co-
meçaram a ser delineadas após a Segunda Guerra Mundial, nos acor-
dos de Bretton Woods. (MAGALHÃES, 2005)

Neste acordo foi previsto a criação de um sistema de organizações 
para regulamentar, fiscalizar e financiar as transações comerciais en-
tre os estados signatários. Dentre estas organizações, estava proposta a 
criação da Organização Internacional do Comércio, que teria caráter 
normativo e fundamentado no princípio da liberdade de intercâmbio 
e igualdade jurídica dos estados (MAGALHÃES, 2005, p. 68). Con-
tudo, por falta de ratificação dos Estados, esta estrutura só veio a ser 
construída a partir de 1994, mas antes disso, foi suprida pelo Acordo 
Geral de Tarifas e Comércio (GATT), que desempenhou um papel 
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importante no desenvolvimento das relações comerciais internacio-
nais através das periódicas rodadas de negociações.

É durante a rodada do Uruguai (1986/1994) que é criado o 
Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC) 
como pessoa jurídica internacional, órgão do Conselho Econômico e 
Social da Organização das Nações Unidas (ONU), com as funções de 
incentivar os acordos comerciais entre os países signatários, fiscalizar 
os países para garantir que esses acordos sejam cumpridos e resolver as 
controvérsias comerciais através da promoção de acordos e negociações 
(disponível no endereço eletrônico: <https://www.wto.org/spanish/
thewto_s/whatis_s/what_we_do_s.htm>, acesso em 09 de julho de 
2016). Também é na rodada Uruguai que nasce o primeiro acordo co-
mercial sobre a agricultura, ratificado pelo Brasil em 1995.

A OMC incentiva os acordos comerciais entre os países membros 
através de duas formas: acordos multilaterais, negociados nos encon-
tros entre os representantes dos países signatários, que são conhecidos 
como rodadas de negociações multilaterais; bem como, por incentivar 
acordos bilaterais, a partir das demandas específicas dos países mem-
bros. Para a composição deste artigo, buscou-se entre as demandas 
levadas à OMC alguma que se tratasse de direitos à propriedade in-
telectual sobre os recursos fitogenéticos e conhecimento tradicional 
associado, no qual o Brasil figurasse como demandante ou como de-
mandado, para verificar qual era a demanda mais recorrente e como 
se dava a solução dos conflitos através do intermédio da OMC para 
a composição dos acordos bilaterais ou multilaterais. Este acordo foi 
buscado no sítio eletrônico da OMC, sobre as soluções de diferenças 
entre os países signatários nas questões de propriedade intelectual so-
bre patrimônio genético para a agricultura, mas, infelizmente, não foi 
encontrado nenhum que estivesse relacionado o Brasil, nem como de-
mandante, nem como demandado. Contudo, é relevante ressaltar que, 
embora não haja uma reclamação formal no âmbito da OMC, isso não 
quer dizer que não haja conflitos entre países, entre as comunidades 
tradicionais e os que buscam regularizar a propriedade intelectual. A 
essas outras formas de conflito só poderiam ser identificadas por pes-
quisa, cujo objetivo seja a identificação desses conflitos.

Neste artigo é proposto a análise dos acordos com o tema da pro-
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priedade intelectual sobre os recursos fitogenéticos para a alimentação 
e agricultura, em ambos os âmbitos de negociações da OMC. Para a 
discussão do tema, o artigo foi dividido em quatro itens. No primei-
ro, a agricultura em contexto histórico, com o resgate das principais 
questões que constituíram o setor da agricultura como parte do sis-
tema de desenvolvimento econômico do modo de produção capita-
lista; também, foi discutido as consequências desse desenvolvimento 
para o meio ambiente. Em seguida, abordo a questão sobre o Tratado 
Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 
Agricultura, adotado em 2001 em conferência proposta pela Organi-
zação das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), cujo 
objetivo é a conservação e o uso sustentável dos recursos fitogenéticos 
e a defesa dos direitos dos agricultores ao acesso e a repartição justa e 
equitativa dos benefícios desses recursos. O terceiro item, é dedicado 
para compreender os aspectos históricos da constituição da OMC; 
descrever os acordos multilaterais em relação à regulamentação dos di-
reitos à propriedade intelectual sobre os recursos fitogenéticos. E por 
fim, trata-se de como essa possibilidade de registrar o conhecimento 
tradicional associado ao plantio das sementes tornou-se uma mercado-
ria e, como toda mercadoria, passa a ser vendida no mercado.

1 O PAPEL DA AGRICULTURA NA ECONOMIA MUN-
DIAL

Para compreender o papel da agricultura na economia mundial 
é preciso fazer um pequeno retrospecto da história. Obviamente, essa 
retrospectiva histórica deve se ater à expansão da agricultura enquanto 
um setor em desenvolvimento econômico dentro do sistema capitalis-
ta de produção. E essa expansão do capitalismo sobre a agricultura se 
dá, principalmente, após a Segunda Guerra Mundial, que a partir da 
“Revolução Verde” a agricultura passa por uma modificação estrutu-
ral na forma e nas técnicas do processo de produção (HOBSBAWM, 
2007, p. 287). 

Desde a “Revolução Industrial” (1780-1820), todos os países que 
assumiram a posição nas relações econômicas de centralidade foram 
baseados no desenvolvimento de tecnologias manufatureiras. O pri-
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meiro país a assumir esta posição foi a Inglaterra, onde a industriali-
zação começou, isto fez com que ela assumisse uma “posição de hege-
monia na economia mundial” (POCHMANN, 2012, p. 19). Posição 
que a Inglaterra começa a perder no início do século XX, com as duas 
guerras mundiais sua economia se fragiliza, momento em que os Esta-
dos Unidos da América assumiu posição de economia hegemônica, ou 
seja, passa a ser então um país central para a economia mundial. 

Com isso, os Estados Unidos da América passou a impor um 
padrão de industrialização baseado no modelo fordista-taylorista 
de produção2. Mas também, é nesse período que surgem as agências 
multilaterais para regular as relações internacionais, surgiram então a 
Organização da Nações Unidas (ONU), o Banco Internacional para 
a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), 
todos com a finalidade de, segundo Pochmann (2012, p. 23), conter 
a “valorização financeira (fictícia) do capital, por meio da estabilidade 
do padrão monetário, que se sustentava, naquela oportunidade, no sis-
tema ouro-dólar, nas taxas fixas de câmbio e de juros e no controle dos 
bancos”. Destas instituições, é importante mencionar que o GATT, 
é o precursor da Organização Mundial do Comércio, que tem como 
função a regulamentação multilateral das relações de comércio entre 
os países.

Percebe-se que, historicamente, nenhum desses países, Inglater-
ra e Estados Unidos, assumem a posição de centralidade com base na 
produção agrícola, mas sim na manufatureira, cujo valor agregado da 
mercadoria produzida é muito maior, além do desenvolvimento de 
tecnologias que alteram os processos de trabalho para aumentar a pro-
dutividade de forma a intensificar a exploração do trabalho. E a produ-
ção agrícola não fugirá deste contexto. Isto porque, o mundo industrial 
avançou também sobre o setor agrícola, segundo Hobsbawm (2007, p. 
257), durante as décadas de 1950-1960, a produção agrícola se expan-
diu, no ritmo da industrialização, com o aumento da produtividade, 

2 O modelo fordista-taylorista veio a alterar o processo de trabalho nas grandes in-
dústrias, principalmente, nas automotivas. Com nas ideias de Henry Ford e Frede-
rick Winslow Taylor, visa a tornar a produção industrial mais eficiente, ao utilizar 
técnicas de parcelarização dos movimentos, esteiras rolantes e controle de tempo.
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foi a chamada “revolução verde” (SANTILLI, 2009, p. 58; MACHA-
DO; MACHADO FILHO, 2014, p. 58; COSTA, 2013, p. 55). 

Duas consequências desse progresso agrícola são apontadas por 
Hobsbawm (2007, p. 286): êxodo rural e o aparecimento dos grandes 
produtores agrícolas mundiais. Entre as décadas de 1945 a 1990, hou-
ve o que Hobsbawm (2007, p. 253) denominou de revolução social, 
cuja marca foi o êxodo rural causado pela invasão das tecnologias de 
intensificação da exploração da mão-de-obra e a mecanização do setor 
agrário, isto fez com que grandes quantidades da população migras-
sem das áreas rurais para as urbanas em busca de sustento, principal-
mente, nos países centrais. Obviamente que, este processo levou a uma 
grande concentração de renda, poucos agricultores se “transformaram 
nos grandes produtores agrícolas para o mercado mundial” (HOBS-
BAWM, 2007, p.  287). 

A revolução agrícola também atingiu aos países semiperiféricos e 
periféricos, pois o modelo norte-americano de produção agrícola pre-
cisa expandir, criar novos mercados. Essa “revolução verde” modificou 
a estrutura agrária no Brasil, implementada durante o regime militar, 
a partir de 1964, como política agrícola oficial através de programas 
de apoio e financiamento para os agricultores adquirirem os moder-
nos insumos, como os agrotóxicos, fertilizantes e sementes certifica-
das (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014, p. 55 e 56), que 
são produzidas por algumas poucas empresas transnacionais como a 
Bayer, Syngenta, Monsanto e Dupont (MACHADO; MACHADO 
FILHO, 2014, p. 64). Mas o que foi e o que significou a “revolução 
verde” para a agricultura, e quais seus reflexos para o meio ambiente?

