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RESUMO 
 

 
A proteção do patrimônio cultural e natural e seus bens ganham uma perspectiva 
biocultural a partir da Convenção da Diversidade Biológica, que adotou como uma das 
estratégias para conservação da biodiversidade a criação de um sistema de áreas 
protegidas. Como signatário e parte dessa convenção internacional, o Brasil assumiu 
obrigações de conservação in situ, dentre as quais estabelecer um sistema de áreas 
protegidas. Assim, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/00) foi 
introduzido como parte do arcabouço normativo que regulamenta a criação dos Espaços 
Territoriais Especialmente Protegidos. Aqui analisamos notadamente as unidades de 
conservação, especificamente aquelas que não admitem a utilização direta dos recursos 
naturais e preveem que as populações tradicionais residentes em seus limites devem ser 
realocadas. Contudo, até que seja possível realizar esse reassentamento, o poder público 
pode efetuar ações no sentido de compatibilizar a permanência dessas populações com as 
finalidades da unidade. Nosso objetivo foi identificar e analisar as soluções adotadas 
pelos órgãos gestores das unidades de conservação de proteção integral estaduais e 
federais. Primeiro, realizamos uma pesquisa exploratória com a utilização do Sistema de 
Informação ao Cidadão para levantar os casos de sobreposição das unidades de 
conservação de proteção integral às terras e territórios tradicionais. Após essa etapa, 
realizamos um recorte no objeto de pesquisa para analisarmos a categoria Parque e 
optamos pela metodologia de pesquisa empírica, com aplicação do método de pesquisa 
documental no campo de documentos públicos oficiais, quais sejam, os planos de manejo 
dos parques federais e estaduais aprovados e disponibilizados no site do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e das Secretarias estaduais do Meio 
Ambiente (SMA) de todos os entes federativos. Realizada essa pesquisa, analisamos três 
parques marinhos costeiros que apresentaram soluções inovadoras do ponto de vista 
socioambiental e biocultural, no que diz respeito à proteção do patrimônio natural e 
cultural (material e imaterial) e do reconhecimento das terras e território tradicionais na 
gestão de áreas protegidas. Constatamos que outras soluções são adotadas e o 
reassentamento não figura como a primeira solução em todos os casos. Em realidade, há 
composições diversas que utilizam diferentes instrumentos jurídicos. Além disso, essa 
diversidade de soluções foi identificada quando analisamos separadamente aquelas 
adotadas nos casos de sobreposições de parques às terras indígenas, quilombolas e 
comunidades tradicionais, o que pode indicar a influência do regime jurídico de 
reconhecimento dos direitos territoriais que se difere para cada um desses povos e 
comunidades. Por fim, constatamos ainda a existência de soluções diversas em cada uma 
dessas esferas da federação, o que pode representar o respeito a autonomia politico-
administrativa, bem como a complexidade de cada caso envolvendo múltiplas dimensões, 
desde as características socioculturais e espaciais atá as questões econômicas em cada 
região. 
 
 
Palavras-chave: Áreas Protegidas; Patrimônio Cultural; Bens Imateriais; Terras e 
Territórios Tradicionais.  



 
 

 

ABSTRACT 
 
 
The protection of the cultural and natural heritage and their assets gain a biocultural 
perspective based on the Convention on Biological Diversity, which adopted as a strategy 
for the conservation of biodiversity the creation of a system of protected areas. As a 
signatory and a party to this international convention, Brazil has assumed in situ 
conservation obligations, among which establishing a system of protected areas. Thus, 
the National System of Conservation Units (Law n. 9,985/00) was introduced as part of 
the normative framework that regulates the creation of Specially Protected Territorial 
Spaces. Here we analyzed notably the conservation units, specifically those that do not 
admit the direct use of the natural resources and predict that the traditional populations 
residing within their limits should be reallocated. However, until it is possible to carry 
out that resettlement, the Public Power can adopt actions aiming to reconcile the 
permanence of these populations with the purposes of the unit. Our objective was to 
analyze the solutions adopted by the management organs of the state and federal integral 
protection conservation units. First, we conducted an exploratory research using the 
Citizen Information System to raise the cases of overlapping conservation units with 
integral protection to traditional lands and territories. After this step, we made a cut in the 
research object to analyze the Park category, opting for the empirical research 
methodology and applying the documentary research method in the field of official public 
documents, namely, the management plans of federal and state parks approved and made 
available on the websites of ICMBio as well as of the State Secretariats of the 
Environment (SMA) from all federative entities. This research was carried out to analyze 
three coastal marine parks that presented innovative solutions from a socio-environmental 
and biocultural point of view, regarding the protection of natural and cultural heritage 
(material and immaterial) and the recognition of traditional lands and territory in the 
management of protected areas. We can see that the number of solutions is greater than 
the resettlements, being diverse and sometimes having different compositions, as regards 
the combinations between the legal instruments used. In addition, this diversity of 
solutions was identified when we separately analyzed those adopted in the cases of 
overlapping parks with indigenous lands, quilombolas and traditional communities, 
which may indicate the influence of the legal regime of recognition of territorial rights 
that differs for each of these peoples and communities. Finally, the performance of the 
federal scope is not always reflected on the state scope, but we were able to identify which 
solutions predominate in each of the spheres. 
 
 
 
Keywords: Protected Areas; Cultural Heritage; Intangible Heritage; Traditional Lands 
and Territories.  
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INTRODUÇÃO  

 

Quando ouvimos a palavra ecossistema, o que imaginamos? Talvez as primeiras 

imagens sejam de paisagens deslumbrantes compostas por florestas, montanhas, vales, 

cachoeiras, praias desertas ou oceanos, componentes de um imenso e rico patrimônio 

natural da humanidade.1 Mas, normalmente, esquecemos de um elemento fundamental 

que compõe o mundo natural: o ser humano.   

A relação entre o ser humano e a natureza mudou ao longo da história da 

humanidade, colocando em risco a reprodução das condições de vida de si próprio. Com 

essa mudança, surgiu a necessidade da adoção de estratégias de proteção dos recursos 

naturais, cada vez mais escassos, devido ao modelo de crescimento econômico que 

começou a se propagar com maior intensidade após a revolução industrial (DIEGUES, 

2000). No Brasil, os conflitos gerados entre a exploração dos recursos naturais e 

diferentes concepções da relação entre o ser humano e o meio ambiente tiveram origem 

durante o processo de colonização. Esses conflitos se iniciaram na zona costeira 

envolvendo povos indígenas e, com o passar do tempo, expandiram-se pelo território 

nacional envolvendo, além dos povos indígenas, também comunidades tradicionais. Em 

realidade, os povos indígenas e comunidades tradicionais2 possuem um modo de ser e 

viver diferenciado, na medida em que utilizam os recursos naturais de forma sustentável. 

Esses povos e comunidades, ao longo de gerações, tem produzido um conhecimento 

tradicional associado a essa utilização sustentável da biodiversidade (SANTILLI, 2005). 

A Convenção da Diversidade Biológica (CDB) atribuiu valor ecológico, social, 

econômico, científico e cultural aos ecossistemas e estabeleceu a proteção de seus 

componentes ao instituir que cada parte contratante deve criar um sistema de áreas 

protegidas para conservar a biodiversidade (artigo 8, a). Mais do que isso, como estratégia 

                                                 
1 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), ao adotar a 
Convenção para proteção do Patrimônio, Mundial, Cultural e Natural, de 1972, reconheceu como 
patrimônio natural (artigo 2) “os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou 
por grupos de tais formações com valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico”.  
2 O objetivo deste trabalho não é analisar a discussão sobre todas as categorias de povos e comunidades 
tradicionais. Mesmo assim, a título de ilustração, podemos citar as seguintes categorias: os indígenas, os 
quilombolas, povos e comunidades de terreiro/ povos e comunidades de matriz africana, povos ciganos, 
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 fecho de pasto, ribeirinhos, cipozeiros, andirobeiros, caboclos 
(Decreto nº 8.750, de 9 de maio de 2016, que instituiu o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades 
Tradicionais). 



14 
 

 
 

para conservação da biodiversidade, a CDB reconheceu a importância de preservar, 

respeitar e aplicar o conhecimento tradicional associado à utilização sustentável dos 

recursos naturais no sistema de áreas protegidas (artigos 8, j e 10, c da CDB). Essa 

perspectiva adotada pela Convenção tem o objetivo de promover o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado mediante o respeito e valorização do direito dos 

povos indígenas e demais comunidades tradicionais. O respeito à diversidade cultural 

nasce como base para manutenção da diversidade biológica e, na sociedade 

contemporânea, surge uma nova aliança entre o ser humano e a natureza, trazendo uma 

nova forma de implementar a conservação dos recursos naturais e a manutenção da 

biodiversidade por meio de uma abordagem biocultural3 (biodiversidade e cultura). Essa 

relação é nova para a sociedade atual, mas sempre existiu para os PICT.   

A abordagem biocultural parte da concepção de que a diversidade cultural e a 

biodiversidade caminham juntas. Assim, também, o texto constitucional brasileiro 

consagrou tanto os direitos à diversidade cultural quanto à proteção ambiental e dos 

recursos naturais. Por um lado, a diversidade cultural foi garantida pela Constituição de 

1988 com o reconhecimento da proteção das manifestações dos diferentes grupos 

participantes do processo civilizatório nacional. Por outro lado, a importância do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado também foi reconhecida pela Constituição e 

garantida pela criação dos Espaços Territoriais Especialmente Protegidos (ETEP), cuja 

categoria Áreas Protegidas 4 compõe uma de suas espécies.  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC – Lei nº 9.985/00) 

instituiu uma das espécies dos ETEPs5 ao regulamentar a forma pela qual o poder público 

deve criar os espaços territoriais especialmente protegidos (ETEP). Essa lei estabeleceu 

                                                 
3 A abordagem biocultural tem o objetivo de proteger o modo de vida dos povos indígenas e demais 
comunidades tradicionais, protegendo também os ecossistemas que cercam essas comunidades (SALTER; 
VON BRAUN, 2011). Assim, a conservação biocultural reconhece a importância central das tradições, 
práticas e conhecimentos culturais na manutenção da biodiversidade in situ e na implementação de 
iniciativas de conservação de forma mais ampla (DUSSAULT, 2017).  
4 No artigo 225, § 1º, inciso III da Constituição de 1988, incumbi-se ao poder público o dever de definir 
espaços territoriais especialmente protegidos (ETEPs). A Convenção da Diversidade Biológica (Decreto nº 
2, de 1994) traz o dever de cada parte contratante estabelecer um sistema de áreas protegidas para garantir 
a conservação da biodiversidade in situ. Em conformidade com o que estabelece o Plano Estratégico 
Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), instituído pelo Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006, o conceito 
de áreas protegidas no ordenamento jurídico brasileiro abrange, além das unidades de conservação, as terras 
indígenas e quilombolas. Portanto, no presente trabalho, quando nos referirmos às áreas protegidas, estamos 
considerando uma das espécies de ETEP definidas pelo PNAP, especialmente as unidades de conservação 
de proteção integral, nos termos da categoria de manejo estabelecida pelo Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (SNUC) (Lei nº 9.985/00). 
5 Cabe mencionar que o Código Florestal (Lei nº 12.651/12) regulamentou outras categorias de ETEPs, tais 
como: a Reserva Legal (RL) e a Área de Preservação Permanente (APP).  
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duas categorias de manejo: as unidades de conservação de proteção integral (UCPI) e de 

uso sustentável (UCUS). Segundo o SNUC, as UCPI6 devem ser livres de alterações 

causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos 

naturais. Já as UCUS7 permitem a exploração do ambiente, porém, de uma forma que 

garanta a conservação dos seus recursos ambientais e biodiversidade de forma 

socialmente justa e economicamente viável.  

Embora as UCPI não permitam a utilização direta dos recursos naturais, diversas 

unidades dessa categoria foram criadas em sobreposição às terras e territórios8 ocupados 

por povos indígenas,9 quilombolas10 e comunidades tradicionais,11 tais como os parques 

nacionais e estaduais.12 (DIEGUES, 2000; LEUZINGER, 2009). 

A sobreposição das UCPI às terras e territórios tradicionais foi prevista pela 

própria Lei nº 9.985/00, a qual estabeleceu no seu artigo 42, § 2º, que as populações 

tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não seja 

permitida serão indenizadas e realocadas pelo poder público. Contudo, até que seja 

possível efetuar esse reassentamento, serão estabelecidas normas e ações específicas 

                                                 
6 Art. 8 – O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de 
conservação: I – Estação Ecológica; II – Reserva Biológica; III – Parque Nacional; IV – Monumento 
Natural; V – Refúgio de Vida Silvestre. 
7 Art. 14 – Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de 
conservação: I – Área de Proteção Ambiental; II – Área de Relevante Interesse Ecológico; III – Floresta 
Nacional; IV – Reserva Extrativista; V – Reserva de Fauna; VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 
e VII – Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
8 Os termos terras e territórios tradicionais são considerados neste trabalho como espaços necessários à 
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, 
respectivamente, o que dispõem os artigos 231 da Constituição de 1988 e 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (Decreto nº 6.040/07, artigo 3-II). 
9 O artigo 1 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (incorporada pelo Decreto nº 
5.150/04) distinguiu os povos indígenas das demais comunidades denominadas como tribais pelo fato de 
descenderem de populações que habitavam o país na época da conquista ou da colonização. 
10 As comunidades quilombolas foram definidas pelo Programa Brasil Quilombola da Secretaria Nacional 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos como “grupos com 
trajetória histórica própria, cuja origem se refere a diferentes situações, a exemplo de doações de terras 
realizadas a partir da desagregação de monoculturas; compra de terras pelos próprios sujeitos, com o fim 
do sistema escravista; terras obtidas em troca da prestação de serviços; ou áreas ocupadas no processo de 
resistência ao sistema escravista”. O Programa Brasil Quilombola ainda reconhece que, em todos os casos, 
o território é a base da reprodução física, social, econômica e cultural da coletividade desses grupos. 
11 O artigo 1 da C169OIT defini os povos tribais aos quais a Convenção se aplica como aqueles cujas 
condições sociais, culturais e econômicas os distinguem de outros setores da coletividade nacional, e que 
estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial. 
O Decreto nº 6.040/07 definiu comunidades tradicionais como grupos culturalmente diferenciados e que 
se reconhecem como tal. 
12 No capítulo 2 apresentaremos os dados coletados.  

file:///C:/Users/nathalialima/Google%20Drive/Users/nathalialima/Constituicao/Constituiçao.htm%23cfart231
file:///C:/Users/nathalialima/Google%20Drive/Users/nathalialima/Constituicao/Constituiçao.htm%23dtart68
file:///C:/Users/nathalialima/Google%20Drive/Users/nathalialima/Constituicao/Constituiçao.htm%23dtart68
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destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais13 residentes com os 

objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos 

locais de moradia dessas populações. Uma das ações que visa essa compatibilidade é a 

celebração dos Termos de Compromisso (TC), instituídos pelo Decreto nº 4.340/02 (o 

qual regulamentou o SNUC) como alternativa temporária até que seja realizado o 

reassentamento.  