A “revolução verde” significou uma completa transformação no 
processo de produção agrícola, com a introdução de maquinarias, os 
insumos químicos e modificações genéticas de sementes, e cuja marca 
é a alta produtividade em plantios de monoculturas (MAGALHÃES, 
2008, p. 521), fenômeno que Altieri (2012, p. 23) chamou de agricul-
tura industrial. Tudo isso ocorreu entre as décadas de 1950 e 1960, a 
partir do controle de algumas empresas transnacionais, as menciona-
das acima. O que tornou evidente os interesses políticos e econômi-
cos do grande capital, segundo Machado e Filho, foi claramente “uma 
tática política do grande capital para introduzir o capitalismo e gerar 
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mais uma promissora fonte de reprodução do capital” (MACHADO; 
MACHADO FILHO, 2014, p. 53).

Embora a “revolução verde” tenha trazido o desenvolvimento 
econômico com bases na produção capitalista, ou seja, concentração 
de renda, as consequências sociais, econômicas (para a maior parte da 
população global) e ambientais foram desastrosas. Essa evolução das 
técnicas agrícolas para o grande capital, trouxe mais fome e miséria 
para a humanidade, pois o cultivo de monoculturas não servem para 
a alimentação, pois se tornaram commodities, ou seja, mercadorias que 
possuem valor de troca; agora só se produz alguns poucos produtos, 
em grande escala, é verdade, mas ninguém vive só de arroz, soja, ca-
na-de-açúcar ou trigo. Assim, pergunta Machado e Machado Filho 
(2014, p. 53), como explicar que, em meio a tanta produtividade, o nú-
mero de famélicos no mundo só faz aumentar desde a década de 1950? 

O modo de produção capitalista é baseado na exploração, tanto 
do homem como da natureza, pois se orienta pela busca permanente e 
ilimitada do lucro (GUHUR, 2015, p. 286). Como exemplo, a autora 
Guhur (2015, p. 288) cita o extermínio de várias espécies de animais, 
esgotamento das reservas minerais, drástica redução da cobertura flo-
restal. Com a agricultura industrial também traz efeitos extremante 
danosos ao meio ambiente, como a erosão do solo, pelo desgaste com 
os plantios de monocultura, poluição do solo e de águas pelo uso de 
produtos químicos, perda da agrobiodiversidade3. A autora aponta, 
ainda, um fenômeno bastante recente, o patenteamento de organis-
mos vivos, que “tem conduzido grandes empresas à biopirataria nos 
países periféricos, resultando na obrigatoriedade de pagamento de 
royalties para a venda de produtos de espécies da flora nativa” (SAN-
TILLI, 2009, p. 92). 

De acordo com Machado e Filho, essa expansão ainda não aca-
bou, um novo plano está em andamento, que consiste no controle da 
produção e comércio de sementes, transformando-as em mercadoria, 
sob o nome de “revolução biotecnológica”. E, consequentemente, a 

3 Santilli, conceitua agrobiodiversidade, ou diversidade agrícola, com o uma 
parte da biodiversidade e engloba todos os elementos que interagem na pro-
dução agrícola. In: SANTILLI, Juliana. Agrobiodiversidade e direitos dos 
agricultores. São Paulo: Peirópolis, 2009, p.92.
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usurpação “das mãos camponesas o uso de um recurso milenar” (MA-
CHADO; MACHADO FILHO, 2014, p. 59). Para isso, o grande ca-
pital (empresas transnacionais) tem utilizado de um subterfúgio para 
legalizar esta biopirataria através da Lei de Patentes e Propriedade In-
telectual (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014, p. 60), a qual 
será discutida mais adiante.

Essa manipulação genética das sementes tem significado uma re-
dução na diversidade de espécies, ou seja, tem acarretado a diminuição 
da biodiversidade como um todo. Contudo, é possível notar que na 
agricultura o resultado é ainda pior, devido à “agricultura intensiva que 
utiliza grandes quantidades de pesticidas, herbicidas, irrigação, fertili-
zantes nitrogenados e sementes selecionadas” (MAGALHÃES, 2008, 
p.  520). 

2 O TRATADO INTERNACIONAL SOBRE OS RECUSOS 
FITOGENÉTICOS PARA A ALIMENTAÇÃO E AGRICUL-
TURA

O Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a 
Alimentação e Agricultura (TIRFAA) que tem como um dos objeti-
vos a afirmação dos direitos dos agricultores a conservação, utilização, 
a troca e a venda das sementes, bem como de participar de decisões 
relativas à utilização dos recursos fitogenéticos para a alimentação e 
agricultura. Para isso, o tratado cria um “sistema de partilha multilate-
ral de acesso e partilha de benefícios” (art. 10º do TIRFAA), no qual 
os Estados signatários devem criar regulamentações tanto para o acesso 
como para a partilha justa e equitativa desses benefícios. 

Os recursos fitogenéticos são compreendidos como material ge-
nético de origem vegetal com valor real ou potencial para a alimenta-
ção e agricultura, segundo o art. 2º do tratado. Também é proposto no 
tratado a proteção aos direitos dos agricultores, no art. 9ª, no sentido 
de reconhecer as contribuições das comunidades locais e autóctones e 
dos agricultores para a conservação e valorização destes recursos.

Este tratado foi realizado e aprovado em Roma em 03 de novem-
bro de 2001, ratificado pelo Brasil em 2006, e o Congresso Nacional 
aprovou através do Decreto Legislativo n. 70, de 18 de abril de 2006, 
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e o Poder Executivo o promulgou pelo Decreto n. 6.476 de 05 de ju-
nho de 2008 (MAGALHÃES, 2008, p.  532), e sua regulamentação 
é dada pela Lei nº 13.123/2015. Já no anteprojeto desta lei, elaborado 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
a autora Santilli (20014) apontava algumas afrontas aos princípios 
propostos no tratado internacional, a proposta desrespeita e restringe 
os direitos dos agricultores familiares, pois nega direitos ao acesso, à 
anuência para o uso dos recursos fitogenéticos, não prevê benefícios e 
incentivos concretos aos agricultores. 

Embora este artigo não tenha como objetivo a análise da Lei nº 
13.123/2015, é importante salientar algumas questões. Uma delas é 
que, entre o anteprojeto e a promulgação do texto de lei, poucas coisas 
foram acrescidas, então, a crítica de Santilli (2014) ao anteprojeto tam-
bém é válida para o texto que foi promulgado. Outro ponto importan-
te, é que essa lei criou categorias de conhecimento tradicional associa-
do ao patrimônio genético de origem identificável e não identificável, 
como se pode observar no art. 2º, inciso III da Lei nº 13.123/2015. 
Essa classificação abre uma imensa possibilidade de legalização da bio-
pirataria: primeiro, por abrir uma possibilidade de não identificação da 
origem do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, 
o que está em dissonância com o TIRFAA; e, segundo, por determinar 
que o acesso a esse patrimônio genético e conhecimento tradicional 
associado de origem não identificável, seja independente do consen-
timento prévio e informado, de acordo com o art. 9º, §2º, da Lei nº 
13.123/2015, portanto, nessa categoria não haveria a repartição justa 
e equitativa dos benefícios. Assim, esta lei tem sido muito criticada, 
inclusive pesa sobre ela questionamentos de constitucionalidade e con-
vencionalidade, de acordo com Dallagnol (2016), em palestra proferi-
da no VIII Seminário de Direito Socioambiental, realizado pela Pós 
Graduação em Direito da PUC/PR.

3 OS ACORDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL SO-
BRE OS RECURSOS FITOGENÉTICOS NO ÂMBITO DA 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

A OMC só foi criada em 1994 como pessoa jurídica internacio-
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nal, mas desde 1947 o GATT buscava suprir as necessidades desse orga-
nismo internacional. Dentro deste acordo estava previsto a realização 
de rodadas de negociação entre os países membros. Até o momento, 
ocorreram nove rodadas dentro do sistema multilateral de comercio, 
às quais passo a distingui-las resumidamente.

A primeira rodada ocorreu em Genebra, no ano de 1947, dela 
participaram 23 países e o tema discutido foram as tarifas para expor-
tação das mercadorias. Nas rodadas seguintes tema foi praticamente o 
mesmo, as barreiras tarifárias: Annecy, em 1949; Torquay, em 1950 a 
1951; Genebra, em 1955 a 1956; Dillon, em 1960 a 1961; e Kennedy, 
em 1964 a 1967.

Mas na sétima rodada, que aconteceu em Tóquio, entre os anos de 
1973 a 1979, com o recorde, até então, de participação de 102 países, 
foi proposto não só tema das barreiras tarifas, mas também as medidas 
não tarifarias, como a implementação da padronização das mercado-
rias produzidas através do sistema ISO (International Organization for 
Standardization)4. Outra questão, importantíssima, foi o reconheci-
mento das desigualdades econômicas, como aponta Magalhães (2005, 
p. 70) entre os países, no acordo se previa vantagens aos países em de-
senvolvimento com a diminuição de tarifas, como forma de auxílio ao 
desenvolvimento econômico. Isso só foi possível devido a articulação 
dos países em desenvolvimento (ou periféricos), com a formação do 
Grupo dos 77, em 1963, junto à ONU para a criação de novos órgãos 
que tivessem por objetivo discutir estratégias para o desenvolvimento 
econômico dos países classificados como em desenvolvimento (MA-
GALHÃES, 2005, p. 80).

O Uruguai sediou a oitava rodada das negociações multilaterais, 
entre 1986 a 1994, que contou com a participação de 123 países, o 
maior número é devido ás pressões dos países periféricos para parti-
ciparem do sistema de acordos, como referido na rodada de Tóquio. 
É nesta rodada que os países periféricos pressionam para a realização 
de acordos que regulamentassem o comércio de produtos agrícolas. 

4 Sistema ISO é uma pessoa jurídica de direito privado, que tem como obje-
tivo criar normas de padronização em todos os campos técnicos científicos. 
No Brasil a ISO é representada pela pessoa jurídica Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).
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A regulamentação sobre os direitos sobre a propriedade intelectual 
também foi assunto da rodada de negociação multilateral. Outro im-
portante acontecimento, desta rodada, foi o acordo que deu origem a 
estrutura da OMC, como foi mencionado na introdução.

Assim, é percebível que o assunto sobre a regulamentação das re-
lações comerciais sobre o setor econômico da agricultura só aparece na 
rodada Uruguai, isto não é coincidência, mas sim fruto do acirramento 
da competição internacional advinda da mercantilização dos produ-
tos agrícolas e dos insumos criados pela “revolução verde”. Tanto que 
somente entre as décadas de 1970 e 1980 é que os países periféricos e 
semiperiféricos conseguiram a inserção de suas demandas nos órgãos 
internacionais de regulamentação e fomento do comércio através de 
organismos criados na ONU (MAGALHÃES, 2005, p. 88 e 89). 

3.1 ASPECTOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOBRE 
RECURSOS FITOGENÉTICOS E CONHECIMENTO TRA-
DICIONAL ASSOCIADO

Este assunto foi tratado na rodada de Doha em julho de 2008, 
numa reunião de um grupo de Ministros, que teve como um dos ob-
jetivos, estabelecer acordo multilateral para a exigência de que os so-
licitantes de patentes divulguem a origem do material genético e dos 
conhecimentos tradicionais utilizados em suas invenções, segundo 
nota informativa divulgada pela OMC em meio eletrônico (disponí-
vel no endereço eletrônico: <https://www.wto.org/spanish/tratop_s/
dda_s/status_s/gi_s.htm>, acesso em 26 de junho de 2017). Tema que 
é marco das relações entre os direitos de propriedade intelectual e a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) da ONU.

A CDB foi estabelecida durante a ECO-92, realizada no Rio de 
Janeiro, em 1992, e foi estruturada em três princípios: 

a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiver-
sidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da 
utilização dos recursos genéticos – e se refere à biodiversidade em três 
níveis: ecossistemas, espécies e recursos genéticos. (disponível no en-
dereço eletrônico: <http://www.mma.gov.br/biodiversidade/con-
vencao-da-diversidade-biologica>, acesso em 26 de junho de 2017).
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É evidente a tendência em inserir entre as formas de direitos à 
propriedade intelectual como recurso fitogenético, não só as sementes, 
como também os conhecimentos tradicionais. No Acordo sobre os 
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o 
Comércio (ADPIC), foi inserido um sistema sui generis de patentea-
mento de propriedade intelectual, que possibilita aos países membros 
patentear o patrimônio genético e registrar como propriedade intelec-
tual o conhecimento tradicional associado (art. 27, 3b do ADPIC), 
desde que observado a divulgação da origem do material genético (art. 
22 do ADPIC). 

Isto está relacionado com as indicações proposta no TIRFAA, 
pois para que possa haver a repartição justa e equitativa do recurso 
fitogenético, é preciso que se indique a origem do recurso e do co-
nhecimento tradicional associado. Ou seja, não há contradição entre 
o TIRFAA e o ADPIC, mas sim uma convergência no interesse em 
constituir os recursos fitogenéticos e os conhecimentos tradicionais 
associados em algo com valor financeiro.

4 O CONHECIMENTO TRADICIONAL COMO MERCA-
DORIA

Mencionou-se no tópico anterior que o TIRFAA e o ADPIC 
possibilitaram a transformação do conhecimento tradicional associa-
do ao plantio de sementes em um direito de propriedade intelectual, 
percebe-se com isso, que esses conhecimentos, assim como a terra, se 
transformaram em um documento, que legitima como propriedade 
privada, como Carlos Marés (2003) procura demonstrar em sua obra.

Assim, o conhecimento tradicional também é transformado 
em mercadoria, algo que possui valor de troca, pode ser apropriável 
e vendida como propriedade privada. Mercadoria e mercado não é 
uma novidade criada pelo capitalismo, como Wood (2000), procura 
demonstrar em “As origens agrárias do capitalismo”. O que distingui 
a mercadoria no modo de produção capitalista foi a transformação da 
forma simples de circulação, na qual a mercadoria é trocada por di-
nheiro, mas que volta a ser mercadoria (M-D-M), pois ela visa suprir as 
necessidades humanas, em circulação de dinheiro como capital (D-M-
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-D), na qual o dinheiro se torna “ponto de partida e meta final do pro-
cesso” (MARX, 1998, p.177), o que servirá à acumulação do capital 
nas mãos dos possuidores da propriedade dos meios de produção, a 
mercadoria aqui é somente a possibilidade de produzir mais dinheiro. 

Essa transformação ameaça a existência desses povos e comunida-
des tradicionais, pois os espolia de seus saberes e saber fazer as coisas, 
como suas técnicas agrícolas, algo que pertence e caracteriza sua cultu-
ra, como aponta Marés (2011) no conceito antropológico de cultura, 
que “não existe isolada do mundo natural, flutuando no espaço inde-
finido. Ao contrário, é resultado da história e da geografia” (SOUZA 
FILHO, 2011, p. 15). O natural e o cultural são partes que formam 
o todo, elementos fundamentais para a existência de civilizações “e a 
ameaça de seu desaparecimento é assustadora, porque ameaça de de-
saparecimento a própria sociedade” (SOUZA FILHO, 2011, p. 16).

O sistema capitalista de produção há alguns séculos vêm explo-
rando a natureza de maneira extraordinariamente mais veloz do que 
qualquer outro modo de produção da vida material que o homem te-
nha vivido (GUHUR, 2015, p. 286), a ponto de uma preocupação 
hoje de seu completo exaurimento. E agora, com a instrumentalização 
jurídica que vem a possibilitar a transformação dos conhecimentos 
tradicionais em propriedade intelectual, registrada como propriedade 
privada para que se possa explorar como mercadoria, isso é uma amea-
ça efetiva ao elemento cultural. 

Assim, o TIRFAA ao possibilitar a repartição justa e equitativa 
do recurso fitogenético e do conhecimento tradicional associado, mui-
to embora diga reconhecer as contribuições das comunidades locais e 
autóctones e dos agricultores para a conservação e valorização destes 
recursos, irá permitir o patenteamento desses saberes através da regu-
lamentação da propriedade intelectual prevista no ADPIC, como foi 
demonstrado anteriormente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O TIRFAA e o ADPIC são convenções internacionais que não 
estão em contradição. Muito pelo contrário, percebe-se que o tratado 
realizado em 2001 foi o prenúncio da possibilidade de patenteamen-



255

to do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado, 
quando estabeleceu a repartição justa e equitativa dos benefícios vin-
culados à exploração do recurso. Ou seja, acena com a possibilidade de 
tornar a natureza um valor de troca.

Em 2008, isso se torna mais claro com o acordo sobre os direitos 
de propriedade intelectual sobre os recursos fitogenéticos e os conhe-
cimentos tradicionais associados, que passou a possibilitar o patentea-
mento desses recursos para a exploração exclusiva por pessoa física ou 
jurídica diferente daquele detentor original, os agricultores de povos e 
comunidades tradicionais. 

É possível, então, concluir que há um avanço do capital no sentido 
de tornar as sementes e os conhecimentos tradicionais associados 
em mercadoria, apropriável financeiramente. Em relação a essa 
financeirização da natureza, Dallagnol (2016), observa que a legislação 
nacional sobre os recursos fitogenéticos e conhecimentos tradicionais 
associados, em regulamentação do TIRFAA, abre possibilidades para 
que os benefícios desta exploração não sejam partilhados com os povos 
e comunidades tradicionais que se utilizavam das sementes e do conhe-
cimento tradicional associado para o plantio, quando estabelece que 
existem dois tipos de conhecimentos tradicionais: o de origem identi-
ficável e o de origem não identificável. 

Além disso, essas leis que vêm regulamentar a possibilidade de 
patenteamento dos recursos fitogenéticos é uma forma de legalizar a 
biopirataria, ou melhor, o tráfico de espécies vegetais para a explora-
ção através das alterações genéticas. Os autores Machado e Machada 
Filho, manifestam verdadeira indignação em relação à essas normas 
“são leis sem legitimidade, porque afrontam a justiça dos camponeses e 
agridem a justiça dos povos” (MACHADO; MACHADO FILHO, 
2014, p.60).