Diante desse conflito entre natureza e cultura (LEUZINGER, 2009), gerado pela 

incompatibilidade entre a norma e a realidade de fato, o objetivo principal desta 

dissertação é identificar a solução – ou soluções – adotada pelo órgão gestor das unidades 

de conservação de proteção integral sobrepostas às terras e territórios ocupados por povos 

indígenas, quilombolas e/ou comunidades tradicionais. Com isso, pretende-se esclarecer 

a seguinte questão: as alternativas jurídicas propostas nesses casos têm respeitado a 

proteção do patrimônio natural e cultural que inaugurou, na nova ordem constitucional, o 

reconhecimento aos direitos socioambientais14?   

A partir do diagnóstico desse problema jurídico, o presente trabalho pretende 

também analisar se as soluções adotadas asseguram a compatibilização da proteção do 

patrimônio cultural e natural no sistema de áreas protegidas, em consonância com a 

garantia do direito às terras e territórios ocupados por povos indígenas, quilombolas e 

comunidades tradicionais. O foco desta pesquisa será, portanto, os direitos territoriais, 

pois estes são fundamentais para a reprodução social e cultural, além de serem premissa 

para o reconhecimento e valorização dos conhecimentos tradicionais a elas associados.  

                                                 
13 O termo populações tradicionais foi utilizado pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC) (Lei nº 9.985/00). Embora, teoricamente, os povos indígenas não devessem ser incluídos nesse 
termo, pelo fato de que o SNUC estabeleceu a realocação das populações tradicionais de seus territórios 
nos casos de estarem sobrepostos às unidades de conservação de proteção integral, a Constituição de 1988 
reconheceu aos indígenas o direito originário sobre suas terras e vedou a sua remoção. Entretanto, na 
prática, existem unidades de conservação de proteção integral sobrepostas às terras indígenas. Portanto, no 
presente trabalho, o termo populações tradicionais será usado como sinônimo de povos indígenas, 
quilombolas e demais categorias de comunidades tradicionais.  
14 A partir do reconhecimento socioambiental no âmbito constitucional pode-se considerar que são 
componentes dos direitos socioambientais: o meio ambiente ecologicamente equilibrado; a dignidade da 
pessoa humana e a cidadania; a construção de uma sociedade mais justa e solidária; o combate a todas as 
formas de racismo; a autodeterminação dos povos; a supremacia dos direitos humanos; a função social da 
propriedade urbana e rural; a valorização e a difusão das manifestações culturais populares, indígenas e 
afro-brasileiras; a proteção dos bens da natureza material e imaterial portadores de referencia à identidade, 
as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológicos; os espaços 
territoriais especialmente protegidos, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, o Cerrados, a Caatinga, o 
Pantanal e a Zona Costeira (LIMA, 2002). 
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Com o objetivo de levantar os dados sobre as ações implementadas pelos órgãos 

gestores das unidades federais e estaduais de conservação de proteção integral para 

compatibilizar a permanência das populações tradicionais residentes com os objetivos de 

criação de unidade, realizamos uma pesquisa exploratória com a utilização do sistema 

eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) nos âmbitos federal e estadual, 

instituído pela Lei de Acesso à Informação (LAI). Através desse mecanismo de pesquisa, 

encaminhamos os seguintes questionamentos para o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e para as Secretarias do Meio Ambiente 

estaduais de todos os entes federativos: quais são as unidades de conservação de proteção 

integral que possuem povos indígenas e/ou comunidades tradicionais residentes? Quantos 

já sofreram reassentamento? Quantos celebraram os Termos de Compromisso?15 

Após a etapa exploratória, delimitados o objeto da pesquisa para analisar os parques 

federais e estaduais como categoria de manejo de proteção integral, pois, dentre as 

informações que recebemos, encontramos uma solução inovadora no Parque Estadual da 

Serra do Mar (PESM). Realizado esse recorte na pesquisa, aplicamos a metodologia de 

pesquisa empírica16 com o método de pesquisa documental,17 no campo de documentos 

públicos oficiais, quais sejam, os planos de manejo aprovados e disponibilizados no site 

da ICMBio e das secretarias estaduais do Meio Ambiente (SMAs) de todos os entes 

federativos.18 

A pesquisa documental teve o objetivo de realizar um diagnóstico e evidenciar as 

possíveis soluções em caso de conflitos, ao aprofundar a investigação sobre as ações 

adotadas pelos órgãos gestores dos parques brasileiros sobrepostos às terras e territórios 

tradicionalmente ocupados por povos indígenas, quilombolas e/ou de comunidades 

                                                 
15 Os resultados dessa pesquisa serão apresentados no capítulo 2 deste trabalho.  
16 Cunha e Silva (2011, p.12-13) definem a pesquisa empírica no Direito como: “a investigação empírica é 
essencialmente coletiva e interdisciplinar [...] Em lugar da interpretação da norma, a pesquisa empírica 
investiga os meandros de sua produção e os efeitos de sua aplicação. Em vez de discutir os limites da 
competência que as leis atribuem a cada órgão incumbido de poder público de decisão, investiga como 
esses órgãos e principalmente como os seus membros pensam e atuam em concreto. Em vez de buscar a 
norma em estado puro, conscientiza‐se da relevância do contexto social em que ela opera”. 
17 “A pesquisa documental envolve o uso de textos e registros que se apresentam a partir de uma fonte 
material. [...] Há diferentes classificações possíveis para pensar documentos. Normalmente, as 
classificações giram em torno das seguintes categorias básicas: documentos pub́licos e documentos 
privados. Documentos públicos são tipicamente aqueles que foram publicados, apresentados publicamente 
ou ainda aqueles organizados e classificados em arquivos públicos e sobre os quais geralmente recai, 
observadas regras específicas, o dever de publicidade. Incluem-se nessa categoria os documentos o ciais, 
aí compreendidos todos aqueles produzidos pelas diferentes instancias da administração pública e agências 
estatais [...]” (REGINATO, 2017, p.194-95) 
18 Os resultados dessa pesquisa serão apresentados no capítulo dois do trabalho.  
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tradicionais, no sentido de compatibilizar a presença das populações residentes com os 

objetivos de criação da unidade. Isso pois, as informações recebidas via e-SIC, tanto 

estadual quanto federal, não foram suficientes para realizar a análise quantitativa dos 

instrumentos mais utilizados.  

Embora a pesquisa documental tenha sido ampla, compreendendo os planos de 

manejo de todos os parques brasileiros disponibilizados pelo ICMBio e pelas SMA, 

encontramos três soluções interessantes do ponto de vista socioambiental. 

Coincidentemente, os planos de manejo que apresentaram essas soluções foram os de três 

parques localizados na zona costeira. Interessante destacar que os conflitos gerados entre 

exploração dos recursos naturais e questões culturais tiveram origem durante o processo 

de colonização e iniciaram-se justamente na zona costeira. Além disso, no Brasil, as áreas 

protegidas estão predominantemente localizadas na zona costeira e na região norte do 

país.  

A partir desse estudo, procuramos compreender se as diferenças entre os regimes 

jurídicos que asseguram o direito às terras e territórios19 aos indígenas, quilombolas e 

demais categorias de comunidades tradicionais têm alguma influência na solução adotada 

pelo plano de manejo da unidade. Além disso, confrontamos as soluções adotadas em 

âmbito federal com aquelas aplicadas na esfera estadual. Em outras palavras, a seguinte 

indagação orientou nossas reflexões: os planos de manejo dos parques federais 

sobrepostos às terras e territórios tradicionais apresentam soluções semelhantes aos 

planos de manejo dos parques estaduais, isto é, há algum alinhamento entre as estratégias 

adotadas pelo ICMBio e pelas secretarias estaduais do Meio Ambiente com relação às 

ações que visam compatibilizar a permanência das populações tradicionais residentes 

com os objetivos da unidade (SNUC, Artigo 42, § 2º)? 

                                                 
19 Aos indígenas foi constitucionalmente reconhecido o direito originário de posse das terras que 
tradicionalmente ocupam, com a definição do procedimento de demarcação para garantir esse direito. Aos 
quilombolas, a Constituição de 1988 reconheceu o direito de propriedade definitiva mediante a titulação 
coletiva das terras dos remanescentes dos quilombos. Mas, com relação às outras categorias de 
comunidades tradicionais, ainda não existe um regime jurídico definido que assegure o direito aos seus 
territórios, embora esse direito já tenha sido reconhecido pela Convenção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho (C169OIT)19 e pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais (Decreto nº 6.040/07). Além disso, a Constituição de 1988 determinou (artigo 
215, § 1º) que o Estado tem o dever de proteger as manifestações das culturas populares, não só indígenas 
e afro-brasileiras, mas também de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, bem como 
integrou aos bens materiais e imateriais, que constituem o patrimônio cultural brasileiro, as formas de 
expressão e os modos de criar, fazer e viver dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (artigo 
216-I e II).  
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Para alcançar os objetivos da pesquisa, foi necessário realizar, no primeiro 

capítulo, uma análise no campo do direito internacional público, destacando-se a 

construção da abordagem biocultural no sistema de gestão de áreas protegidas e, na esfera 

doméstica, um estudo do reconhecimento dos direitos e dos bens socioambientais no 

ordenamento jurídico brasileiro e seus instrumentos de proteção. No segundo capítulo, 

analisamos a questão de sobreposição dos parques brasileiros às terras e territórios 

tradicionais e investigamos as soluções apresentadas pelos planos de manejo dos parques 

estaduais e federais. Por fim, selecionamos alguns casos que apresentaram ações 

inovadoras no sentido de compatibilizar a proteção dos bens naturais e culturais na gestão 

de parques brasileiros marinhos-costeiros.  

Diversas teses e dissertações20 foram realizadas com a temática dos conflitos 

gerados a partir da sobreposição de unidades de conservação de proteção integral às terras 

e territórios tradicionais, tanto no campo das Ciências Biológicas quanto no das Ciências 

Sociais Aplicas. Contudo, nesta pesquisa, o foco principal não será o dos conflitos, mas 

sim, a realização de um diagnóstico das soluções adotadas pelos órgãos gestores dos 

parques brasileiros sobrepostos às terras indígenas, quilombolas e aos territórios 

ocupados por comunidades tradicionais.  

Cumpre ainda registrar que a pesquisa desenvolvida nesta dissertação de mestrado 

se insere no âmbito do projeto de pesquisa A Estratégia Brasileira para a Gestão 

Sustentável dos Recursos Vivos e Não Vivos Marinhos,21 financiado pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em parceria entre a 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), a Universidade de Brasília (Unb) e a 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Ela se insere na linha de pesquisa O Poder 

                                                 
20 Buscamos no Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações os termos unidades de conservação, 
proteção integral, sobreposição, povos indígenas e comunidades tradicionais. Foram localizadas 38 teses 
e 27 dissertações. BDTD. Disponível em: <https://bit.ly/2wNnQGr>. Acesso em: 18 jun. 2018.  
21 Trata-se de um projeto de quatro anos para a formação de recursos humanos na área de gestão sustentável 
dos recursos vivos e não vivos. A análise do tema terá como foco a análise de possíveis cenários para a 
estratégia brasileira tanto no contexto nacional quanto no âmbito da política externa. As áreas do 
conhecimento que serão exploradas terão como foco principalmente problemas e lacunas ligados ao direito, 
às relações internacionais e à economia. Pretende-se trabalhar, sob essas três perspectivas, de forma 
interdisciplinar e no mesmo sentido das descobertas científicas, as seguintes áreas temáticas: a 
contaminação ambiental costeira e marinha; as relações internacionais, a plataforma continental e as áreas 
que não estão sob jurisdição nacional; os recursos pesqueiros estuarinos e marinhos; os indicadores de 
impacto de mudanças climáticas globais nos oceanos e zonas costeiras; a criação e gestão de unidades de 
conservação marinha; as políticas públicas e o direito ambiental marinho; políticas industrial, tecnológica 
e de comércio exterior aplicadas às ciências do mar; impactos do aquecimento global sobre o comércio 
marítimo internacional; biotecnologia marinha; gestão costeira e marinha. Disponível em: 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790919T0#ProjetosPesquisa>. Acesso 
em: 11 jun. 2018. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790919T0#ProjetosPesquisa
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Econômico e seus Limites Jurídicos22 do Programa de Pós-graduação em Direito Político 

e Econômico da UPM. 

  

                                                 
22 O objetivo da linha é identificar, fundamentar e justificar os limites jurídicos do poder econômico, 
relacionando-os com o papel do Estado no domínio econômico. Desse modo, não se busca apenas 
compreender o poder econômico como uma questão isolada, restrita aos poderes repressivos ou de polícia 
do Direito Concorrencial. Objetiva-se a compreensão do fenômeno do poder econômico sob os mais 
variados aspectos, entendendo-o como um fenômeno da realidade social, cuja regulação abrange os mais 
variados campos jurídicos. Linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Direito Político e 
Econômico. Disponível em: <http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/direito-politico-e-economico/area-de-
concentracao-e-linhas-de-pesquisa/>. Acesso em: 11 jun. 2018 

 

http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/direito-politico-e-economico/area-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa/
http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/direito-politico-e-economico/area-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa/
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1. A ABORDAGEM BIOCULTURAL E OS DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS NA 
GESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS 
 
  

 No campo normativo, as unidades de conservação de proteção integral23 não 

admitem a utilização direta dos recursos naturais. Mas, no contexto real de criação e 

gestão das áreas protegidas, existem diversos casos de sobreposição dessas unidades às 

terras e territórios ocupados por povos indígenas, quilombolas e comunidades 

tradicionais.  

 Essa sobreposição pode gerar conflitos complexos que envolvem direitos 

socioambientais de natureza jurídica difusa e coletiva. Para o desenvolvimento desta 

pesquisa dentre os direitos socioambientais previstos no ordenamento jurídico brasileiro, 

daremos especial atenção ao direito a terras e territórios indígenas e quilombolas, bem 

como aqueles ocupados por comunidades tradicionais, pois são justamente eles que 

garantem a forma de ser e de viver dos povos e comunidades. Em todos os casos, o 

território é a base da reprodução física, social, econômica e cultural desses povos e 

comunidades. Ou, em outras palavras, terras e territórios constituem os seus meios de 

subsistências e são fundamentais para proteção do património cultural material e imaterial 

associado à utilização sustentável dos recursos naturais. Além disso, os direitos à terra e 

aos territórios garantem o acesso aos recursos naturais e constituem pressuposto para o 

exercício dos demais direitos socioambientais.  

 Diante dos casos de sobreposição das unidades às terras e territórios 

tradicionais, a abordagem biocultural pode indicar caminhos para construção de 

instrumentos, ou ainda, novas formas de interpretação dos instrumentos jurídicos já 

existentes, visando-se ultrapassar lógicas que colocam em campos opostos a proteção da 

biodiversidade e da sociodiversidade no sentido de garantir os direitos socioambientais 

na gestão das unidades de conservação de proteção integral. Sobre esse ponto, temos a 

seguinte questão: esses caminhos poderiam compatibilizar a permanência dos povos 

indígenas e comunidades tradicionais em unidades de conservação de proteção integral? 