Embora o TIRFAA não esteja em contradição com as regras de 
patenteamento dos recursos fitogenéticos e os conhecimentos tradi-
cionais associados, pois permite essa possibilidade; por outro lado, de-
ve-se observar que sem o TIRFAA a situação dos agricultores estaria 
ainda pior, isto porque, o tratado prevê a proteção para a conservação, 
uso, troca e venda das sementes e outros materiais de propagação, bem 
como de participação nas de decisões sobre a repartição justa e equi-
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tativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos fitogenéticos 
para a alimentação e a agricultura. Sem isso, não se poderia questionar, 
por exemplo, a lei arbitrária que foi promulgada no Brasil.

O sistema capitalista é um modo de produção em plena vigência, 
que está a desenvolver as forças produtivas de modo transformador e 
inexorável, ao produzir a cada novo ciclo de desenvolvimento novas 
formas de expansão. O problema é que este desenvolvimento não vem 
sem custo, como foi dito anteriormente, é baseado na busca incessante 
do lucro e para isso, explora a exaustão recursos humanos e naturais. 
Segundo Guhur, o que caracteriza a sociedade capitalista e a diferencia 
das outras formas de organização produtiva em civilizações antigas é, 
justamente: 

o tremendo desenvolvimento das forças produtivas que tem permi-
tido uma pilhagem da natureza em grande escala, a um ritmo maior 
do que qualquer período anterior e numa amplitude planetária. 
(GUHUR, 2015, p. 286) 

É extremamente necessário compreender a forma e os processos 
de produção do sistema capitalista, somente este estudo aprofundado 
demonstrará que neste sistema haverá sempre o predomínio do 
aspecto do desenvolvimento econômico, o qual sempre irá privilegiar 
a classe que detém a propriedade privada dos meios de produção e visa 
a acumulação e o monopólio. E isso, como menciona Guhur (2015, 
p. 286), a partir do espólio e da exploração da natureza e do homem.

O capitalismo transformou a força de trabalho em mercadoria, 
para isso precisou também transformar a terra e a natureza em proprie-
dade privada (SOUZA FILHO, 2003). Agora também transforma a 
cultura, os conhecimentos das comunidades tradicionais em merca-
doria para servir à acumulação do capital. Assim, tem-se criado um 
mercado para esses conhecimentos tradicionais, ao passo que o sistema 
jurídico cria essa ficção de propriedade, também está a expropriar as 
comunidades da possibilidade de se reproduzir. Já que o conhecimen-
to tradicional pode ser visto como cultura, “elemento fundamental à 
civilização e da cultura dos povos”, pois “é a garantia de sobrevivência 
social dos povos, porque é produto e testemunho de sua vida” (SOU-
ZA FILHO, 2011, p. 16).
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E quando se está falando em proteção da natureza e dos povos 
e comunidades tradicionais, não é possível não criticar as bases da 
produção material do capitalismo. Posto que, esses interesses são dia-
metralmente opostos. No capitalismo, há a necessidade de explorar 
ao máximo possível a natureza, tanto que a coloca como conceito de 
recurso, algo que é apropriável. E socialmente também há o mesmo 
problema, ao capital o que interessa a intensa acumulação de riquezas, 
concentração de renda, poucos com muito e muitos em completa mi-
séria. E é justamente o que faz com a espoliação dos saberes dos povos 
e das comunidades tradicionais, tornando-a mercadoria, passa a explo-
rar a sua cultura unicamente como forma de produzir mais dinheiro.

Por não concordar com a essência do capitalismo é que se faz uma 
proposição em benefício da natureza e dos povos e comunidades tra-
dicionais, em defesa da agrobidiversidade e pela não mercantilização 
dos recursos fitogenéticos e os conhecimentos tradicionais associados. 
Para isso, dois pontos são fundamentais: agricultura agroecológica e 
reforma agrária.

A agricultura agroecológica é um sistema de produção agrícola 
sustentável praticado por camponeses, que busca valorizar o saber po-
pular, utiliza métodos biológicos para manter a produtividade da terra 
e respeita a biodiversidade local. Assim, a agroecologia produz uma di-
versidade de alimentos, mas com respeito à natureza, ou seja, respeita a 
época de plantar e de colher de cada espécie de vegetal. Agroecologia, 
conforme Guhur:

trata-se de escolher as tecnologias apropriadas, de acordo com os 
parâmetros que não são redutíveis à “eficiência” fetichista da acu-
mulação capitalista, num momento em que o capitalismo financeiro 
pressiona por apostas tecnológicas cegas, de uma irresponsabilidade 
social total, como o caso das OGMs ou da decodificação do genoma. 
(GUHUR, 2015, p. 294)  

Reforma agrária é uma necessidade para se implantar novas for-
mas de agricultura verdadeiramente sustentável, e com respeito a natu-
reza, e com proteção à biodiversidade. Pois é com a agricultura familiar 
camponesa que é possível a produção de alimentos de forma agroeco-
lógica. Altieri (2012, p. 365), mostra os benefícios da pequena proprie-
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dade para produção agrícola, já que elas produzem mais, conservam os 
recursos naturais, diversificam a produção, principalmente as que não 
utilizam sementes e utilizam dos conhecimentos tradicionais no plan-
tio. As monoculturas, são específicas de grandes extensões de terras, 
agridem o solo, causa perda da biodiversidade, por utilizaram sementes 
geneticamente modificadas e homogeneizadas, poluem o ar, a água e o 
solo com o uso intensivo de defensivos agrícolas. Já as policulturas de 
pequenas propriedades não desgastam o solo, isto porque cada cultivo 
retira determinado nutriente, na diversificação o solo se recupera do 
desgaste de uma cultura, enquanto se produz outra. Desta forma, é a 
reforma agrária que irá conter os avanços dos grandes latifundiários, 
conter a especulação fundiária. Entregar a terra para que vai realmen-
te produzir alimentos saudáveis. Manter o homem no campo, em um 
movimento inverso ao do êxodo rural. 

E associação da agricultura agroecológica com a reforma agrária, 
irá possibilitar maior produção de alimentos, para se pensar nas cama-
das de pessoas que estão em miséria e fome. Em benefício da segurança 
alimentar, produzir alimentos sem transgenia e sem insumos quími-
cos, proteger a agrobiodiversidade e os saberes dos povos e comunida-
des tradicionais.
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SOBREPOSIÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA BOM JESUS 
E O TERRITÓRIO INDÍGENA KUARAY HAXA: CONFLI-

TOS SOCIOAMBIENTAIS E DIREITOS ORIGINÁRIOS

SUPERPOSICIÓN DE LA RESERVA BIOLÓGICA BOM JESÚS 
Y EL TERRITÓRIO INDÍGENA KUARAY HAXA: 

CONFLICTOS AMBIENTALES Y DERECHOS ORIGINARIOS

Gisele Jabur1

RESUMO: A partir da criação dos primeiros Parques Nacionais ao 
redor do mundo, cujo objetivo principal era o de preservar os recursos 
naturais ali existentes seguindo a ideia de que a natureza só poderia 
ser preservada desde que se mantivesse inabitada. Assim como no 
debate internacional, no caso brasileiro o conflito principal trava-se 
em torno do uso e apropriação da terra por populações humanas em 
áreas declaradas Unidades de Conservação (UCs), o qual se refletiu no 
processo de elaboração e institucionalização do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC). O objetivo geral desta pesquisa 
é analisar o conflito socioambiental entre usos e direitos territoriais 
dos povos indígenas e a conservação da natureza via áreas protegidas, 
à luz do caso da sobreposição entre a Reserva Biológica (REBIO) 
Bom Jesus e o território indígena Mbya Guarani da aldeia Kuaray 
Haxa, no litoral do estado do Paraná. A pesquisa adota a perspectiva 
da interdisciplinaridade, tendo em vista que o conflito socioambiental 
exige uma visão mais abrangente e holística do que aquela específica 
da área de formação disciplinar. Para tanto, será adotada a pesquisa 
qualitativa, na medida em que será coletado dados através de conversas 
e entrevistas com os atores/sujeitos do conflito em questão. Será 
realizada uma revisão da literatura sobre direitos originários, bem como 
acerca da temática do conflito ambiental decorrente das diferentes 
racionalidades e as formas de uso e apropriação da terra, e a relação 

1 Advogada. Mestranda no Programa de Pós Graduação em Meio Ambiente e De-
senvolvimento da Universidade Federal do Paraná (PPGMADE/UFPR). Bacharel 
em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Contato: 
giselejabur@gmail.com
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com a conservação da natureza via áreas protegidas. Considerando a 
indissociabilidade entre cultura e natureza presente na cosmovisão dos 
povos indígenas, os direitos territoriais destes povos e a controvérsia 
do Estado brasileiro ao instituir situações de sobreposição de espaços 
territoriais especialmente protegidos, este estudo questiona como tem 
se  configurado o conflito ambiental decorrente da sobreposição entre 
a REBIO Bom Jesus e o território indígena Kuaray Haxa. Parte-se do 
pressuposto da importância dos direitos originários e tem-se em vista 
a relação especial que esses povos têm para com a terra, justamente 
porque dela dependem não apenas para a sobrevivência física, mas 
espiritual e cultural, sendo esta imprescindível para a existência destes 
povos.

PALAVRAS-CHAVE: Sobreposição; Unidades de Conservação; 
Terra Indígena; Direito Socioambiental; Conflitos Ambientais.  