Para tanto, analisaremos em particular como isso ocorre na categoria Parque,24 a qual, em 

                                                 
23 De acordo com o artigo 2, inciso VI, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 
“proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, 
admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais”. 
24 A escolha dessa categoria de unidade de conservação de proteção integral será justificada no capítulo 2. 
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princípio, de acordo com a Lei do SNUC, não permite a existência de populações 

tradicionais25 em seus limites, ainda que a própria legislação traga algumas soluções para 

esse caso.26 

 Primeiramente, estudaremos a interação da abordagem biocultural definida no 

campo do direito internacional com os direitos socioambientais sistematicamente 

previstos no ordenamento jurídico brasileiro.27 Diante da abordagem biocultural, 

pretendemos analisar os fundamentos da proteção do património cultural e natural no 

sistema de áreas protegidas. Nesse sentido, a seguinte indagação guiará a presente 

discussão: a abordagem biocultural pode indicar caminhos para garantir os direitos 

socioambientais na gestão das áreas protegidas? 

 

1.1 Abordagem biocultural no âmbito internacional 
 

 

A perspectiva ou abordagem biocultural tem o objetivo de promover o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado por meio do respeito e valorização do direito 

dos povos indígenas e demais comunidades tradicionais. Mais do que isso, diante dessa 

abordagem, o respeito à diversidade cultural nasce como base para manutenção da 

diversidade biológica e uma nova aliança surge entre o ser humano e a natureza. Daí a 

impossibilidade de dissociar ambos, o que implica na necessidade de participação das 

comunidades tradicionais na gestão dos seus territórios e, em particular, dos espaços 

                                                 
25 O termo utilizado pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação é populações tradicionais, o qual, 
neste trabalho, será entendido como as comunidades quilombolas e demais categorias de comunidades 
tradicionais e também, em alguns casos específicos, povos indígenas. Mas, quanto a estes últimos, vamos 
esclarecer mais adiante uma diferença que decorre do regime jurídico de reconhecimento e garantias de 
suas terras e territórios. 
26 De acordo com o artigo 42, § 2o, do SNUC, até que seja possível efetuar o reassentamento, serão 
estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais 
residentes com os objetivos da unidade. O Decreto nº 4.340/02, ao regulamentar o SNUC, estabeleceu 
(artigo 39) que uma dessas ações pode ser a celebração dos termos de compromisso enquanto não forem 
reassentadas, condicionando a permanência das populações tradicionais em Unidade de Conservação de 
Proteção Integral. Essa e demais ações serão analisada nos capítulos seguintes (2 e 3).  
27 As principais fontes normativas dos direitos socioambientais consideradas neste trabalho serão: 
Constituição da República de 1988 (artigos 215, 216, 225 e 231); Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (Decreto nº 5.051/04); Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto nº 6.040/07). Não será objetivo deste trabalho esgotar as fontes 
normativas dos direitos socioambientais, mas apenas ressaltar aquelas que contribuem para a garantia e 
reconhecimento das terras e territórios tradicionais, com foco na proteção do patrimônio cultural imaterial 
que depende do reconhecimento territorial e do acesso aos recursos naturais.  
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territoriais especialmente protegidos. Segundo Antônio Carlos Diegues (2000, p.21), 

coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas 

Húmidas Brasileira, “a biodiversidade existente hoje no mundo é em grande parte gerada 

e garantida pelas chamadas populações tradicionais. Nesse sentido, a conservação da 

diversidade biológica e a cultural devem caminhar juntas”.  

 Os povos indígenas e comunidades tradicionais têm conexões diretas e estreitas 

com os territórios, que são os alicerces de suas identidades, culturas, idiomas e modos de 

vida. Essa conexão pode ser entendida como herança biocultural coletiva.28 Seus sistemas 

de autogoverno e autogestão foram desenvolvidos ao longo de muitas gerações, 

sustentados por leis, valores e crenças costumeiras (NATURAL JUSTICE, 2012).  

 É certo que podem existir algumas indagações e críticas em relação à adoção do 

termo biocultural como remetendo a novas formas de neocolonialismo.29 Entretanto, o 

que buscamos aqui é analisar as conexões existentes entre uma abordagem biocultural e 

direitos socioambientais. 

No estudo intitulado “Defining biocultural approaches to conservation”, 

publicado em março de 2015 na revista Trends in Ecology & Evolution, Michael C. 

Gavin,30 propõe diretrizes para implementar a abordagem biocultural na conservação da 

biodiversidade. Essa pesquisa foi resultado do evento: International Congress for 

Conservation Biology, realizado no Warner College of Natural Resources da 

Universidade Estadual do Colorado. Segundo esse pesquisador, a abordagem biocultural 

refere-se a uma gama de ações de conservação para manutenção dos serviços biofísicos 

                                                 
28 “ A herança biocultural coletiva são os conhecimentos, inovações e práticas dos povos indígenas e 
comunidades locais que são garantidos coletivamente e intrinsicamente ligados aos recursos tradicionais, 
territórios, economias locais, diversidade genética, variabilidade de espécies e ecossistemas, valores 
culturais e espirituais e leis consuetudinárias formadas a partir do contexto sócio ecológico das 
comunidades (nossa tradução). “Collective biocultural heritage is the knowledge, innovations, and 
practices of Indigenous peoples and local and mobile communities that are collectively held and 
inextricably linked to traditional resources and territories, local economies, the diversity of genes, 
varieties, species and ecosystems, cultural and spiritual values, and customary laws shaped within the socio 
ecological context of communities.” (The definition of collective biocultural heritage was developed at a 
2005 workshop of research and Indigenous partners of the Traditional Knowledge Protection and 
Customary Law project; Source: Swiderska, 2006). (Community protocols, disponível em: 
<http://www.community-protocols.org>. Acesso em: 27 nov. 2017).  
29 Essa questão não será objeto deste trabalho. Porém, para aprofundar o estudo, indica-se o livro A proteção 
internacional do patrimônio biocultural imaterial a partir da concepção de desenvolvimento sustentável, 
de Edson B. Rodrigues Junior (ver bibliografia). 
30 Michael C. Gavin é pesquisador do Human Dimensions of Natural Resources, na Universidade Estadual 
do Colorado, e da School of Geography, Environment and Earth Sciences, na Universidade Victoria em 
Wellington, Nova Zelândia. 

http://www.community-protocols.org/
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e dos componentes socioculturais em uma interação dinâmica e interdependente 

denominada sistema socioecológico: “Se nós utilizarmos da forma mais adequada a 

abordagem biocultural na conservação pode ser uma ferramenta poderosa para reduzir a 

perda global da biodiversidade e da diversidade cultural” (GAVIN, 2015, p.140-1; 

tradução livre). 

 A expressão biocultural associada a direitos também nos remete a uma 

abordagem biocultural. Assim, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), bem como a Natural Justice (organização sem fins lucrativos que atua na 

promoção do direito ambiental e dos direitos humanos na África) referem-se a direitos 

bioculturais31 enquanto relações existentes entre a diversidade cultural e a biodiversidade. 

Segundo o PNUMA, o conhecimento tradicional é a aliança que une o patrimônio natural 

material ao imaterial, sendo que esse vínculo é construído a partir das práticas e valores 

culturais diretamente relacionados à terra e aos recursos naturais e consagrado pelas leis 

consuetudinárias. A abordagem biocultural parte, portanto, da premissa de que essa 

interação holística tem contribuído durante séculos para a conservação in situ da 

diversidade biológica32 (PNUMA, 2009). 

De acordo com o artigo 2º da Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB, 

biodiversidade ou diversidade biológica podem ser definidas como “a variabilidade entre 

os seres vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas 

marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 

compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e ecossistemas”. 

E, embora a CDB tenha utilizado apenas elementos que integram o campo de análise das 

ciências biológicas para definir o conceito de diversidade biológica, a partir de uma 

abordagem biocultural é possível perceber que esse conceito não pertence simplesmente 

ao mundo natural, mas é também uma construção cultural e social.  

                                                 
31 Os direitos bioculturais conhecidos como biocultural rights no direito internacional incluem: Direitos às 
terras e territórios tradicionais; acesso aos recursos naturais; reconhecimento pela contribuição com a 
conservação e a utilização sustentável dos recursos naturais; proteção do conhecimento tradicional e 
repartição equitativa dos benefícios; proteção do patrimônio cultural imaterial e material, dentre outros 
(NATURAL JUSTICE [eds.], Governance of Lands and Natural Resources and Traditional Knowledge 
and Benefit Sharing). 
32 Os padrões globais de diversidade biocultural mostraram que existem correlações entre áreas de alta 
biodiversidade e alta diversidade cultural, e que a extinção de espécies é paralela à extinção da diversidade 
linguística e cultural (LOH; HARMON, 2005; MAFFI, 2005). 
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Textos internacionais e programas33 foram desenvolvidos com o objetivo de 

proteger as práticas culturais e os recursos naturais. Nesse contexto, emerge a concepção 

biocultural como uma ideia que reconhece a relação direta entre as práticas culturais e os 

recursos naturais a elas associados. A abordagem biocultural tem como objetivo então 

conduzir a uma proteção mais abrangente da biodiversidade e da diversidade cultural de 

forma holística. 

Nesse sentido, convenções internacionais34 incorporaram a abordagem 

biocultural, entendida como aquela que reconhece a relação entre a diversidade cultural 

e a biodiversidade. A partir dessa perspectiva, os textos internacionais edificaram uma 

linha de atuação que reconhece a importância dos conhecimentos e práticas culturais 

associados à utilização sustentável dos recursos naturais, estabelecendo a inclusão do 

conhecimento tradicional como estratégia de conservação da biodiversidade na gestão de 

áreas protegidas.  

Na construção dessa abordagem biocultural no âmbito internacional, podemos 

observar a relação entre instrumentos de soft law e hard law. Embora algumas diretrizes 

possam ser classificadas como soft law, ou seja, não trazem obrigações cogentes para os 

estados, é importante assinalar o papel da soft law no direito ambiental internacional e 

como, pouco a pouco, as lógicas da abordagem biocultural vão sendo absorvidas por 

outros textos internacionais, traduzindo-se em obrigações para os estados na medida em 

que vão sendo incorporadas pelo ordenamento jurídico interno (SILVA, 2010). 

Interessante ressaltar que não apenas convenções e declarações internacionais 

tratam da relação ente sócio e biodiversidade, como também enfrentam a temática da 

relação entre os conhecimentos cientifico e tradicional. Igualmente, algumas áreas do 

saber também se manifestam nesse sentido. Por exemplo, em 1988, na Declaração de 

Belém, adotada durante o primeiro Congresso Internacional de Etnobiologia, foi 

                                                 
33 A pesquisa não tem como objetivo exaurir o rol de tratados, convenções, declarações etc. adotados com 
o objetivo de proteger a biodiversidade e a diversidade cultural. Porém, traremos alguns exemplos 
significativos para demonstrar como a abordagem biocultural foi desenvolvida no âmbito internacional e, 
principalmente, com a finalidade de compreender no que consiste essa abordagem. 
34Além de convenções internacionais, declarações e programas incorporaram a abordagem biocultural. É 
possível citar, por exemplo: Man and the Biosphere (MaB), programa da UNESCO de 1971; Declaração 
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ONU, 1992); Agenda 21/ ECO-1992; Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB- 1992); Convenção sobre Zonas Úmidas de Ramsar (1996); Declaração 
Universal sobre a Diversidade Cultural (2002); e Convenção da Proteção e Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais (2005). 
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reconhecida a relação intrínseca entre diversidade cultural e biológica. No âmbito dessa 

declaração, foram estabelecidas ações no sentido de desenvolver inventários 

etnobiológicos35 para conservação e programas de gerenciamento, bem como estabelecer 

mecanismos pelos quais os indígenas possam ser reconhecidos como autoridades nos 

processos de tomada de decisão suscetíveis de afetar seus recursos naturais. Portanto, é 

possível assinalar aqui que o papel do conhecimento tradicional na conservação da 

biodiversidade é tão importante quanto o conhecimento científico.  

Já no campo das conferências onusianas, a Agenda 21 trouxe o objetivo de 

assegurar a realização dos compromissos assumidos durante a ECO-92.36 No capítulo 26 

dessa Agenda, o papel das populações indígenas e comunidades tradicionais foi 

reconhecido como uma estratégia para alcançar o desenvolvimento sustentável.37 Para 

tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos: “o fortalecimento de mecanismos para 

reconhecimento de seus valores, seus conhecimentos tradicionais e suas prat́icas de 

manejo de recursos” e a “participação das populações indígenas e comunidades, nos 

planos nacional e local, nas estratégias de manejo e conservação dos recursos”. Para 

alcançar esses objetivos, foi proposto como atividade a participação dos povos indígenas 

e comunidades tradicionais no estabelecimento e manejo de zonas protegidas.  

Ainda no campo da soft law ou soft norms, em 2002, a Organização das Nações 

                                                 
35 De acordo com a Declaração de Belém (INTERNATIONAL SOCIETY OF ETHNOBIOLOGY, 1998), 
inventários etnobiológicos podem ser entendidos como: “the ways that indigenous and rural populations 
uniquely perceive, utilize, and manage their natural resources and the development of programs that will 
guarantee the preservation of vital biological and cultural diversity. Ethnobiology”. 
36 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como 
Eco-92, realizada em junho de 1992 na cidade do Rio de Janeiro. A intenção, desse encontro, foi introduzir 
a ideia do desenvolvimento sustentável, um modelo de crescimento econômico menos consumista e mais 
adequado ao equilíbrio ecológico. A Conferência teve como resultado a produção de alguns documentos 
oficiais fundamentais, dentre eles, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Agenda 21. 
37  Em abril de 1987, a Comissão Brundtland, como ficou conhecida, publicou o relatório inovador Nosso 
Futuro Comum, que traz o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso público. 
Desenvolvimento sustentável é “o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer 
a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades” (“A ONU e o Meio Ambiente”. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/>. Acesso em: 1 jun. 2018). Com o objetivo 
de implementar esse modelo de desenvolvimento, foi adotada a agenda 2030. Esse documento estabeleceu 
17 objetivos para alcançar o desenvolvimento sustentável, conhecidos como ODS. Entretanto, nenhum 
objetivo destacou a importância de proteger o patrimônio cultural imaterial e os conhecimentos tradicionais 
associados à utilização sustentável dos recursos naturais, bem como assegurar o direito às terras e territórios 
ocupados pelos povos indígenas e comunidades tradicionais como forma de conservação da biodiversidade. 
(17 Objetivos para transformar o nosso mundo. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em 01 de junho de 2018.) 
  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equil%C3%ADbrio_ecol%C3%B3gico
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) elaborou a Declaração Universal 

sobre a Diversidade Cultural. De acordo com essa declaração, a diversidade cultural foi 

constituída como patrimônio comum da humanidade. Segundo a declaração, a 

diversidade cultural é tão necessária para o género humano como a diversidade biológica 

é para a natureza. A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa 

diversidade manifesta-se na originalidade e na pluralidade das identidades que 

caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade.  

A declaração reconhece que, em sociedades cada vez mais diversificadas, torna-

se indispensável garantir a interação harmoniosa com identidades culturais plurais, 

variadas e dinâmicas. Portanto, para garantir a coesão social, são necessárias políticas que 

favoreçam a inclusão e a participação de todos os cidadãos. Diante dessa perspectiva, a 

declaração define o conceito de pluralismo cultural como resposta política à realidade da 

diversidade cultural, indispensável a um sistema democrático, propício aos intercâmbios 

culturais e ao desenvolvimento das capacidades criadoras que nutrem a vida pública.  

Assim, a diversidade cultural pode ampliar as possibilidades de escolha à 

disposição de todos; é uma das origens do desenvolvimento, entendido não apenas em 

termos de crescimento econômico, mas também como meio de acesso a uma existência 

intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória. 

No sentido de implementar a declaração, a UNESCO propõe algumas linhas de 

atuação, dentre elas: reconhecer a contribuição dos conhecimentos tradicionais para a 

proteção ambiental e a gestão dos recursos naturais. Já no âmbito das convenções 

internacionais multilaterais, em matéria de proteção da diversidade cultural, a UNESCO 

adotou em 2005 a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais, que foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 

485/06. Segundo essa convenção, a diversidade cultural cria um mundo rico e variado 

que aumenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e valores humanos, 

constituindo, assim, um dos principais motores do desenvolvimento sustentável das 

comunidades, povos e nações. O desenvolvimento sustentável é um dos princípios 

diretores da Convenção e a proteção, promoção e manutenção da diversidade é condição 

essencial para alcançar esse princípio. 

Ademais, o artigo 13 da Convenção estabelece a importância de integrar a cultura 
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ao desenvolvimento sustentável (DS), em todos os níveis, com o objetivo de criar 

condições propícias a ele e fomentar os aspectos ligados à proteção e promoção da 

diversidade das expressões culturais.  

Além da proteção das diversidades culturais, a UNESCO também adotou a 

Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972. A proposta dessa 

convenção era motivar os estados a estabelecer um sistema eficaz de proteção do 

património cultural e natural de valor universal. De acordo com o esse texto internacional, 

o patrimônio cultural é formado por bens que podem constituir obras do ser humano, ou 

obras conjugadas com a natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse 

arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, 

etnológico ou antropológico. Em seus artigos 1 e 2, essa Convenção estabeleceu, com 

relação ao patrimônio natural, que este incluiria os monumentos constituídos por 

formações físicas e biológicas com valor universal excepcional do ponto de vista estético 

ou científico; de conservação ou beleza natural. 

No âmbito da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), existem três objetivos 

principais, quais sejam, a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável dos 

recursos naturais e o compartilhamento justo e equitativo dos benefícios advindos da 

utilização dos recursos genéticos.38 A CDB demonstrou a importância de reconhecer e 

aplicar o conhecimento tradicional relevante à conservação da biodiversidade, 

principalmente no que diz respeito à utilização sustentável dos componentes da 

diversidade biológica, inclusive no sistema de áreas protegidas como estratégia de 

conservação da biodiversidade in situ. 

  A CDB foi incorporada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 

legislativo nº2/92. No preâmbulo, a CDB reconheceu a estreita dependência dos recursos 

biológicos das comunidades e populações indígenas com estilos de vida tradicionais. 

Como estratégia de conservação da biodiversidade in situ, nos termos de seu artigo 8-A, 

                                                 
38 No sentido de fortalecer o terceiro objetivo, foi celebrado o Protocolo de Nagoya sobre Acesso a 
Recursos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Advindos de sua Utilização (ABS), 
adotado pela Conferência das Partes (COP-10) na cidade de Nagoya, Japão, em 29 de outubro de 2010 
como um acordo complementar à CDB. Uma das inovações trazida pelo Protocolo de Nagoya foi a 
utilização dos Protocolos Comunitários (PC) (artigo 12) como uma ferramenta para alcançar o 
reconhecimento das práticas tradicionais e das regras costumeiras e instituições que são representativas das 
comunidades locais.  
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essa convenção estabeleceu a criação de um sistema de áreas protegidas. No mesmo 

artigo, a CDB determinou que cada parte deverá respeitar, preservar e manter o 

conhecimento e práticas das comunidades e populações indígenas com estilo de vida 

tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica 

e incentivar a sua aplicação de forma ampla (artigo 8-J). Ao tratar da utilização 

sustentável de componentes da diversidade biológica, a convenção indicou proteger e 

encorajar a utilização costumeira de recursos biológicos de acordo com as práticas 

culturais tradicionais compatível com a utilização sustentável (CDB, artigo 10-C). 

Durante a 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica 

(COP-10), realizada na cidade de Nagoya, Província de Aichi, Japão, foi aprovado o 

Plano Estratégico de Biodiversidade para o período de 2011 a 2020. Este plano prevê um 

quadro global sobre a diversidade biológica e busca estabelecer ações concretas para 

implementar a convenção. A elaboração do plano foi organizada por meio de objetivos 

estratégicos, sendo que, para alcançar cada um deles, foi proposto um conjunto de metas, 

que foram materializadas em vinte proposições denominadas de Metas de Aichi para a 

Biodiversidade. Os integrantes da CDB – 193 países, incluindo o Brasil – 

comprometeram-se a trabalhar juntas para implementar até 2020 todas as metas 

propostas. 

Um dos objetivos estratégicos foi estabelecido com a finalidade de aumentar a 

implementação da CDB por meio do planejamento participativo, gestão de conhecimento 

e capacitação. Para alcançar esse objetivo, foi definida a Meta 18 (dezoito), segundo a 

qual, até 2020, os conhecimentos tradicionais, inovações e práticas de comunidades 

indígenas e locais relevantes à conservação e uso sustentável de biodiversidade, e a 

utilização consuetudinária desses de recursos biológicos, terão sido respeitados de acordo 

com a legislação nacional e as obrigações internacionais, e plenamente integrados e 

refletidos na implementação da Convenção, com a participação plena e efetiva de 

comunidades indígenas e locais em todos os níveis relevantes. 

Para implementação da Meta 18, foi elaborado um programa de trabalho e um 

plano de ação. Uma das diretrizes do plano de ação traz o artigo 10-C da CDB como novo 

componente principal do programa de trabalho revisado para o artigo 8-J. Essa diretriz 

tem como objetivo incorporar práticas de uso sustentável, com a participação plena e 

efetiva das comunidades indígenas e locais, como estratégia de manter os valores 
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bioculturais (CDB, 2013). Aqui, portanto, aparece mais uma vez o termo biocultural 

associando povos indígenas e comunidades tradicionais a suas terras, territórios e 

recursos naturais. 

Na decisão aprovada pela conferência das partes à Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB) durante sua 10ª reunião, ocorrida em 2012 em Hyderabad, Índia, foi 

estabelecida uma lista de ações que precisam ser realizadas no sentido de possibilitar a 

implementação dos artigos 8-J, e 10-C da CDB (2012, p.17): 

Task 14.  To identify best practices: 

(a) To promote, in accordance with national legislation and applicable 
international obligations, the full and effective participation of indigenous and 
local communities and their prior and informed consent or approval and 
involvement in the establishment, expansion, governance and management of 
protected areas, including marine protected areas, that may affect indigenous 
and local communities; 

(b) To encourage the application of traditional knowledge and customary 
sustainable use in protected areas, including marine protected areas, as 
appropriate; 

(c) To promote the use of community protocols in assisting indigenous and 
local communities to affirm and promote customary sustainable use in 
accordance with traditional cultural practices, in protected areas, including 
marine protected areas.39 

  

 Os indicadores de implementação sugeridos pelo plano estratégico do Grupo de 

Trabalho (artigo 8-J) são: a) os status e tendências do uso da terra em territórios de povos 

indígenas e; b) os status e tendências na prática das ocupações tradicionais (CDB, 2010). 

Esses indicadores serão avaliados nos capítulos 2 e 3, nos quais pretendemos analisar as 

soluções adotadas pelos planos de manejo de todos os parques estaduais e federais 

sobrepostos às terras e territórios ocupados pelos povos indígenas, quilombolas e 

comunidades tradicionais. Essa análise terá como objetivo identificar as melhores 

                                                 
39 Tarefa 14. Para identificar as melhores práticas: 
(a) Promover, de acordo com a legislação nacional e obrigações internacionais aplicáveis, a participação 
plena e efetiva das comunidades indígenas e locais e seu consentimento prévio ou informado ou aprovação 
e envolvimento no estabelecimento, expansão, governança e gestão de áreas protegidas, inclusive áreas 
marinhas protegidas, que podem afetar comunidades indígenas e locais; 
(b) Encorajar a aplicação do conhecimento tradicional e o uso costumeiro sustentável em áreas protegidas, 
incluindo áreas marinhas protegidas; 
(c) Promover o uso de protocolos comunitários para ajudar as comunidades indígenas e locais a afirmar e 
promover o uso sustentável costumeiro de acordo com práticas culturais tradicionais, em áreas protegidas, 
incluindo áreas marinhas protegidas. [Tradução livre] 
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práticas, partindo-se da abordagem biocultural.  

Porém, antes de realizar essa análise, é necessário fazer menção a outra convenção 

que igualmente, pouco a pouco, adotou uma abordagem biocultural nas discussões sobre 

sua implementação: a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, 

também conhecida como Convenção Ramsar. Ela foi incorporada no ordenamento 

jurídico brasileiro pelo Decreto nº 1.905/96 com o objetivo inicial de proteger os habitats 

aquáticos importantes para a conservação de aves migratórias. Entretanto, ao longo do 

tempo, ampliou sua preocupação com as demais áreas úmidas de modo a promover sua 

conservação e uso sustentável, além do bem-estar das populações humanas que delas 

dependem (MMA, 2013). A convenção reconheceu o valor econômico, cultural, 

científico e recreativo das áreas úmidas, cuja perda seria irreparável.  

Com a influência da abordagem biocultural no âmbito de discussão da Convenção 

de Ramsar, no relatório mais recente sobre sua implementação, elaborado em 2017 e 

denominado Ramsar and World Heritage Conventions: Converging towards success, foi 

proposta a seguinte questão: como os valores culturais e a participação das comunidades 

locais contribuem de forma positiva para alcançar os resultados de conservação das áreas 

úmidas designadas internacionalmente? [tradução livre]. Algumas diretrizes de atuação 

foram traçadas com base nos dados analisados, dentre elas a conservação dos valores e 

práticas culturais. Para implementar essa diretriz, foram estabelecidas algumas linhas de 

ação, dentre elas (MCINNES; PRITCHARD, 2017, p.31-2): 

Desenvolver e implementar os planos de manejo [...]. Isso é fundamental para 
gerir qualquer tensão potencial entre a manutenção do patrimônio cultural de 
um sítio e a proteção de seu significado natural. [tradução livre] 
 
Considerar o zoneamento dos sítios [...]. Essa abordagem pode otimizar a 
proteção do patrimônio natural e humano. [tradução livre]  

 
Os dois instrumentos (plano de manejo e zoneamento) apontados nas diretrizes de 

implementação da Convenção de Ramsar também foram reconhecidos no plano de ação 

do programa Homem e a Biosfera40 como estratégias de implementação das Reservas da 

                                                 

40 O Programa Homem e Biosfera (MaB – Man and the Biosphere) foi criado como resultado da 
Conferência sobre a Biosfera, realizada pela UNESCO em Paris em setembro de 1968. O objetivo central 
do Programa MaB é promover o conhecimento, a prática e os valores humanos para implementar as boas 
relações entre as populações e o meio ambiente em todo o planeta. Esse programa é implementado pelas 
Reservas da Biosfera, que conciliam os três objetivos de sua criação por meio do zoneamento de suas áreas. 
As reservas têm o objetivo de: contribuir para conservação da biodiversidade; fomentar o desenvolvimento 
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Biosfera adotada pela UNESCO.  

Tanto a convenção de Ramsar quanto o Programa MaB reconheceram a 

importância da proteção das práticas locais e atividades culturais associadas à utilização 

sustentável dos recursos naturais nas zonas úmidas e reservas da biosfera, 

respectivamente. Assim, pode-se considerar que a abordagem biocultural também orienta 

o desenvolvimento da implementação dessa convenção e desse programa. 

Na prática, essas diretrizes internacionais destacaram o plano de manejo e o 

zoneamento como instrumentos que podem ser aplicados para compatibilizar a proteção 

da diversidade cultural à conservação da biodiversidade. Dessa forma, seria possível 

considerar o plano de manejo e o zoneamento como instrumentos de conciliação entre o 

direito às terras e territórios tradicionais e os objetivos de criação e gestão das unidades 

de conservação de proteção integral dentro da sistemática de áreas protegidas?41  

Aqui, a abordagem biocultural possibilita adotar caminhos que conciliem a 

conservação da biodiversidade com a proteção da diversidade cultural, pois esses dois 

componentes são indissociáveis, na medida em que um diminuiu na ausência do outro. 

Em suma, ao analisar esses textos internacionais, é possível identificar a abordagem 

biocultural e sua relevância para gestão de áreas protegidas. No Brasil, essa abordagem 

foi consagrada no texto constitucional e nas normas infraconstitucionais?  

Podemos entender que a abordagem biocultural trata da importância da proteção 

da diversidade cultural para a manutenção da biodiversidade no sistema de áreas 

protegidas. Dessa forma, está alinhada ao campo de atuação dos direitos socioambientais 

que tratam do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da proteção, tanto 

do patrimônio natural quanto do patrimônio cultural material e imaterial como portadores 

de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira.  

 

                                                 
sustentável e difusão do conhecimento para educação ambiental. Esses três objetivos são harmonizados por 
meio das zonas núcleo, zonas tampão e zonas de transição. 
41 A aplicação desses instrumentos na gestão dos conflitos gerados nos casos de sobreposição entre as terras 
e territórios tradicionais e as unidades de conservação de proteção integral será analisada de forma mais 
detalhada nos capítulos seguintes.  
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1.2 Os direitos socioambientais no ordenamento jurídico brasileiro  
 

No contexto brasileiro, os movimentos sociais caracterizados pelo 

socioambientalismo propulsionaram a inserção dessa temática no ordenamento jurídico 

de forma mais consistente a partir do cenário da pós-democratização. Esses movimentos, 

conduzidos por diversos atores – que vão dos povos indígenas e quilombolas a 

quebradeiras de coco, pescadores, caiçaras, agricultores familiares e outros segmentos 

sociais representativos da diversidade cultural – lutam por suas terras e territórios para 

assegurar os seus modos de ser e de viver. Os principais elementos constitutivos dessa 

luta são, assim, a proteção do território tradicional e o acesso aos recursos naturais, a 

afirmação de direitos sobre a biodiversidade e sobre os conhecimentos tradicionais a ela 

associados (SANTILLI, 2005). 

A construção jurídica dos direitos socioambientais teve origem com a chegada da 

Constituição de 1988, que trouxe não só a ordem social, mas também dedicou um capítulo 

exclusivamente para tratar do meio ambiente. Além de proteger o patrimônio cultural 

material e imaterial e incluir nesses bens as manifestações das culturas populares, ela 

definiu também elementos importantes, como a função social da propriedade e o 

reconhecimento dos direitos às terras tradicionalmente ocupados por povos indígenas e 

comunidades quilombolas.  