RESUMEN: A partir de la creación de los primeros parques nacionales 
en todo el mundo, cuyo principal objetivo era preservar los recursos 
naturales que se encuentran allí siguiendo la idea de que la naturaleza 
sólo puede conservarse desde que permanezca deshabitada. Junto al 
debate internacional, en Brasil el principal conflicto está en las formas 
de uso y apropiación de la tierra por las poblaciones humanas en las 
zonas declaradas áreas protegidas (APs), lo que se reflejó en el proceso de 
elaboración y la institucionalización del Sistema Nacional de Unidades 
de Conservación (SNUC). El objetivo general de esta investigación 
es analizar el conflicto ambiental entre los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas y su relación con la conservación de la naturaleza a 
través de las APs. Para tanto, el estudio de caso va a darse de la Reserva 
Biológica (REBIO) Bom Jesús y el territorio indígena Kuaray Haxá en 
la costa del estado de Paraná. La pesquisa adopta el punto de vista de la 
interdisciplinariedad, dado que el conflicto socioambiental requiere un 
enfoque más integral y holístico de la área específica formación disciplinar. 
Así, se adoptó la investigación cualitativa, en la medida en que los datos 
serán recogidos a través de conversaciones y entrevistas con actores/
sujetos del conflicto y una revisión de la literatura sobre los derechos 
originales se llevará a cabo, así como sobre los conflictos ambientales 



263

que surgen de distintas racionalidades y formas de uso y apropiación 
de la tierra, y la relación con la conservación de la naturaleza a través 
de las APs. Teniendo en cuenta el carácter inseparable de la cultura con 
la naturaleza en la cosmovisión indígena y el estado brasileño con la 
controversia mediante la introducción de situaciones en las cuales espacios 
territoriales especialmente protegidos están superpuestos,por supuesto hay 
un enfoque desde la relación especial que tienen estas personas a la tierra, 
precisamente porque no depende sólo para la supervivencia física, sino 
espiritual y cultural, que es esencial para la existencia de estos pueblos.

PALABRAS CLAVE: Superposición; Unidades de Conservación; 
Tierras Indígenas; Derecho Socioambiental; Conflictos Ambientales.

INTRODUÇÃO

O artigo abordará  a questão da sobreposição de espaços espe-
cialmente protegidos pela legislação brasileira, a partir da escala geoes-
pacial da Zona Costeira no Estado do Paraná, que caracteriza-se pela 
expressiva presença de Unidades de Conservação, em comparação aos 
demais estados brasileiros (MMA/Cadastro Nacional de UCs, 2017). 
Dá-se a pesquisa através do estudo de caso na aldeia Tekoha Kuaray 
Haxa, da etnia Mbya Guarani, situada entre os municípios de Antoni-
na e Guaraqueçaba, cujo território encontra-se em situação de sobre-
posição com a Reserva Biológica (REBIO) Bom Jesus, instituída pelo 
Decreto s/nº de 05 de junho de 2012 (BRASIL, 2012).

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o conflito ambiental 
entre usos e direitos territoriais de povos indígenas e a conservação 
da natureza via áreas protegidas, à luz do caso da sobreposição entre a 
Reserva Biológica Bom Jesus e o território indígena Mbya Guarani da 
aldeia Kuaray Haxa. Para tanto, terá como embasamento teórico o de-
bate sobre conflitos ambientais, territórios/territorialidades, direitos 
da natureza (direito socioambiental e direito dos povos originários), 
agregando contribuições do pensamento decolonial. 

A pesquisa adota a perspectiva da interdisciplinaridade, tendo em 
vista que o conflito socioambiental exige uma visão mais abrangente 
e holística do que aquela específica da área de formação disciplinar. 
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Para isso, será adotada a pesquisa qualitativa, na medida em que será 
coletado dados através de conversas e entrevistas com os atores/sujei-
tos do conflito em questão. Será realizada uma revisão da literatura 
sobre direitos originários, bem como acerca da temática do conflito 
ambiental decorrente das diferentes racionalidades e as formas de uso 
e apropriação da terra, e a relação com a conservação da natureza via 
áreas protegidas.

A origem do conceito das áreas naturais protegidas remete à 
tempos pretéritos, onde se começou a restringir o acesso à determi-
nadas áreas de terra, abundantes em flora e fauna, para uso recreacio-
nal (COLCHESTER, 2004). Partindo deste pressuposto, em 1864, 
no estado da Califórnia, Estados Unidos, foi criado o primeiro Par-
que Nacional, cujo objetivo principal era o de preservar os recursos 
naturais ali existentes seguindo a ideia de que a natureza só poderia ser 
preservada desde que se mantivesse inabitada. Baseado no ‘mito da na-
tureza intocada’ (DIEGUES, 2001), a efetiva preservação da natureza 
poderia dar-se somente sem a presença humana, pautado na relação 
dicotômica entre sociedade e natureza. Neste período, corrobora-se a 
visão preservacionista da conservação da natureza, cuja centralidade 
repousa na manutenção da biodiversidade (CREADO & FERREI-
RA, 2011, p. 02).

Com a instituição dos primeiros Parques Nacionais nos Estados 
Unidos (Yosemite, 1864; Yellowstone, 1872) deu-se a expulsão dos 
povos que ali habitavam a terra, como os Miwok e Wyoming e a con-
sequente negação dos direitos originários (COLCHESTER, 2004). 
Assim, simultâneo à instauração dos parques, dá-se o início do conflito 
territorial em razão da expulsão de grupos sociais cujos modos de vida 
eram historicamente e intrinsecamente associados à ocupação e uso 
dessas terras que constituíam seus territórios. 

Os conflitos com estes grupos denunciaram o equívoco na ideia 
da existência de uma ‘natureza intocada’, ou seja, livre de qualquer pre-
sença humana, e os limites do modelo de áreas protegidas por ela ins-
pirados (DIEGUES, 2001; DIEGUES E ARRUDA, 2001). O que 
não significa que este modelo foi totalmente superado e estes conflitos 
solucionados.

Ao expulsar os grupos étnicos de suas terras e limitar o acesso des-
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tes povos aos recursos naturais presentes em seus territórios, as políti-
cas de conservação emergiram em um tempo de extremo preconceito 
contra os povos indígenas e conduziram a aceitação mundial de um 
‘modelo de conservação colonial’ (COLCHESTER, 2004). Desta 
maneira, a história da relação entre os povos indígenas e as áreas prote-
gidas pode ser vista como uma relação de exclusão social e marginaliza-
ção (COLCHESTER, 2004). 

Dito ‘modelo de conservação colonial’ estadunidense (COL-
CHESTER, 2004) influenciou a política de conservação da natureza 
na maioria dos países, sendo que a criação e gestão de áreas protegidas 
brasileiras seguiram este modelo de proteção ambiental estabelecidos 
pelas diretrizes estadunidense. 

No Brasil, foi criado o primeiro parque nacional a partir da Es-
tação Ecológica Itatiaia, instaurado através do Decreto 1.713, de 14 
de junho de 1937, com o objetivo de “[...] ser transformada em Par-
que Nacional, para que possa ficar perpetuamente conservada no seu 
aspecto primitivo e atender às necessidades de ordem científicas...” 
(BRASIL, 1937). Este objetivo reflete  a perspectiva preservacionis-
ta (DIEGUES, 2001; CREADO E FERREIRA, 2011) e o ‘modelo 
de conservação colonial’ (COLCHESTER, 2004) nos primórdios da 
institucionalização da política de conservação brasileira.

Em seguida, no ano de 1939, deu-se a criação de outros dois Par-
ques Nacionais, sendo eles o do Iguaçu (Decreto Lei nº 1035, de 10 ja-
neiro de 1939), no estado do Paraná, e o Parque Nacional da Serra dos 
Órgãos, no Rio de Janeiro (Decreto nº 34.780, de 14 de dezembro de 
1953). A criação de áreas protegidas é carregada de extrema violência, 
na medida em que “sua criação pode ser considerada importante estra-
tégia de controle do território já que estabelece limites e dinâmicas de 
uso e ocupação específicos” (MEDEIROS, 2005, p. 41).

Importante ressaltar que para grande parte dos territórios decla-
rados áreas protegidas para conservação da natureza há registros ou in-
dícios da presença/ocupação de povos originários (COLCHESTER, 
2004). No exemplo dos primeiros parques nacionais brasileiros, o povo 
originário Tupi deu origem ao nome do Parque Nacional do Itatiaia, 
devido à sua presença e conhecimento dos recursos naturais presentes 
no território; no Parque Nacional do Iguaçu (DEPRÁ, 2006) é notória 
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a ocupação ancestral indígena da etnia Avá Guarani, (Terra Indígena 
Ocoy e Añetete); e no Parque Nacional da Ilha do Bananal é reconhe-
cida a ocupação ancestral indígena das etnias Karajá, Javaés, Tapirapés, 
Tuxás e Avá Canoeiros (Terra Indígena Parque do Araguaia, instituída 
através do Decreto 69.263, de 22 de setembro de 1971 e Terra Indíge-
na Inãwébohona, criada pelo Decreto sem número, de 18 de abril de 
2006). Em razão disso, nota-se que o mesmo ‘modelo de conservação 
colonial estadunidense’ (COLCHESTER, 2004) aplicado no Brasil 
instituiu  áreas protegidas estatais, ao restringir a ocupação humana e  
ao expropriar o território de outros povos que ali viviam.