 Os direitos socioambientais constituem-se na união de diversos direitos 

consagrados na Constituição brasileira de 1988. Dentre eles, podemos citar os direitos 

indígenas (artigo 231), o direito às terras ocupadas por remanescentes das comunidades 

dos quilombos (ADCT, artigo 68), os direitos ambientais (artigo 225), os direitos agrários 

(artigo 184) e os direitos culturais (artigos 215 e 216), entre outros.  

 O texto constitucional traz a consciência de que não é suficiente proteger a 

biodiversidade – a diversidade de espécies, genética e de ecossistemas – sem assegurar a 

diversidade cultural que está intimamente relacionada a ela. Nas palavras de Juliana 

Santilli (2005, p.93), “a síntese socioambiental esta ́ presente na interface entre 
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biodiversidade e sociobidioversiade,42 permeada pelo multiculturalismo, pela 

plurietnicidade e pelo enfoque humanista”.  

Após a nova ordem constitucional, em 1994, o Brasil incorporou no ordenamento 

jurídico interno a Convenção da Diversidade Biológica (CDB, Decreto Legislativo nº 2, 

de 1994), que trouxe o conceito de áreas protegidas43 e determinou que cada parte 

contratante deverá criar um sistema de gestão dessas áreas.  

Com o objetivo de definir algumas diretrizes para elaboração desse sistema, a 

Convenção estabeleceu que o conhecimento e práticas das comunidades locais e 

populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e utilização 

sustentável da diversidade biológica deve ser mantido, respeitado e preservado (CDB, 

artigo 8-J). Além disso, de acordo com a Convenção para incentivar a utilização 

sustentável de componentes da diversidade biológica, cada parte contratante deve 

proteger e encorajar a utilização costumeira dos recursos naturais de acordo com as 

práticas culturais tradicionais compatíveis com as exigências de conservação sustentável. 

(CDB, artigo 10-C).  

Assim como a CDB, a Constituição de 1988 também reconheceu a importância 

da proteção da diversidade cultural e dos recursos naturais a ela associados. Esse texto 

estabeleceu a proteção das manifestações das culturas indígenas e afro-brasileiras 

populares, e a proteção do patrimônio cultural imaterial associado a essas manifestações 

(artigos 215 e 216). Na proteção do patrimônio cultural imaterial brasileiro, além de 

reconhecer as manifestações das culturas populares, a Constituição de 1988 determinou 

a integração das ações do poder público no sentido de valorização da diversidade étnica 

e regional (CF/88, artigo 215-V). Esse reconhecimento revela a preocupação do texto 

constitucional com a proteção da diversidade cultural do país.  

Como forma de promover a diversidade ética e regional e a proteção do 

patrimônio cultural imaterial representado pelas formas de ser e viver dos povos 

                                                 
42 A riqueza da diversidade etnicocultural do Brasil é proporcional à riqueza da diversidade biológica, 
diversidade de geografias, biomas e ecossistemas. Essa relação intrínseca entre terra e território, 
biodiversidade e as gentes que a habitam, com sua diversidade de modos de vida e relação com a natureza, 
é o que denomina-se como sociobiodiversidade (SILVA, 2017, p.130). 
43 Conforme explicado na introdução do presente trabalho, quando nos referirmos às áreas protegidas 
estamos considerando as espécies de ETEPs definidas pelo PNAP, especialmente as unidades de 
conservação de proteção integral, nos termos da categoria de manejo estabelecida pelo Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC, Lei nº 9.985/00). 
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participantes do processo civilizatório nacional, a Constituição vigente garantiu o direito 

às terras indígenas e quilombolas, assim como o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (CF/88, artigos 225 e 231; artigo 68 do ADCT). Já a 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho44 reconheceu não apenas o 

direito às terras, mas também aos territórios45 tradicionalmente ocupados pelos povos 

indígenas e comunidades tradicionais e/ou tribais.46 E a Política de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades e Tradicionais, aprovada em 2007 pelo Decreto nº 

6.040/07, reconheceu esses mesmos direitos que a C169OIT. Os direitos socioambientais, 

portanto, não estão previstos de forma isolada, mas emergem do texto constitucional – 

seja por estarem previstos explicitamente ou de forma implícita, bem como podem ser 

evidenciados nos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e em suas políticas 

públicas, refletindo a incorporação no ordenamento jurídico brasileiro da abordagem 

biocultural.   

Os direitos socioambientais têm por objetivo, portanto, a proteção do meio 

ambiente e do patrimônio natural e cultural – material e imaterial. Para isso, eles trazem 

como pressuposto a garantia do direito às terras e aos territórios tradicionais. Dessa forma, 

esses direitos estão alinhados com a abordagem biocultural, na medida em que buscam 

proteger elementos importantes para garantir que o conhecimento tradicional associado 

ao manejo sustentável dos recursos naturais seja respeitado no sistema de áreas 

                                                 
44 Incorporada no ordenamento jurídico interno pelo Decreto nº 5.051, de 2004. 
45 De acordo com o artigo 3-II do Decreto nº 6.040/07, Territórios Tradicionais são os espaços necessários 
à 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, 
respectivamente, o que dispõem os artigos 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e demais regulamentações.  
Nos termos da Convenção 169 da OIT (artigo 13-II), a utilização do termo terras nos artigos 15 e 16 deverá 
incluir o conceito de territórios, o que abrange a totalidade do habitat das regiões que os povos interessados 
ocupam ou utilizam de alguma outra forma. 
46 Comunidades tradicionais foram definidas pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto nº 6.040/07) como “grupos culturalmente diferenciados e que 
se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”. A 
C169OIT traz um conceito muito semelhante para os povos tribais. Segundo ela, seriam tribais os povos 
cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguem de outros setores da coletividade nacional, e 
que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação 
especial. A convenção apenas traz uma diferenciação com relação aos povos indígenas, pois estes 
descenderam de populações que habitavam o país na época da conquista ou da colonização. Sendo assim, 
nesta pesquisa, vamos considerar dois grupos – povos indígenas e comunidades tradicionais – para tratar 
tanto dos quilombolas quanto das demais categorias, tais como pescadores e extrativistas, observando 
sempre a distinção com relação ao regime jurídico de reconhecimento do direito às terras e territórios.   

file:///C:/Users/nathalialima/Constituicao/Constituiçao.htm%23cfart231
file:///C:/Users/nathalialima/Constituicao/Constituiçao.htm%23dtart68
file:///C:/Users/nathalialima/Constituicao/Constituiçao.htm%23dtart68
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protegidas.  

Essa importância se expressa no estabelecimento do direito ao meio ambiente e 

da proteção do patrimônio natural e cultural material e imaterial como direitos 

fundamentais. No seu artigo 225, inciso III, a Constituição de 1988 estabeleceu a 

necessidade de criação dos espaços territoriais especialmente protegidos (ETEP),47 com 

o objetivo de garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as 

presentes e futuras gerações.  

 Com o objetivo de garantir o direito difuso ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado (CF/88, artigo 225, inciso III), que constitui um dos pilares dos direitos 

socioambientais, o texto constitucional determina que é um dever do poder público criar 

algumas das categorias de Espaços Territoriais Especialmente Protegidos (ETEP). Com 

a finalidade de implementar a criação de uma das categorias desses espaços, o artigo 225 

foi regulamentado pela Lei nº 9.985/00 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

conservação (SNUC).  

 Esse sistema é um dos instrumentos para garantir a efetividade do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, a partir da proteção do patrimônio natural 

brasileiro e da conservação da biodiversidade in situ. Contudo, como esse sistema pode 

ser aplicado de forma a considerar os demais componentes dos direitos socioambientais?  

 O SNUC constitui também uma das estratégias para implementação da 

conservação in situ prevista no artigo 8 da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), 

do qual o Brasil é um dos países signatários.48 Além de prever que cada parte contratante 

deve estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas nas quais medidas especiais 

precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica, a CDB estabeleceu que os 

países devem respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das 

comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à 

                                                 
47 Conforme explicado na introdução, ETEP é o gênero das categorias protegidas pelo Código Florestal 
(Lei nº 12.651/12) e pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/00). Além disso, de 
acordo com o Plano Nacional de Áreas Protegidas, o termo áreas protegidas abrange as unidades de 
conservação, as terras indígenas e os territórios quilombolas.  
48 Decreto Legislativo nº 2, de 1994, aprova o texto da Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada 
durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada na cidade do 
Rio de Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de 1992. 
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conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica, e incentivar sua mais 

ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento.  

Como então garantir as manifestações das culturas populares e a proteção do 

patrimônio cultural se não for assegurado o direito mais relevante para que as 

manifestações ocorram – o direito às terras e territórios –, bem como o acesso aos recursos 

naturais para os grupos formadores da sociedade brasileira, tais como os indígenas, os 

quilombolas e as demais comunidades tradicionais?  

Destaque-se aqui, entretanto, que, além do reconhecimento da proteção ambiental 

e das manifestações culturais (indígenas, afro-brasileiras e demais grupos formadores do 

processo civilizatório nacional), a Constituição de 1988 reconheceu aos povos indígenas 

o direito a terras e o acesso aos seus recursos naturais, consagrando assim o direito 

originário sobre os territórios que tradicionalmente ocupam. Por meio do processo de 

demarcação de áreas indígenas (artigo 231), foi garantido a esses povos a posse 

permanente de suas terras e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 

nelas existentes. Com relação às comunidades quilombolas, a Constituição reconheceu 

aos remanescentes dos quilombos a propriedade definitiva das terras mediante a titulação 

coletiva (ADCT, artigo 68). Já para as demais comunidades tradicionais, o texto 

constitucional não mencionou expressamente uma forma de garantir a elas os mesmos 

direitos. Faz-se necessário aqui realizar uma interpretação sistêmica desse texto e os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 

Ainda que a Constituição de 1988 tenha reconhecido de forma expressa apenas os 

direitos às terras indígenas e quilombolas, as demais comunidades consideradas 

tradicionais tiveram o direito ao seu território garantido tanto pela C169OIT quanto pela 

PNPCT. Além disso, a Constituição reconheceu a proteção das manifestações das culturas 

populares – indígenas e afro-brasileiras – e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional (CF/88, artigo 215, § 1º), bem como a proteção do patrimônio 

cultural brasileiro portador da referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de 

expressão e; II – os modos de criar, fazer e viver (artigo 216, incisos I e II). A proteção 

das manifestações culturais e dos modos de viver dos diferentes grupos só poderá ser 

assegurada se forem garantidas as terras e territórios tradicionais onde essas práticas 

ocorrem.  
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Para analisar, então, os direitos a terras e territórios das demais comunidades 

tradicionais, é fundamental compreender os conceitos trazidos pela Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (C169OIT). Em complemento ao reconhecimento 

e garantia dos direitos às terras indígenas e quilombolas, essa Convenção trouxe o dever 

de reconhecer aos povos indígenas e tribais os direitos de propriedade e de posse não só 

sobre as terras, mas também sobre os territórios que tradicionalmente ocupam 

(C169OIT, artigo 14-1). Por territórios, a Convenção entendeu que devem abranger a 

totalidade do habitat das regiões que os povos indígenas e tribais ocupam ou utilizam de 

alguma forma (C169OIT, artigo 13-2).  

A C169OIT trouxe também uma definição para os sujeitos destinatários de sua 

aplicação. Esse diploma internacional aplica-se tanto aos povos tribais, cujas condições 

sociais, culturais e econômicas os distinguem de outros setores da coletividade nacional 

(e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições), 

quanto, por legislação especial, aos povos considerados indígenas pelo fato de 

descenderem de populações que habitavam o país na época da conquista ou da 

colonização, mas que ainda conservam suas próprias instituições sociais, econômicas, 

culturais e políticas, ou parte delas (C169OIT, artigos 1-A e 1-B). E, como veremos a 

seguir, o conceito atribuído a esses povos tribais é muito semelhante do conceito atribuído 

às comunidades tradicionais pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). 

Como forma de implementar a Convenção da Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais e demais documentos internacionais assinados com 

a mesma diretriz, foi elaborada a PNPCT através do Decreto nº 6040/07, cujo objetivo 

geral seria o reconhecimento, fortalecimento e garantia dos direitos territoriais, sociais, 

ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização da identidade e formas de 

organização dos povos e comunidades tradicionais. Dentre seus objetivos específicos, 

estavam: garantir o acesso aos recursos naturais que são utilizados para reprodução física, 

cultural e econômica e solucionar os conflitos gerados pela implantação de Unidades de 

Conservação de Proteção Integral sobrepostas aos territórios tradicionais.  

Essa política também reconheceu o direito ao território tradicional49 tanto dos 

                                                 
49 Para o desenvolvimento dessa pesquisa, adotaremos os conceitos de povos indígenas e comunidades 
tradicionais definidos pelo Decreto nº 6.040/07 e pela C169OIT. No que diz respeito à questão territorial, 
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indígenas e dos quilombolas quanto das demais comunidades consideradas como 

tradicionais. Segundo aquele decreto, povos e comunidades tradicionais são grupos 

culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias 

de organização social, e que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 

para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. No que diz 

respeito aos territórios tradicionais, estes seriam os espaços necessários à 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, o que dispõem, respectivamente, os artigos 231 da Constituição e 68 da 

ADCT.   

Portanto, assim como os povos indígenas e os quilombolas, as demais 

comunidades tradicionais também têm o direito territorial garantido, mas quais são os 

instrumentos que asseguram esse direito? No caso dos indígenas, existe o processo de 

demarcação, e, quanto aos quilombolas, o procedimento de titulação. Porém, como o 

direito ao território tradicional será garantido no caso das demais comunidades 

tradicionais?50  

Se a abordagem biocultural já foi reconhecida no âmbito internacional e os 

direitos socioambientais consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, quais são os 

mecanismos jurídicos que podem garantir a preservação da biodiversidade e da 

diversidade cultural na gestão de áreas protegidas? Ou, melhor dizendo, quais 

instrumentos apresentam possibilidades de conciliar as lógicas de proteção do patrimônio 

cultural imaterial e material, com as de conservação dos recursos ambientais, ou, do 

patrimônio natural?  

1.3 Instrumentos de proteção do patrimônio natural e do patrimônio cultural 
material e imaterial 
 

 

                                                 
quando nos referirmos aos direitos às terras tradicionalmente ocupadas e utilizadas tanto pelos povos 
indígenas quanto quilombolas e demais comunidades tradicionais, utilizaremos o termo terras e/ou 
territórios tradicionais, observadas as peculiaridades dos regimes jurídicos diferenciados atribuídos aos 
indígenas e quilombolas pela Constituição de 1988, conforme explicamos acima. 
50 Essa pergunta será melhor analisada nos capítulos 2 e 3.  
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A nova ordem constitucional trouxe tanto a proteção do patrimônio cultural 

quanto a do natural, mas quais são os bens que compõe esses patrimônios e quais são os 

instrumentos jurídicos que garantem a sua proteção? Esses bens estão associados de que 

forma com os povos indígenas e comunidades tradicionais?  

 

1.3.1  Bens socioambientais: biodiversidade e sociodiversidade 
 

A teoria jurídica atribuiu aos bens de natureza material e imaterial a categoria de 

público ou privado, mas isso não altera a proteção jurídica que incide sobre o bem. 

Portanto, no caso de o bem pertencer ao patrimônio privado, o exercício do direito de 

propriedade sobre ele será limitado e dependerá de condições impostas pela legislação 

constitucional e infraconstitucional.  

Além das limitações impostas à propriedade privada na defesa dos bens que 

constituem o patrimônio natural e cultural, a Constituição de 1988 atribuiu à toda 

coletividade e ao poder público o dever de contribuir para um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Nesse caso, a imposição legal ultrapassa o âmbito individual 

e coletivo e alcança uma natureza jurídica difusa. Mas, quando a Constituição garante a 

grupos específicos os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam 

(CF/88, artigo 231) e o direito à propriedade definitiva (ADCT, artigo 68), a natureza 

jurídica que abrange esses bens é coletiva. 

Carlos Marés (2011, p.25-5), ao discorrer sobre a natureza jurídica do bem 

cultural, diz que: 

[...] Este novo bem que surge da soma dos dois, isto é, do material e do 
imaterial, ainda não batizado pelo Direito, vem sendo chamado de bem de 
interesse público, e tem uma titularidade difusa, e talvez outro nome lhe 
caiba melhor, como bem socioambiental, porque sempre tem que ter 
qualidade ambiental humanamente referenciada. [grifo nosso] 

 

Esse autor busca no campo da antropologia a definição de cultura como um 

elemento identificador das sociedades humanas. Esse elemento abrange todas as formas 

de ser e viver de um povo, incluindo a língua pela qual ele se comunica, a forma de 

preparar seus alimentos, o modo como se veste, as construções de moradia, o 

desenvolvimento e a utilização de instrumentos, sua crença e religião e o conhecimento 
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que envolve suas práticas. Diante dessa conceituação antropológica do termo cultura, fica 

clara a relação que se estabelece entre o processo de ocupação territorial e o ambiente 

como elementos indissociáveis (MARÉS, 2011). 

Os bens que formam o patrimônio cultural imaterial são criados a partir de 

dinâmicas que se estabelecem entre as relações sociais de um grupo e suas interações com 

a natureza e o meio que os cerca. Esse movimento é gerador das culturas dos povos 

indígenas e comunidades tradicionais, que não são estáticas e estão em constante 

mudança, seja por fatores internos ou externos às comunidades (DIEGUES, 1992). 

Ao garantir o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura 

nacional, bem como a valorização das manifestações culturais, a Constituição de 1988 

apresentou uma concepção multicultural dessa garantia, na medida em que estabeleceu 

como dever do Estado proteger as manifestações não só dos povos indígenas, mas 

também das culturas afro-brasileiras e de outros grupos que expressam as culturas 

populares participantes do processo civilizatório nacional (CF/88, artigo 215, § 1º). Nas 

palavras de Juliana Santilli (2005, p.46, essa proteção representa “a valorizacã̧o da rica 

sociodiversidade brasileira, e o reconhecimento do papel das expressões culturais de 

diferentes grupos sociais na formacã̧o da identidade cultural brasileira”. 

Com a nova ordem constitucional, nasce uma nova perspectiva de patrimônio 

cultural permeada pela diversidade cultural, que retira da marginalização as 

manifestações das culturas populares expressadas também pelos povos e comunidades 

tradicionais como uma forma de valorização da cultura viva e dinâmica que brota do 

modo de ser, fazer e viver dessas populações.  

O artigo 231 da Constituição é um exemplo dessa dupla proteção jurídica que 

abrange o patrimônio natural e cultural, uma vez que reconhece aos índios não só suas 

crenças, costumes, línguas e tradições, mas também o direito originário sobre as terras 

que tradicionalmente ocupam. Não seria suficiente proteger as manifestações culturais 

dos povos indígenas, quilombolas e de outros grupos sociais sem assegurar-lhes 

condições de sobrevivência física e cultural. 

A International Union for Conservation of Nature (IUCN), editora do documento 

From Strategy to Action (1988), faz recomendações para implementação das diretrizes 

do documento Nosso Futuro Comum. Dentre as medidas sugeridas pela IUCN está a 
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necessidade de se proteger ao mesmo tempo a diversidade biológica e a cultural. Esse 

documento (IUCN, 1988, p.25) afirma que:  

A IUCN há muito tempo vem preocupando-se com a perda, da diversidade das 
culturas humanas, consciente de que parte da riqueza da vida humana no globo 
se deve às inter-relações entre os povos e seus hábitats locais. A perda de 
culturas ou do conhecimento tradicional das culturas que sofrem mudança 
social rápida é um problema pelo menos tão grave quanto a perda das espécies. 

 

Marés enfatiza a importância dessa inter-relação entre natureza e cultura ao 

afirmar que o patrimônio ambiental, natural e cultural é um elemento fundamental da 

civilização e da cultura dos povos. Segundo ele (2011, p.16), “enquanto o patrimônio 

natural é a garantia de sobrevivência física da humanidade, o patrimônio cultural é a 

garantia de sobrevivência social dos povos, porque é produto e testemunho de sua vida”.  

Esse autor (2011, p.15) define a relação entre meio ambiente, cultura e direito da seguinte 

forma: 

O meio ambiente, entendido em toda a sua plenitude e de um ponto de vista 
humanista, compreende a natureza e as modificações que nela vem 
introduzindo o ser humano. Assim, o meio ambiente é composto pela terra, a 
água, o ar, a flora e a fauna, as edificações, as obras de arte e os elementos 
subjetivos e evocativos, como a beleza da paisagem ou a lembrança do 
passado, inscrições, marcos ou sinais de fatos naturais ou da passagem de 
serem humanos. Desta forma, para compreender o meio é tão importante a 
montanha, como a evocação mística que dela faça o povo.  

Alguns destes elementos existem independentes da ação do homem: os 
chamamos de meio ambiente natural; outros são frutos de sua intervenção e os 
chamamos de meio ambiente cultural. 

 

Antônio Diegues também explica que existe uma relação entre a natureza e a 

cultura que se desenvolve no âmbito das práticas tradicionais. Segundo ele (DIEGUES, 

2000, p.82), essas sociedades desenvolveram formas de manejo dos recursos naturais que 

não priorizam exclusivamente o lucro, mas, principalmente, a reprodução social e 

cultural. Essa reprodução contém representações do mundo natural associadas com a 

natureza e a dependência de seus ciclos.  

Diante dessa possibilidade, a permanência de povos indígenas e comunidades 

tradicionais não deveria ser restringida nas unidades de conservação de proteção integral, 

pois a forma como utilizam os recursos naturais pode colaborar com a promoção da 

biodiversidade.  
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Em 1972, a UNESCO reconheceu a importância de determinados bens do 

património cultural e natural que precisam ser protegidos como elementos do património 

mundial da humanidade no seu todo. Diante desse reconhecimento, ela promoveu a 

proteção desses bens pela Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 

Natural. Dentre os bens que compõem o patrimônio cultural estão as obras do homem, ou 

obras conjugadas do ser humano e da natureza, e as zonas (incluindo os locais de interesse 

arqueológico) consideradas de valor histórico, estético, etnológico ou antropológico. 

Com relação aos bens que integram o patrimônio natural, estão descritos os monumentos 

naturais constituídos por formações físicas e biológicas e os locais de valor para a ciência, 

conservação e/ou beleza natural.  

Dentre os bens que compõem o patrimônio cultural, temos os materiais e os 

imateriais. Segundo a UNESCO, patrimônio cultural imaterial são “as práticas e 

conhecimentos junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes 

são associados. Este patrimônio se transmite de geração em geração, é constantemente 

recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a 

natureza, gerando um sentimento de identidade e promovendo o respeito a ̀diversidade 

cultural e a ̀criatividade humana [...]”.  

Existem diversas formas de manifestação do patrimônio cultural imaterial. Dentre 

elas, estão os conhecimentos e práticas relacionados à natureza, as técnicas artesanais 

tradicionais, as tradições e expressões orais (incluindo-se o idioma como veículo do 

patrimônio cultural imaterial), as expressões artísticas, as práticas sociais, rituais e atos 

festivos (artigo 2 da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial). 

A UNESCO reconhece que o patrimônio cultural imaterial é recriado pelos grupos 

e comunidades em função do ambiente e de sua interação com a natureza. Diante dessa 

concepção, podemos entender os bens ambientais como gênero, do qual os bens culturais 

e naturais seriam espécies (MARÉS, 2011). Da mesma forma, o texto constitucional se 

preocupou em proteger tanto o patrimônio natural quanto o patrimônio cultural. A 

Constituição de 1988 apresentou uma concepção ampla e integradora de meio ambiente, 

que incluiu tanto os bens naturais quanto os culturais. O seu artigo 216 revela 

expressamente essa interface ao definir os bens que compõe o patrimônio cultural 

brasileiro com a inclusão dos sítios ecológicos (SANTILLI, 2005).  
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Os bens culturais também podem ter a natureza jurídica de imateriais e, nesse 

caso, constituem o patrimônio cultural imaterial, que depende para sua proteção da 

manutenção das condições necessárias à sua constante reprodução, cabendo ao poder 

público, com a colaboração da comunidade, promover e proteger esses bens por quaisquer 

formas de acautelamento e preservação.  

O patrimônio cultural imaterial, na maioria das vazes, depende da manutenção do 

patrimônio natural para garantir sua reprodução. A Convenção da Diversidade Biológica 

(CDB) reconheceu essa relação ao estabelecer a preservação do conhecimento, inovações 

e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais 

relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica (CDB, artigo 

8-J).  

Entre os bens que constituem o patrimônio natural brasileiro está a Floresta 

Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal mato-grossense e a 

Zona Costeira. Além destes, inclui-se também os processos ecológicos essenciais, as 

espécies, os ecossistemas, o material genético, a fauna, a flora, os recursos minerais e os 

recursos hídricos, dentre outros (CRFB, artigo 225). 

Embora a Constituição estabeleça os bens que integram o patrimônio natural e 

cultural material e imaterial, quais são os instrumentos jurídicos que garantem a sua 

proteção? E, no caso dos bens imateriais que são vivos e transmitidos pela oralidade e 

ancestralidade, por meio de seu modo de criar, fazer e viver, qual é o regime jurídico mais 

adequado para protegê-los? 

1.3.2  Instrumentos de proteção 

Os bens que constituem o patrimônio natural localizados nos meios terrestre e/ou 

marinho podem ser protegidos pela criação e gestão dos Espaços Territoriais 

Especialmente Protegidos (ETEP) (CF/88, artigo 225). Dentre os instrumentos jurídicos 

que regulamentaram a criação e a gestão dos ETEPs, existem duas leis importantes: o 
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Código Florestal (Lei nº 12.651/12) e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) (Lei nº 9.985/00).51 

O Código Florestal estabeleceu as Áreas de Preservação Permanente (APPs) com 

o objetivo de proteger as zonas sensíveis dos terrenos, tais como topos de morro e 

encostas, e as nascentes e os corpos d’aǵua. Esse Código também criou a categoria da 

Reserva Legal (RL), com a finalidade de garantir a preservação de uma parte da 

propriedade rural – cujo principal instrumento de implementação é o Cadastro Ambiental 

Rural (CAR).  

Outro instrumento jurídico importante para proteção do patrimônio natural é o 

SNUC (Lei nº 9.985/00), pois ao regulamentar o artigo 225-III da Constituição, 

estabeleceu uma sistemática para a criação de espécies de Áreas Protegidas (AP), 

mecanismo previsto na Convenção da Diversidade Biológica (Decreto nº 2, de 1994) para 

conservação da biodiversidade in situ (artigo 8-A). Com o objetivo de contribuir para a 

manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas 

águas jurisdicionais, o SNUC estabeleceu a criação das unidades de conservação de 

proteção integral e uso sustentável, por ato do poder público federal, estadual ou 

municipal.  

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) também trouxe um 

instrumento importante para proteção do patrimônio natural, que é zoneamento 

ambiental, regulamentado pelo Decreto nº 4.297/02, o qual estabeleceu o Zoneamento 

Ecológico-Econômico. Esse zoneamento tinha o objetivo de assegurar a organização do 

território ao estabelecer medidas e padrões de proteção ambiental destinados a garantir a 

qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, 

garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da 

população (artigo 2). 

No âmbito das convenções e programas internacionais que foram incorporados 

pelo ordenamento jurídico interno, temos alguns instrumentos que protegem os bens e 

recursos naturais, tais como os sítios definidos pela Convenção de Ramsar como Zonas 

                                                 
51 Essas duas normas regulamentam a maioria desses espaços, mas ainda podem existir outros, tais como 
os jardins botânicos, por exemplo. 
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Úmidas, e o programa Homem e a Biosfera, responsável pela implementação das 

Reservas da Biosfera, dentre outros.   

Explicados alguns dos instrumentos criados com o objetivo de proteger o 

patrimônio natural, passamos a analisar a preservação do patrimônio cultural brasileiro, 

que foi introduzida na Constituição de 1988, garantindo não só a proteção dos bens 

materiais como dos imateriais portadores de referência à identidade, à ação e à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (artigo 216).  

Com relação aos bens culturais materiais, o instrumento jurídico mais utilizado 

para garantir a sua proteção é o instituto do tombamento, nos termos do Decreto-Lei nº 

25, de 30 de novembro de 1937, que foi elaborado antes da Constituição vigente. O 

procedimento para realizar o tombamento é constituído por um ato unilateral por ordem 

do diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (artigo 5). A forma de 

proteção se dá mediante registro do bem junto às categorias de Livros do Tombo. Esse 

decreto apresenta quatro: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; 

Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Belas Artes e o Livro do Tombo das 

Artes Aplicadas (artigo 4). 

Antes de 1988, somente os bens reconhecidos pelo poder público por meio do 

procedimento de tombamento eram considerados como parte do patrimônio cultural. As 

manifestações culturais, entendidas como expressões das comunidades indígenas, 

quilombolas e demais populações, eram marginalizadas. A Constituição de 1988 rompe 

com a tradição de que patrimônio cultural era apenas aquele protegido pelo instituto 

jurídico do tombamento (Decreto-Lei nº 25/37). O artigo 215 da nova Constituição 

ampliou o patrimônio cultural ao reconhecer como parte desse patrimônio os bens 

imateriais portadores de referência à identidade. 

Na obra Bens Culturais e sua Proteção Jurídica,52 Carlos Marés demonstra que, 

embora, exista o reconhecimento constitucional de que os bens imateriais constituam o 

patrimônio cultural brasileiro, a legislação infraconstitucional estadual não incorporou 

essa diretriz. Segundos os dados apresentados pelo autor, as legislações estaduais apenas 

                                                 
52 Para mais informações, ver MARÉS, Bens culturais e proteção jurídica, 2011. 
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reproduziram o regime de proteção jurídica desenvolvido para os bens materiais, cujo 

principal instrumento é o instituto jurídico do tombamento. 