Decorrente deste ‘modelo de conservação colonial’ (COL-
CHESTER, 2004), eclodiram conflitos territoriais em diversas par-
tes do mundo, intensificados pela concomitante expansão do modelo 
de desenvolvimento correspondente ao  capitalismo globalizado, no 
qual a reprodução/perpetuação da colonialidade é um elemento fun-
damental (QUIJANO, 1998). Frente a esse cenário conflituoso, in-
ternacional e nacionalmente, engendrou-se no campo da conservação 
uma mudança de paradigma no tocante à presença humana em áreas 
protegidas, com o intuito de solucionar  “o problema de como execu-
tar a conservação da biodiversidade, objetivo principal da conservação, 
mantendo a ocupação humana em seu interior” (TEIXEIRA, 2005, 
p. 51). 

Tanto no contexto internacional como no nacional, a criação de 
espaços especialmente protegidos continua a ser uma estratégia cen-
tral das políticas de conservação da biodiversidade (COLCHESTER, 
2004). Apesar dos debates e das mudanças paradigmáticas acerca da 
concepção destes espaços (COLCHESTER, 2004; TEIXEIRA, 
2005; CREADO E FERREIRA, 2011) que culminou na  diversifica-
ção dos mesmos, a sua criação continuou a engendrar conflitos envol-
vendo grupos sociais que possuem direitos consuetudinários sobre os 
territórios, cuja a biodiversidade se pretende proteger através da cria-
ção destes espaços. 

1 DESENVOLVIMENTO 

No caso brasileiro, espaços especialmente protegidos destinados à 
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conservação da natureza foram denominados Unidades de Conserva-
ção (UCs), entretanto, as Terras Indígenas e Terras Quilombolas tam-
bém são consideradas espaços especialmente protegidos pela Consti-
tuição Federal (BRASIL, 1988). O termo ‘unidade de conservação’ 
é um conceito integrante do Direito Ambiental e designa um espaço 
territorial que tem especial proteção da lei como garantia da biodiver-
sidade (SOUZA FILHO, 2005, p. 143). Entretanto, “as característi-
cas jurídicas das terras indígenas diferem muito das outras unidades 
de conservação porque sua finalidade é preservar um tipo de uso cul-
turalmente estabelecido, referente ao povo que a habita” (SOUZA FI-
LHO, 2005, p. 144).

Conclui-se daí que, “qualquer ato administrativo que crie uni-
dade de conservação específica em terras indígenas, é nulo, por força 
constitucional” (SOUZA FILHO, 2005, p. 145). Isso, em razão da 
Constituição (BRASIL, 1988, artigo 231, parágrafo 6) estabelecer 
que são nulos e extintos os atos que tenham por objeto a ocupação, 
o domínio e a posse das terras indígenas ou a exploração das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Conclui-se daí que, “o ato 
que cria uma unidade de conservação é nulo se for praticado depois da 
demarcação e, extinto, se antes fora feito (SOUZA FILHO, 2005, p. 
146). 

Em relação às Unidades de Conservação, após a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC) instituído através da Lei 9.985, de 18 de julho 
de 2000, é o dispositivo mais relevante para regulamentar o ordena-
mento jurídico ambiental. Este sistema, “[...] é resultado de uma déca-
da de debates e enfrentamentos de interesses” (TEIXEIRA, 2005). A 
referida lei tem por objetivo fundamental, dentre outros, “proteger os 
recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promo-
vendo-as social e economicamente” (BRASIL, 2000, artigo 4, inciso 
XIII). Com a inclusão de categorias de áreas protegidas que permitem 
a ocupação humana, como a Reserva Extrativista (RESEX) e Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável (RDS), “se observa a incorporação 
das diretrizes internacionais para unidades de conservação, que estabe-
leciam o uso sustentável como saída para a ocupação humana” (TEI-
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XEIRA, 2005, p. 58).
O SNUC define doze categorias de Unidades de Conservação, 

agregadas em dois grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades 
de Uso Sustentável (MEDEIROS, 2005, p. 57). Essa divisão foi re-
flexo do conflito entre posicionamentos ‘preservacionistas’ e ‘conser-
vacionistas’ (DIEGUES, 2001) no processo elaboração do SNUC 
(CREADO & FERREIRA, 2011). A categoria de Unidades de Pro-
teção Integral, segundo o SNUC, tem por objetivo principal “preser-
var a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 
naturais” (BRASIL, 2000, artigo 7, parágrafo). Em contraposição, a 
categoria de Unidades de Conservação de Uso Sustentável objetivam 
“compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 
parcela dos seus recursos naturais” (BRASIL, 2000, artigo 2, inciso 
XI).

Retomando o conceito de desenvolvimento sustentável, apresen-
tado inicialmente no Relatório Brundtland e consolidado na Rio-92, o 
SNUC apresenta no artigo 2, inciso XI, seu entendimento por uso sus-
tentável. Desta maneira, evidencia-se o  “desenvolvimento sustentável 
como solução para a ocupação humana em unidades de conservação” 
(TEIXEIRA, 2005, p. 63). 

Esta possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro de ocupa-
ção humana em áreas protegidas, como as RESEX e as RDS, represen-
tam um avanço significativo no reconhecimento dos direitos das po-
pulações tradicionais, na medida em que busca solucionar a gênese de 
um dos principais conflitos fundiários no país (MEDEIROS, 2005).  
 

Cabe ressaltar que, “o direito à terra, entendida como o espaço 
de vida e liberdade de um grupo humano, é reivindicação fundamen-
tal dos povos indígenas brasileiros e latino americanos” (SOUZA 
FILHO, 2005, p. 119). Ainda, segundo este autor (2005, p. 120), a 
existência física de um território [...] é determinante para a própria 
existência do povo. É no território e em seus fenômenos naturais que 
se assentam as crenças, a  religiosidade, a alimentação, a farmacopéia e 
arte de cada povo”.  Em contrapartida, explica Souza Filho, ao elaborar 
o prefácio do livro (SOUZA FILHO, 2008, p.13), que o significado 
de território na modernidade é uma ficção, ainda que física e mate-
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rialmente constituída, ao desconsiderar as águas, os animais, plantas e 
povos que ali existiam previamente à formação dos Estados Nacionais. 
Como consequência nefasta desta invenção da modernidade com re-
lação aos territórios:

Esta simplicidade da modernidade em relação ao território, que se 
desdobra na propriedade privada, versão individual da soberania do 
Estado, fez que, historicamente, os Estados da América Latina, quan-
do reconheceram os direitos dos povos indígenas, só o fizeram en-
quanto relacionados a uma área determinada e demarcada, um peda-
ço de território sob a jurisdição e soberania do Estado respectivo, não 
raras vezes dividindo o povo, como fizeram com os próprios Guarani. 
(SOUZA FILHO, 2008, p. 14).

Grande parte destes grupos podem ser representados pela catego-
ria de Povos Originários da Convenção 169 da OIT, de 1989, a qual o 
Brasil é signatário, promulgada através do Decreto 5051, de 19 de abril 
de 2004. No Brasil, estes grupos também são classificados como Povos 
e Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2007).

Assim, a questão da ocupação e uso de áreas destinadas à con-
servação da biodiversidade por populações humanas permanece um 
dos pontos mais polêmicos do debate. Diante das referidas mudanças 
no campo da conservação via áreas protegidas, atualmente, a questão 
central já não é se existe uma ‘natureza intocada’ ou não, e, sim, a efi-
ciência destas áreas para garantir a conservação dos espaços e recursos 
naturais, ou seja, para promover o efetivo controle da ocupação e uso 
destes espaços por populações humanas (TEIXEIRA, 2005).

Isso porque, neste grupo inserem-se diversas categorias de UC 
que proíbem a apropriação direta dos espaços recursos naturais por 
populações humanas nessas áreas (BRASIL, 2000; BRASIL, 2002), 
impactando grupos sociais locais que dependem destes territórios para 
garantir sua reprodução material e simbólica, como é o caso dos povos 
indígenas. Dentre essas categorias de UC de Proteção Integral, uma 
das mais restritivas é a Reserva Biológica (BRASIL, 2000), categoria 
em questão no estudo de caso que se propõe analisar nesta pesquisa.

Apesar das restrições à presença e uso humano nas áreas em que 
são instituídas REBIOs e demais UCs de proteção integral (BRASIL, 
2000), existem normativas e dispositivos jurídicos que asseguram os 
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direitos dos povos originários de permanecerem em seus territórios. 
Tais direitos territoriais estão alicerçados na relação especial que esses 
povos têm para com a terra, justamente porque dela dependem não 
apenas para a sobrevivência física, mas espiritual e cultural, sendo esta 
imprescindível para a existência destes povos. 

Os direitos originários são reconhecidos, portanto, através de 
instrumentos jurídico normativos inovadores, na medida em que ins-
tituem como critério subjetivo a identidade indígena ou tribal para os 
povos sujeitos de direitos originários, onde nenhum Estado ou grupo 
social tem o direito de negar a identidade a um povo indígena ou tribal 
que como tal ele próprio se reconheça.

A partir do advento do SNUC (BRASIL, 2000), e do seu decreto 
de regulamentação (BRASIL, 2002), percebe-se um aumento signi-
ficativo no número UCs criadas no Brasil, principalmente as de Uso 
Sustentável, mas também as de Proteção Integral. É neste contexto 
que, em 2012, é criada a Reserva Biológica (REBIO) Bom Jesus, UC 
em questão no presente trabalho, que está situada no Litoral do Para-
ná, no bioma Mata Atlântica, patrimônio tombado no ano de 1986 
com a criação do Parque Estadual da Serra do Mar.  