Entretanto, Marés apresentou algumas soluções inovadoras desenvolvidas pela 

gestão de municípios, que utilizaram as leis de zoneamento para proteção de seu do 

patrimônio cultural e ambiental. O autor destaca a solução apresentada pela Lei Municipal 

nº 13.957, criada em 26 de setembro de 1979 em Recife, que instituiu  em seu artigo 1 

“normas de proteção à sítios, conjuntos antigos, ruínas e edifícios isolados, avaliada a 

respectiva expressão arquitetônica ou histórica para o patrimônio artístico e cultural”.  

O principal instrumento criado pela lei para proteção do patrimônio é o zoneamento. 

Segundo Marés (2012, p.123), “a lei recifense é bastante inovadora e, sem recriar o 

instituto do tombamento ao nível municipal, promoveu a proteção de seu patrimônio 

cultural. O seu mérito reside em utilizar conceitos e normas urbanísticas para proteger o 

patrimônio cultural edificado, inovando o sistema de protecã̧o”.  

O zoneamento, entendido como um instrumento de gestão urbana utilizado pela 

lei municipal de Recife para proteção do patrimônio cultural de natureza material, poderia 

ser utilizado também para proteção do patrimônio cultural de natureza imaterial? Essa 

possibilidade será analisada de forma mais consistente no capítulo 3. 

No que diz respeito à proteção dos bens culturais de natureza imaterial, que 

também integram o patrimônio brasileiro – incluindo-se os modos de criar, fazer e viver 

e as manifestações das cultural populares –, o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, 

trouxe um regime jurídico muito semelhante ao decreto que instituiu o tombamento, na 

medida em que estabeleceu que o patrimônio cultural imaterial deve ser registrado em 

Livros de Registro.53 Esse decreto também traz quatro categorias dos livros (artigo 1, 

§ 1º): 

I – Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e 
modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 

II – Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas 
que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 
entretenimento e de outras práticas da vida social; 

                                                 
53 O patrimônio imaterial registrado pode ser consultado no site do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). Para mais detalhes, acessar <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234>. 
Acesso em: 5 abr. 2018.  

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234
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III – Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas 
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 

IV – Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas 
culturais coletivas. [grifos nossos] 

 

O Decreto nº 3.551, criado em 2000, estabeleceu o regime jurídico de proteção 

dos bens culturais que constituem o patrimônio imaterial brasileiro e trouxe uma novidade 

em relação ao decreto que estabeleceu o instituto do tombamento para proteção do 

patrimônio cultural material. O ato de registro não é unilateral, pois a norma reconhece 

que a sociedade ou associações civis também são partes legítimas para provocar a 

instauração do processo de registro (artigo 2). Embora o procedimento de registro tenha 

sido democratizado, as comunidades detentoras desse conhecimento estão capacitadas 

para provocar esse processo na prática? O modelo de associações civis proposto pelo 

decreto corresponde às formas de organização dessas comunidades? Além disso, o 

procedimento de registro seria o mais adequado para proteção de um patrimônio vivo que 

sempre foi transmitido de forma oral?54 

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) criou um Roteiro Metodológico de Planejamento dos Parques Nacionais, 

Reservas Biológicas e Estações Ecológicas. Nesse documento, o IBAMA previu a 

possibilidade de estabelecer a Zona Histórico-Cultural no Plano de Manejo das unidades 

de conservação de proteção integral com o objetivo de proteger o patrimônio cultural 

constituído pelo sítios históricos e/ou arqueológicos, em harmonia com o meio ambiente 

(IBAMA, 2002) 

Os Planos de Manejo55 de dois parques estaduais marinhos-costeiros – o Parque 

da Serra do Mar e o Parque de Ilha Bela – criaram essa zona com o objetivo não só de 

proteger o patrimônio cultural material, mas também o imaterial, na medida em que 

reconheceram o território tradicionalmente ocupado por comunidades caiçaras e 

quilombolas, como forma de garantir suas fontes de subsistência e assegurar a 

                                                 
54 O presente trabalho não tem o objetivo de responder a todas as questões aqui colocadas, mas sim, 
problematizar a teoria para incentivar e motivar nos leitores a realização de outras pesquisas a partir desses 
e de outros questionamentos. 
55 Os planos de manejo podem ser acessados no site da Fundação Florestal do Estado de São Paulo. 
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manutenção de suas formas de ser e viver associada à utilização sustentável dos recursos 

naturais.56 

Como forma de sistematizar e simplificar as informações apresentadas neste 

tópico, elaboramos um quadro (Quadro 1) para relacionar os bens que constituem o 

patrimônio natural e cultural e os seus instrumentos de proteção. 

  

                                                 
56 Esses casos serão analisados com mais detalhes no capítulo 3. 
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Quadro 1 – Instrumentos de proteção do patrimônio natural e cultural 

Instrumentos 
de Proteção 

Patrimônio Brasileiro 
Natural Cultural Material Cultural Imaterial 

Áreas Protegidas 
(Convenção da 

Diversidade Biológica) 

Tombamento 
(Decreto-Lei nº 25, de 

30 de novembro de 
1937) 

Livros de Registro 
(Decreto nº 3.551, 
de 4 de agosto de 

2000) 
Zonas Úmidas (Convenção 

de Ramsar) 
Livro do Tombo 
Arqueológico, 
Etnográfico e 
Paisagístico 

Livro de Registro 
dos Saberes 

Reservas da Biosfera 
(UNESCO) 

Livro do Tombo 
Histórico 

Livro de Registro 
das Celebrações 

Espaços Territoriais 
Especialmente Protegidos 

(CF/88) 

Livro do Tombo das 
Belas Artes 

Livro de Registro 
das Formas de 

Expressão 
Unidades de Conservação 

(Lei nº 9.985/00) 
Livro do Tombo das 

Artes Aplicadas 
Livro de Registro 

dos Lugares 
Áreas de Preservação 
Permanente e Reserva 

Legal (Código Florestal) 

Zona Histórico-Cultural 
(Planos de Manejo) 

Zona Histórico-
Cultural 

(Antropológica) 
Planos de Manejo 

Zoneamento Ecológico-
Econômico (PNMA) 

    

 

 

O patrimônio brasileiro é constituído, portanto, pelos bens naturais e culturais. No 

âmbito jurídico normativo infraconstitucional existem situações nas quais a proteção 

desses bens gera conflitos, uma vez que pode ocorrer sobreposição de interesses. Um 

exemplo disso é a sobreposição de unidades de conservação de proteção integral, como é 

o caso de alguns parques brasileiros, aos territórios ocupados por povos e comunidades 

tradicionais.  

Diante desses casos, como criar alternativas para salvaguardar ambos bens que 

integram o patrimônio brasileiro? Quais são as soluções e os instrumentos elaborados no 

sentido de propor uma conciliação em manutenção dos direitos socioambientais na sua 

dimensão biocultural na gestão de áreas protegidas? A criação e gestão das áreas 

protegidas poderiam figurar como um caminho de construção desses instrumentos no 

sentido de conciliar a permanência dos povos e comunidades com os objetivos de criação 

das áreas, mesmo no caso das unidades de conservação de proteção integral, que, ao 

menos no plano normativo, coloca esses bens como contraditórios.  
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2. ÁREAS PROTEGIDAS: NATUREZA E/OU CULTURA   
 
 

Ainda que a Constituição de 1988 reconheça a proteção do patrimônio cultural 

imaterial e do patrimônio natural brasileiro, para garantir a efetividade dessa proteção é 

necessário superar determinados obstáculos. Pode-se afirmar que esses obstáculos 

emergem da própria incorporação de um modelo adotado pela legislação 

infraconstitucional pautada na preservação dos recursos naturais de forma restrita. Esse 

modelo transplantado dos Estados Unidos para o Brasil tem como objetivo central a 

preservação dos recursos naturais e considera incompatível a utilização de áreas 

protegidas ainda que por populações tradicionais. Esse modelo parte do pressuposto de 

que o manejo dos recursos naturais feito de forma tradicional é incompatível com as 

estratégias de preservação da natureza. Com a sua implementação, o Estado pode correr 

o risco de contribuir para a perda de um patrimônio cultural imaterial imenso, que 

Diegues (2000, p.28 denomina de etnoconhecimento e etnociência, os quais são dotados 

de sistemas engenhosos de manejo dos recursos naturais e diversidade cultural.  

Diante desse contexto, existem alternativas? Em caso positivo, essas alternativas 

têm sido implementadas pela atuação dos órgãos ambientais no Brasil? Seria possível 

dizer que o socioambientalismo entrou na pauta da atuação da administração pública 

brasileira? 

2.2 Do reconhecimento dos territórios tradicionais à sua sobreposição às 
unidades de conservação de proteção integral, os parques brasileiros. 

 
O conhecimento e as práticas tradicionais, as terras e os recursos naturais são o 

elo da relação que nasce entre a natureza e a cultura. Quando essa relação se estabelece, 

as terras e os recursos naturais passam a ser considerados como um só componente, 

denominado território. Paul E. Little (2002, p.3-4), ao analisar o conceito de grupos 

tradicionais com base no enfoque da teoria antropológica da territorialidade, faz as 

seguintes considerações: “defino territorialidade como esforço coletivo de um grupo 

social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu 

ambiente biofísico, convertendo-se assim em seu ‘território’ ou homeland”. A 

territorialidade é um fator fundamental na identificação dos grupos tradicionais. Tal 
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aspecto desvenda a maneira como cada grupo molda o espaço em que vive, e que se difere 

das formas tradicionais de apropriação dos recursos da natureza (SUNDFELD, 2002).  

É essa relação entre as atividades de um grupo social com a utilização dos recursos 

naturais que faz nascer o patrimônio cultural imaterial portador de referência à identidade, 

à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (CF/88, 

artigo 216). E é a formação desses territórios que gera a diversidade étnica e regional 

protegida pela Constituição de 1988 (CF/88, artigo 215-V).  

De acordo com Santilli (2005, p.6), o termo “povos e comunidades tradicionais”, 

que nasceu no campo das ciências sociais, mas foi incorporado no ordenamento jurídico, 

pode ser compreendido considerando-se a interface entre biodiversidade e 

sociodiversidade.  

Dentro do conceito de povos e comunidades tradicionais, é preciso fazer a 

distinção entre os povos indígenas e as comunidades tradicionais. A Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (C169OIT)57 traz uma definição semelhante à 

adotada pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (Decreto nº 6.040/07) quando trata dos povos tribais, mas faz 

uma distinção entre povos indígenas e povos tribais. A convenção reconhece os povos 

tribais como aqueles cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguem de 

outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por 

seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial (C169OIT, artigo 1, 1-A).  

Além do reconhecimento dos povos tribais, a C169OIT traz uma definição 

especial aos povos indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o 

país na época da colonização e ainda conservam suas próprias instituições sociais, 

econômicas, culturais, políticas ou parte delas (C169OIT, artigo 1, 1-B). 

Embora a C169OIT faça essa distinção, ela reconhece aos povos tribais os 

mesmos direitos que reconhece aos indígenas e traz um ponto comum a ambos: a 

importância da consciência de sua identidade indígena ou tribal. Essa consciência deverá 

ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos quais se aplicam 

as disposições da presente Convenção (C169OIT, artigo 1, 2-C). O elemento do 

                                                 
57 Promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 2004. 
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autorreconhecimento também é enfatizado pela Política Nacional de Desenvolvimento 

dos Povos e Comunidades Tradicionais.  

Ainda que o conceito de povos e comunidades tradicionais seja semelhante, a 

Constituição de 1988 definiu um regime jurídico apenas para os povos indígenas e as 

comunidades quilombolas. Aos povos indígenas, a Constituição reconheceu os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, sendo vedada a sua remoção. 

Com o objetivo de garantir esse direito, determinou-se que as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios se destinam à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto 

exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (CF/88, artigo 231, § 

2º). O reconhecimento dessas terras será feito pelo processo de demarcação.  

O regime jurídico de reconhecimento e garantia territorial atribuídos às 

comunidades quilombolas sobre suas terras é um pouco diferente, pois, neste caso, a 

Constituição definiu o direito de propriedade definitiva garantida pela emissão de títulos 

coletivos mediante o procedimento de titulação (CF/88, artigo 68 do ADCT e Decreto nº 

4.887/03).58  

  Atualmente, para reconhecer o direito de posse ao território ocupado por 

comunidades tradicionais que não se enquadram na categoria indígena ou quilombola, a 

Secretaria de Patrimônio da União (SPU) tem utilizado um instrumento denominado 

Termo de Acordo de Uso Sustentável (TAUS),59 regulamentado pela Portaria nº 89/10 da 

SPU. Esse instrumento jurídico concede o direito de posse às comunidades tradicionais, 

enquanto que o direito de propriedade continua sendo da União nos casos em que essas 

comunidades ocupam áreas que pertençam a ela. 60 

                                                 
58 Com relação às terras constitucionalmente garantidas aos remanescentes dos quilombos, nos termos do 
artigo 68 da ADCT, o procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação 
foi regulamentado pelo Decreto nº 4.887/03, que sofreu Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 
3.239. A ação foi ajuizada pelo Partido da Frente Liberal (PFL), atual Democratas (DEM). Foram apontadas 
diversas inconstitucionalidades, entre elas, o critério de autoatribuição fixado no decreto para identificar os 
remanescentes dos quilombos e a caracterização das terras a serem reconhecidas a essas comunidades. 
Contudo, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal declarou a validade do Decreto nº 4.887/03, 
garantindo com isso a titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas.  
59 Comunidades caiçaras de Ilhabela tiveram seu território reconhecido pelo TAUS. 
<http://litoralsustentavel.org.br/boas-praticas/comunidades-caicaras-tem-reconhecimento-de-seu-
territorio/>. Acesso em: 28 mar. 2018. 
60 Mediante o sistema e-SIC (Serviço eletrônico de Informação ao Cidadão) instituído pela Lei de Acesso 
à Informação (Lei nº 12.527/11), no dia 17 de novembro de 2017 solicitamos (Protocolo 
n  03950.003519/2017-55) à Secretaria de Patrimônio da União algumas informações a respeito do TAUS, 
tais como, a) quantos TAUS já foram firmados com comunidades tradicionais residentes em unidades de 

http://litoralsustentavel.org.br/boas-praticas/comunidades-caicaras-tem-reconhecimento-de-seu-territorio/
http://litoralsustentavel.org.br/boas-praticas/comunidades-caicaras-tem-reconhecimento-de-seu-territorio/


54 
 

 
 

Ainda com relação ao reconhecimento do território ocupado pelas comunidades 

tradicionais, cumpre registrar que, em 2007, a Assembleia Legislativa do Estado do 

Parana ́ decretou a Lei nº 15.673, cujo objetivo era reconhecer a territorialidade dos 

faxinalenses61 e proteger suas práticas sociais tradicionais e acordos comunitaŕios como 

sendo patrimônio cultural imaterial do estado. O direito aos territórios faxinais será 

garantido pelo reconhecimento das Áreas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR), 

que abrangem porcõ̧es territoriais do estado caracterizadas pela existência do modo de 

produção denominado Sistema Faxinal.62 Essa ação, de acordo com o artigo 1 do Decreto 

nº 3.446, de 14 de agosto de 1997, tinha o objetivo de criar condicõ̧es para a melhoria da 

qualidade de vida das comunidades residentes e a manutencã̧o do seu patrimônio cultural, 

conciliando as atividades agrosilvopastoris com a conservacã̧o ambiental. Dessa forma, 

essas áreas especiais devem observar as disposições legais aplicáveis às Áreas de 