Na história de ocupação e uso do território através do qual se 
distribui o bioma Mata Atlântica, na região sudeste e sul do Brasil, é 
expressiva a presença de povos originários, particularmente dos Mbya 
Guarani, etnia indígena enfocada neste trabalho, e embora anos após a 
invasão europeia: “no se puede afirmar que esté definitivamente cerrado 
el ciclo de las migraciones Guaraní en dirección al litoral” (SCHADEN, 
1998, p. 22). Desta maneira, é lícito supor que: “en la actualidad, no 
obstante, los Mbya son los únicos que se dirigen hacia la región del litoral” 
(SCHADEN, 1998, p. 200).

A etnia Mbya Guarani tem por especificidade a mobilidade de-
corrente da busca pelo mito da Yvy Marã Ey (Terra sem Males): “de ahí 
la necesidad psíquica de buscar una tabla de salvación, que el Guaraní 
vino a encontrar en el mito de la Tierra sin Males, hoy elemento genuino 
de su cultura” (SCHADEN, 1998, p. 189). Ainda à respeito do mito 
da Terra sem Males, frisa-se: 

Veremos que los Guaraní imaginan la Tierra sin Males como tierra ide-
al, en la que se realizan los deseos que en este mundo no son satisfechos. 
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Pero es de notar la insistencia con que en la actualidad, al describir la 
vida que les espera en el Paraíso prometido, se refiere al restablecimiento 
de las costumbres tribales en su original pureza… (SCHADEN, 1998, 
p. 190)

No caso da aldeia Kuaray Haxa, trata-se da etnia Mbya Guarani, 
os quais são dissidentes do território indígena Tekoha Mangueirinha, 
situada nos municípios de Mangueirinha e Coronel Vivida, em que 
coexistem duas etnias distintas sendo elas Kaingang e Mbya Guarani. 
Cabe ressaltar a importância das diferentes cosmovisões entre os povos 
originários. Segundo, Souza Filho (1992, p. 09):

É um erro imaginar que existe apenas uma sociedade indígena, ou que 
todos os índios fazem parte da mesma sociedade, com um mesmo 
regime ético, jurídico e social, quando na verdade estão longe de ser 
homogêneos e sobrevivem até ainda hoje quase 200 povos neste ter-
ritório que se chama Brasil. O direito de cada uma destas sociedades, 
ao contrário do que pensam nossos historiadores, permanece pró-
prio, mantendo línguas, culturas e organizações sociais diferenciadas, 
muitas vezes simuladas, escondidas ou protegidas sob a máscara da 
integração compulsória.

De acordo com os Mbya Guarani (informação pessoal), eles che-
garam no território atual da Kuaray Haxa após caminharem por cinco 
anos desde que deixaram a Terra Indígena Mangueirinha, situada en-
tre os municípios de Mangueirinha, Coronel Vivida e Chopinzinho, 
estado do Paraná. Guiados pelo sonho de Elza, esposa do Cacique da 
Kuaray Haxa, Rivelino Gabriel de Castro, encontraram o local supos-
tamente ideal para viverem (informação verbal)2:

Portadores de cultura característica de región forestal, en que las acti-
vidades de subsistencia incluyen las prácticas de caza en combinación 
con el cultivo de la tierra, los Guaraní se establecen, cuando les es 
posible, en medio de la selva, evitando el paisaje abierto de los campos 
(SCHADEN, 1998, p. 41).

2 Nota explicativa: informação verbal concedida pelo Cacique da Kuaray Haxa, Ri-
velino Gabriel de Castro, no dia 03 de setembro de 2016, em visita técnica realizada 
à aldeia Kuaray Haxa.
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Em meio ao bioma Mata Atlântica, esse povo da floresta encontra 
amparo para reprodução física e cultural das presentes e futuras gera-
ções. Conforme Souza Filho, poeticamente afirma, “lá, onde tem uma 
mata, onde nasce o jerivá plantado pela natureza, quem sabe pela cotia, 
quem sabe pela gralha, lá onde brota água limpa, lá onde se pode ver o 
mar, lá é a terra Guarani” (SOUZA FILHO, 2008, p. 15). A  cosmo-
visão destes povos originários não faz a mesma dicotomia entre cultura 
e natureza que as sociedades ocidentais modernas fazem e, portanto, 
necessitam extrair da terra sua sobrevivência, pois estão intimamente 
à terra vinculados: 

Junto a la extracción de plantas de uso terapéutico, que son muy nume-
rosas, y otras de aprovechamiento industrial, el Guaraní explota de ma-
nera extensiva, pero no intensiva, los recursos vegetales de su ambiente 
en lo que se refiere a la alimentación (SCHADEN, 1998, p. 65).

A semejanza de lo que se da en muchos otros aspectos de la cultura Gua-
raní, la importancia de la pesca en conjunto de las actividades económi-
cas varía, como es natural, de acuerdo con las posibilidades y condiciones 
del hábitat (SCHADEN, 1998, p. 67).

Entende-se que o conflito decorrente da sobreposição entre usos 
e direitos territoriais indígenas e Unidades de Conservação, no Brasil, 
reflete uma disputa entre duas formas distintas de apropriação material 
e simbólica de espaços e recurso naturais territorializados, que se ex-
pressa em uma controvérsia/paradoxo na legislação e na própria atua-
ção do Estado de direito brasileiro. Desta forma, este conflito pode ser 
compreendido a partir do conceito de conflito ambiental (ACSEL-
RAD, 2005).

O caso da sobreposição entre a REBIO Bom Jesus e a aldeia Kua-
ray Haxa é uma expressão de tal conflito ambiental no território do 
litoral do Paraná. Por esse motivo, considera-se que a análise deste caso 
é bastante relevante para o contexto e propósitos em que se insere. 

Adicionalmente, trata-se de uma situação de litígio institu-
ída, uma vez  que a agência ambiental responsável pela REBIO – o 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-
BIO) – ajuizou na Justiça Federal a Ação Civil Pública nº 5000189-
75.2014.4.04.7008, perante o órgão competente, qual seja o Tribunal 
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Regional Federal da 4 Região, na data de 24/01/2014, tendo como ob-
jeto da causa a reintegração de posse da aldeia indígena Kuaray Haxa. 

Em resposta a tal pleito do ICMBIO para retirar essa população 
indígena da área em questão, o Ministério Público Federal, na data de 
22 de setembro de 2014, nos Autos nº 5000189-75.2014.404.7008, 
perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Paranaguá:

Os indígenas que ocupam a REBIO Bom Jesus são originários da Al-
deia Palmerinha, Terra Indígena Mangueirinha. Conforme informa-
ções da Coordenação Regional do Interior Sul, o grupo deixou sua 
terra de origem em razão de conflitos com índios Kaigang que, junta-
mente com os Guaranis, ocupam a referida Terra Indígena. Após te-
rem abandonado a TI, este grupo já tentou se estabelecer, sem suces-
so, em outras terras indígenas, até se fixarem em definitivo na REBIO. 
Vale ressaltar que a situação da população indígena no sul do país é 
de fato complexa. As áreas demarcadas são extremamente pequenas e 
impõem uma situação de confinamento que impedem a sobrevivên-
cia física e cultural dos indígenas, nos termos estabelecidos no art. 
231 da CRFB/88. 
A retirada dos indígenas do local em questão provocará uma situ-
ação de maior vulnerabilidade social, colocando em risco a saúde 
e a integridade física deste grupo. E a troco do que? Da efetiva 
preservação ambiental? E os direitos desta comunidade tradicio-
nal? Por isso que se afirma a possibilidade de dupla afetação da 
REBio, uma vez que o povo Guarani está extremamente relacio-
nado com a terra numa situação de preservação e sustentabilida-
de. Ou seja, é possível harmonizar e tutelar ambos os bens jurídi-
cos aparentemente em conflito. (Grifo próprio).

Esse relato do MPF, remete às consequências do deslocamento ou 
remoção das povos, na exata medida em que:

o deslocamento ou a remoção desses grupos significa, frequentemen-
te, não apenas a perda da terra, mas uma verdadeira desterritoriali-
zação, pois muitas vezes a nova localização, com condições físicas 
diferentes, não permite a retomada dos modos de vida nos locais de 
origem, sem contar o desmoronamento da memória e da identidade 
centradas nos lugares. Assim, as comunidades perdem literalmente a 
base material e simbólica dos seus modos de socialização com a sua 
desestruturação (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010, p. 25).
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Constata-se que o caso do conflito ambiental decorrente da so-
breposição entre a REBIO Bom Jesus e a aldeia Kuaray Haxa expressa 
uma situação em que a ameaça de um modo de apropriação da natureza 
(a conservação) impactar negativamente outro (o uso e a apropriação 
do território e a própria territorialidade dos Mbya Guarani aldeados 
na Kuaray Haxa) já se efetivou, já tendo ocorrido o rompimento do 
que Acselrad (2005) chama de ‘acordo simbiótico’.

Frente a situação de judicialização do conflito em questão, torna-
-se imperativo compreender o conflito de fato e de direito entre o ins-
tituto jurídico da Terra Indígena (posse indígena e posse civil, direito à 
propriedade privada e direito originário à terra, jurisprudência da Cor-
te Interamericana de Direitos Humanos, como o caso da Comunidad 
Mayagna Sumo Awas Tingni versus Estado da  Nicarágua) com a Uni-
dade de Conservação, tendo em vista que o conceito constitucional de 
Terra Indígena compõe-se, entre outros elementos, “de áreas impres-
cindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem es-
tar dos índios” (BRASIL, 1988, artigo 231, parágrafo primeiro).

Por outro lado, é importante entender como o conflito entre os 
interesses/objetivos de conservação, representados pelo ICMBio, e 
os interesses/objetivos de apropriação dos recursos ambientais pelos 
Mbya Guarani da aldeia Kuaray Haxa, tem se expressado nas relações 
sociais entre estes atores, bem como entre eles e os espaços/recursos 
naturais em questão, e, portanto, na configuração deste território. 

Ante o exposto, supõe-se que a presença histórica dos Mbya Gua-
rani concomitante a existência da Reserva Biológica Bom Jesus (BRA-
SIL, 2012) no litoral do Paraná, engendra nessa região um conflito 
iminente, decorrente da sobreposição entre os usos e direitos terri-
toriais desses povos e as exigências normativas (BRASIL, 2000) que 
caracterizam este tipo de UC: a proibição da ocupação e uso destes 
espaços por populações humanas. O caso da sobreposição entre a RE-
BIO Bom Jesus e a aldeia Kuaray Haxá reflete essa situação de tensão. 

Como esclarece Lauriola (2001), a questão da sobreposição entre 
UCs e territórios indígenas é uma controvérsia mal resolvida na legisla-
ção brasileira. Essa sobreposição tem engendrado muitos conflitos en-
volvendo “reivindicações territoriais de povos indígenas e a aplicação 
de Políticas de Conservação” (LAURIOLA, 2001). Contrapondo-se 
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a essa limitação de direitos territoriais em decorrência da aplicação de 
políticas de conservação, Souza Filho explica que “o direito socioam-
biental busca uma saída para a integração da natureza e dos povos sem 
desfazer, destruir ou expulsar a chamada natureza ‘inútil’ ou ‘nociva’ e 
sem obrigar aos povos ou ‘minorias’ a deixar de serem coletivos para se 
tornar só cidadãos trabalhadores” (2008, p.14).

Considerando a indissociabilidade entre cultura e natureza pre-
sente na cosmovisão Mbya Guarani e os direitos territoriais dos  povos 
indígenas (Constituição 1988; OIT 169, 1989; PNPCT, 2007) este 
estudo questiona como  se  configura o conflito ambiental relativo à 
sobreposição entre a REBIO Bom Jesus e o território reivindicado pela 
aldeia Kuaray Haxa, no litoral do Paraná. Ainda, os governos devem 
respeitar a importância especial da relação que os povos tradicionais 
têm com suas terras e territórios, devendo ser levado em conta princi-
palmente a cultura e os valores espirituais da coletividade na ocupação 
e uso da terra por estes povos (OIT 169, 1989, artigo 3).

A Convenção assegura que as populações tradicionais não devem 
ser retiradas das terras que ocupam, exceto se considerados necessários 
como medida excepcional. Se retiradas de seus territórios, sempre que 
possível esses povos terão o direito de retornar às suas terras tradicio-
nais assim que cesse o motivo de sua transferência. Não sendo possível 
retornar ao território originário, “esses povos deverão receber terras de 
qualidade e situação jurídica pelo menos iguais às das terras que ocupa-
vam anteriormente e que possam satisfazer suas necessidades presentes 
e garantir seu desenvolvimento futuro” (OIT 169, 1989, artigo 16). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora os territórios indígenas e as Unidades de Conservação 
sejam fundamentais para a manutenção da biodiversidade biológica 
e cultural da Mata Atlântica, a criação de Unidades de Conservação 
pode afetar ou limitar o exercício dos Direitos Territoriais dos Povos 
Indígenas, assegurado em normativas nacionais e internacionais, como 
a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 
1989), a Declaração das Nações Unidas sobre Povos Indígenas e Tri-
bais (2007, ONU) e a Declaração Americana sobre Povos Indígenas 
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(OEA, 2016). Estes instrumentos jurídicos de reconhecimento dos 
direitos originários dos povos indígenas e ao abordar política geral 
especificamente a Convenção (OIT 169, 1989), determina o fim do 
assimilacionismo de populações indígenas com a sociedade nacional, 
através do fortalecimento de suas identidades próprias. 

Com o advento do SNUC (BRASIL, 2000), e do Decreto 4.340, 
de 22 de abril de 2002 (BRASIL, 2002) que o regulamenta, tem-se 
institucionalização de um aparato jurídico específico para criação, 
consolidação e gestão das UCs que facilitou a expansão destes espaços 
no Brasil.

Entretanto, nem o SNUC nem o Decreto 4.340/2002 estabele-
ce diretrizes ou procedimentos para lidar com situações em que UCs, 
independentemente da categoria, se sobreponham à territórios e terri-
torialidades dos povos indígenas, os quais dispõem de uma trajetória 
sócio-histórica e de direitos protegidos por um aparato jurídico insti-
tucional específico.

Embora, segundo a Constituição, em casos de sobreposição de 
UCs em Terras Indígenas, as primeiras teriam que ser destituídas, 
isso não ocorre na prática, e a situação da TI Raposa Serra do Sol, dos 
povos Macuxi, Ingaricó, Taurepang, Tapamona e Wapixana, situada 
no estado de Roraima e declarada através da Portaria 820, de 11 de 
dezembro de 1998, é um caso juridicamente emblemático. À época, 
o STF afirmou categoricamente que as dezenove condicionantes, pa-
drões de conduta impostos pelo então Ministro, não teriam efeito vin-
culante para com os demais casos, mas o prejuízo para com os povos 
indígenas já havia se perpetrado, na medida em que, “concebidas e im-
plementadas do alto para baixo, as regras de conservação ameaçam a 
cultura e a autonomia das sociedades indígenas da região Serra do Sol” 
(LAURIOLA, 2006).

Essa controvérsia relativa à sobreposição de UCs e direitos terri-
toriais indígenas, nos remete a uma questão de cunho epistemológico, 
social e político que que tem sido problematizada por uma série de 
autores. Para este projeto, é trazido à tona esta discussão “de como a 
natureza foi expulsa da modernidade” (SOUZA FILHO, 2015), que 
explica o contexto histórico da dicotomia entre natureza e sociedade, 
no qual desde os primeiros contatos entre as civilizações europeias e 
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as latino-americanas, houve uma necessidade do ser humano de fazer 
uma distinção entre estes. Distinção essa que se estendeu ao conceito 
de natureza, no sentido de que esta deve estar apartada da sociedade.

Com a formação dos Estados de Direito e a elaboração de leis 
e normas, concretiza cada vez mais a sociedade civil, apartando dela 
tudo o que possui conotação natural, advinda da natureza, “a terra 
deixou de ser a provedora de todas as necessidades da vida, para ser a 
reprodutora do capital individual” (SOUZA FILHO, 2015, p. 96). 
Os recursos naturais, então, passam a ser vistos então como fonte de 
renda e, assim, a natureza passa a estar atrelada ao ser humano como 
propriedade privada.

É neste contexto que as Unidades de Conservação brasileiras, 
enquanto uma expressão territorial das concepções e políticas de 
conservação da biodiversidade, refletem que a noção de conservação, 
seja dos defensores com ou sem populações, só faz sentido na sociedades 
modernas que separam natureza e sociedade, haja vista a história desta 
relação dicotômica ser característica das sociedade ocidentais e, em 
certa medida, as UCs refletirem essa concepção, a qual não faz sentido 
para os povos originários que possuem uma racionalidade distinta 
com relação aos usos e apropriações da terra. Portanto, inteligível para 
estes povos reservar espaços de natureza para ser conservada, pois a 
conservação da natureza é inata apenas às sociedades onde a razão 
instrumental na apropriação da terra se estabelece.

Buscando cumprir essa premissa de compreender o cenário histó-
rico em que os conflitos ambientais emergem, neste projeto buscou-se 
articular ao debate sobre o conflitos ambientais às contribuições de 
autores (QUIJANO, 1998) cujas produções têm integrado o que vem 
sendo denominado como Teoria Decolonial. Embora quase não haja 
mais colônias no mundo submissas a uma metrópole, o colonialismo 
ainda não terminou, senão que reformulou seu discurso e sua forma. 
O que Aníbal Quijano (1998) desenvolveu como ‘colonialidade do 
poder’ é o resultado hoje da hierarquização étnico racial de domina-
ção das colônias. O colonialismo atualmente se reveste de extrativismo 
para apropriar-se dos recursos naturais e dominar os recursos sociais de 
determinadas sociedades em detrimento de outras.

Considerando as violações aos direitos dos povos originários situ-
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ados no Brasil, aquela relativa ao direito ao território é a mais grave das 
violações aos direitos humanos fundamentais, uma vez que as popula-
ções são expropriadas não só de seu território, mas de seu modo de vida 
das presentes e futuras gerações. Portanto, conclui-se que é responsa-
bilidade do Estado brasileiro através do Poder Público e da sociedade 
civil garantir condições para a reprodução do meio ambiente físico-bi-
ótico e também do meio ambiente antrópico, ora representado pelo 
modo de vida tradicional dos povos originários situados no Brasil.
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