Proteção Ambiental (artigo 1, § 2º), que são unidades de conservação de uso sustentável 

e permitem a presença de populações tradicionais. Porém, o decreto não previu nada com 

relação à sobreposição dos territórios faxinais e as unidades de conservação de proteção 

                                                 
conservação de proteção integral?; b) Dentre os TAUS firmados, quantos já foram renovados?; e c) É 
possível ter acesso ao conteúdo? A resposta da SPU foi a seguinte: “Em atendimento à sua solicitação, 
informamos que consultando a planilha consolidada de TAUS, não existe essa informação consolidada. 
Constam neste contexto informações como o endereço e a localização geodésica, ou seja, a princípio não 
existem informações se a comunidade está ou não inserida em uma unidade de conservação. Diante deste 
fato, foi realizada uma consulta espacial nos 16 registros de TAUS coletivos que temos em nossa base de 
dados (atualizada no final de 2016) e não foram observadas sobreposições espaciais dos termos coletivos 
com áreas de proteção integral em unidades de conservação. Portanto, não constam na nossa base de dados 
nenhum TAUS coletivo outorgado a comunidades tradicionais inseridas em Unidades de Conservação. Em 
relação à renovação dos TAUS, não existe tal previsibilidade na portaria SPU n°89/10 e tampouco nas 
portarias que as antecederam (revogadas). Desta forma, não há previsão da vigência ou validade dos TAUS, 
porém, é importante salientar que os termos poderão ser cancelados a qualquer momento diante das 
prerrogativas previstas no artigo 12 da portaria SPU nº 89/10. Ressalta-se também que os TAUS são 
transferíveis apenas por sucessão, sendo vedada sua transferência para terceiros”. [grifos nossos] 
61 Lei nº 15.673/77, art. 1º – O Estado do Paraná reconhece os Faxinais e sua territorialidade específica, 
peculiar do estado do Paraná, que tem como traço marcante o uso comum da terra para produção animal e 
a conservação dos recursos naturais. Fundamenta-se na integração de características próprias, tais como: a) 
produção animal à solta, em terras de uso comum; b) produção agrícola de base familiar, policultura 
alimentar de subsistência, para consumo e comercialização; c) extrativismo florestal de baixo impacto 
aliado à conservação da biodiversidade; d) cultura própria, laços de solidariedade comunitária e preservação 
de suas tradições e práticas sociais. 
62 Decreto nº 3.446, de 14 de agosto de 1997, artigo 1, § 1o – Entende-se por Sistema Faxinal: o sistema de 
produção camponês tradicional, característico da região Centro-Sul do Paraná, que tem como traço 
marcante o uso coletivo da terra para produção animal e a conservação ambiental. Fundamenta-se na 
integração de três componentes: a) produção animal coletiva, à solta, através dos criadouros comunitários; 
b) produção agrícola – policultura alimentar de subsistência para consumo e comercialização; c) 
extrativismo florestal de baixo impacto – manejo de ervamate, araucaria e outras espécies nativas. 
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integral, nas quais a presença dos faxinais ou de outros grupos tradicionais, a princípio, 

não seria permitida.  

Realizadas essas reflexões iniciais sobre a relação dos povos indígenas, 

quilombolas e comunidades tradicionais com seus direitos territoriais, é possível indagar 

sobre como esses direitos são ou não respeitados em face do sistema de gestão das áreas 

protegidas.  

A Convenção da Diversidade Biológica estabelece a seguinte definição de área 

protegida:63 “Área definida geograficamente que é destinada, ou regulamentada, e 

administrada para alcanca̧r objetivos específicos de conservacã̧o.” Adotando definicã̧o 

bastante próxima a essa, a Comissão Mundial de Áreas Protegidas da União Internacional 

para Conservação da Natureza (IUCN)64 considera aŕea protegida como uma “aŕea de 

terra ou de mar definida especificamente para a proteção e a manutenção da diversidade 

biológica e dos recursos naturais e culturais associados, e gerida por meio legais ou outros 

que sejam efetivos” (IUCN, 2015, p.15. Tradução livre).65 

A definição adotada pela IUCN incluiu a concepção de que as áreas protegidas 

devem abarcar não só os recursos naturais, como também os culturais associados, 

revelando a compreensão de que, tão importante quanto a diversidade biológica, é a 

diversidade cultural a ela associada. Essa concepção não foi totalmente incorporada pelo 

ordenamento jurídico interno brasileiro, conforme veremos a seguir.  

A Constituição de 1988 reconheceu que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida” (artigo 225, caput). Com o objetivo de garantir a efetividade desse direito, 

incumbiu-se ao poder público a função de “definir, em todas as unidades da Federação, 

espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos” (ETEP). Além 

disso, a Constituição de 1988 (artigo 225, inciso III) determinou que a alteração e a 

supressão desses espaços serão permitidas somente por meio da lei. Os ETEPs são áreas 

                                                 
63 Conforme explicado na introdução do presente trabalho, quando nos referirmos às áreas protegidas 
estamos considerando as espécies de ETEPs definidas pelo PNAP, especialmente as unidades de 
conservação de proteção integral, nos termos da categoria de manejo estabelecida pelo Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC, Lei nº 9.985/00). 
64 Em inglês, International Union for Conservation of Nature (IUCN). 
65 De acordo com a definição proposta pela IUCN, “protected areas are lands and seas where people and 
communities of Earth have recognised the special natural, biodiversity, ecological, ecosystem service 
and/or social and cultural values and where they have taken steps to protect these values for the long term”. 
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que devem observar algumas restrições estabelecidas com a finalidade de garantir a 

manutenção dos recursos naturais e da biodiversidade, bem como a conservação dos 

ecossistemas.66 Esses espaços só podem ser definidos pelo poder público. 

O SNUC (Lei nº 9.985/00) traz a perspectiva socioambiental e biocultural em seu 

texto, na medida em que estabelece, entre objetivos e diretrizes, não apenas a manutenção 

da diversidade biológica, das paisagens naturais e dos recursos hídricos, mas também a 

proteção aos recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente. Nesse sentido, Juliana Santilli (2005, p.124) explica que “entre os 

objetivos do SNUC estão não apenas a conservação da biodiversidade, como também a 

conservação da sociodiversidade, dentro de um contexto que privilegia a interação do 

homem com a natureza, e as interfaces entre diversidade biológica e cultural”.  

Dentre os objetivos definidos por esse sistema, temos o respeito e a valorização 

do conhecimento e da cultura tradicionais. Assim, podemos encontrar diretrizes no 

sentido de proteção do patrimônio cultural imaterial. Entretanto, o SNUC estabeleceu 

duas categorias de manejo das unidades de conservação: proteção integral67 e uso 

sustentável.68 

Apesar de incluir algumas categorias de uso sustentável destinadas às 

comunidades tradicionais, como é o caso da reserva extrativista, o SNUC (artigo 42) 

tende a desconsiderar a contribuição das populações tradicionais para a conservação da 

diversidade biológica e a possibilidade de envolvê-las em tal objetivo, e considera as suas 

atividades tradicionais e práticas de uso da terra como fatores de perda e diminuição da 

biodiversidade, na medida em que determina que as populações tradicionais residentes 

em unidades de conservação nas quais sua permanência não seja permitida serão 

realocadas pelo poder público.  

                                                 
66 De acordo com o artigo 2 da Convenção da Diversidade Biológica, Ecossistema significa um complexo 
dinâmico de comunidades vegetais, animais e de microorganismos, e o seu meio inorgânico que interagem 
como uma unidade funcional. 
67 SNUC, artigo 8: I – Estação Ecológica; II – Reserva Biológica; III – Parque Nacional; IV – Monumento 
Natural; V – Refúgio de Vida Silvestre. 
68 SNUC, artigo 14: I – Área de Proteção Ambiental; II – Área de Relevante Interesse Ecológico; III –
Floresta Nacional; IV – Reserva Extrativista; V – Reserva de Fauna; VI – Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável; VII – Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
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O mesmo sistema que permite a exploração sustentável dos recursos naturais 

entende que, para garantir a manutenção dos ecossistemas, é necessário afastar as 

alterações causadas pela interferência humana. Portanto, ele determina que as unidades 

de conservação de proteção integral devem admitir apenas o uso indireto dos seus 

atributos naturais, isto é, aquele que não envolve o consumo, coleta, dano ou destruição 

dos recursos (SNUC, artigo 2-VI, IX).  

No Brasil, o primeiro parque foi criado no ano de 1937 em Itatiaia. Seu objetivo 

era o de promover a pesquisa científica e ofertar lazer às populações urbanas, nos termos 

do Decreto nº 1.713, de 14 de junho de 1937. Embora no âmbito normativo as unidades 

de conservação de proteção integral (UCPI) devessem ser livres de interferência humana, 

a realidade demonstra outra configuração. Diversos parques (UCPIs) foram criados antes 

mesmo do SNUC por meio de atos unilaterais sem a participação da população afetada 

pela decisão estatal e muitas unidades de conservação de proteção integral foram 

definidas em áreas nas quais estavam terras e territórios tradicionalmente ocupados por 

povos indígenas e comunidades tradicionais.69  

A concepção que define a proteção dos recursos naturais por meio do afastamento 

da interferência humana foi construída a partir de uma relação entre ser humano e a 

natureza originada pelo modelo de produção iniciado com a revolução industrial. 

Segundo Antônio Carlos Diegues, esse modelo foi concebido em ideias e mitos, 

portadores de uma concepção biocêntrica70 das relações entre o ser humano e a natureza. 

O autor acredita que um dos fatores possa ser a religião cristã, pois essa está relacionada 

à ideia de paraíso perdido. Diegues explica que o mito da natureza intocada se revelou 

na estratégia de preservação dos recursos naturais e da biodiversidade, com a criação dos 

modelos de parques nacionais norte-americanos na segunda metade do século XIX 
(DIEGUES, 2000, p.41). 

                                                 
69 Esses dados foram levantados por meio de uma pesquisa empírica no campo dos documentos públicos, 
na qual analisamos todos os planos de manejo aprovados dos parques federais e estaduais brasileiros com 
o objetivo de identificar se foram criados em sobreposição às terras e/ou territórios tradicionais. Esses dados 
serão expostos e analisados no tópico 2.3.  
70 Segundo Diegues (2000, p.41), a concepção biocêntrica “pretende ver o mundo natural em sua totalidade, 
na qual o homem está inserido como qualquer ser vivo. Além disso, o mundo natural tem um valor em si 
mesmo, independente da utilidade que possa ter para os humanos”. 
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A relação entre o ser humano e a natureza dita o modelo de preservação dos 

recursos naturais. A sociedade formada a partir da revolução industrial intuiu a concepção 

de que a interferência humana é sinônimo de destruição dos recursos naturais, uma vez 

que o modelo de crescimento econômico desenvolvido por essa sociedade depende da 

exploração desenfreada desses recursos. Entretanto, a relação que se estabelece entre os 

povos indígenas e comunidades tradicionais com a natureza, na constituição do seu 

território, é fonte de formação do patrimônio cultural imaterial brasileiro (DIEGUES, 

2000; MARÉS, 2011; SANTILLI, 2005). 

O reconhecimento legal da sobreposição faz parte do contexto de diversos casos 

de unidades de conservação. Diante dessas situações, o artigo 42 do SNUC determinava 

que as populações tradicionais devem ser realocadas e indenizadas. Mas com o objetivo 

de solucionar os conflitos que poderiam advir dessa situação, o segundo parágrafo do 

mesmo artigo trazia também a possibilidade de serem estabelecidas normas e ações 

específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes 

com os objetivos da unidade, até que sejam realocadas.  

Em 2002, o artigo 39 do Decreto nº 4.340 regulamentou o reassentamento das 

populações tradicionais residentes em unidades de conservação de proteção integral e 

trouxe um instrumento jurídico denominado Termo de Compromisso, com o objetivo 

compor as condições de permanência dessas populações.  

Embora, esse decreto presidencial tenha apresentado os termos de compromisso 

como uma solução temporária nos casos de sobreposição das unidades de conservação de 

proteção integral as terras e territórios tradicionais, a Constituição de 1988 estabeleceu 

que tanto a proteção ambiental quanto a proteção do patrimônio cultural são de 

competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios (CF/88, 

artigo 23-III, V e VI). Portanto, outras soluções poderiam surgir a partir da atuação dos 

órgãos ambientais, nas diversas instâncias federativas que têm competência para criar e 

administrar unidades de conservação, tais como as Secretarias Estaduais do Meio 

Ambiente e o ICMBio. Estas, ao elaborarem os documentos de plano de manejo das 

unidades estaduais e federais, respectivamente, podem adotar soluções inovadoras no 

sentido de conciliar a permanência dos povos e comunidades tradicionais com os 
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objetivos de criação das unidades de conservação, possibilitando, assim, a manutenção 

tanto do patrimônio cultural material e imaterial quanto do patrimônio natural.71 

Diante desse contexto, quais vem sendo as soluções adotadas pelo poder público 

estadual ou federal? O reassentamento e a indenização tem sido a solução mais adotada? 

Ou outros mecanismos e instrumentos jurídicos vêm sendo desenvolvidos no sentido de 

compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os objetivos da 

unidade? Existem outras soluções inovadoras que foram elaboradas? 

 

2.3 Instrumentos destinados a compatibilizar a presença das populações 
tradicionais residentes com os objetivos da unidade 
 
 

Conforme explicado no tópico anterior, o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) definiu uma categoria de manejo denominada proteção integral, 

que não admite a exploração direta dos recursos naturais. Entretanto, na realidade, 

diversas unidades foram criadas em sobreposição aos territórios tradicionais. Márcia 

Diegues Leuzinger, na obra Natureza e Cultura: Unidades de Conservação de Proteção 

Integral e Populações Tradicionais Residentes,72 apresentou o dado importante de que 

80% das unidades de conservação são habitadas por populações tradicionais.73  

Diante dessas situações, a Lei nº 9.985/00 apresenta duas alternativas: o reassentamento 

das comunidades mediante devida indenização (SNUC, artigo 42) ou a celebração dos 

Termos de Compromisso, destinados a compatibilizar a presença das populações 

                                                 
71 As soluções encontradas, principalmente aquelas adotadas pelos planos de manejo tanto dos parques 
federais quanto estaduais, serão apresentadas e analisadas no tópico a seguir. 
72 Ver bibliografia.  
73 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/00) utiliza o termo populações 
tradicionais, mas não traz sua definição. No presente trabalho, entendemos que esse termo inclui as 
comunidades tradicionais, contando-se as quilombolas, nos termos das definições apresentadas pela 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e pela 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Uma vez que a Constituição de 1988 
reconheceu aos indígenas o direito originário sobre suas terras e proibiu a remoção desses povos, salvo em 
caso de risco (artigo 231). Dessa forma, não seria possível aplicar o artigo 42 do SNUC aos povos indígenas 
(esse artigo trata do reassentamento das populações tradicionais das unidades de conservação que não sejam 
compatíveis com a sua permanência). Entretanto, ainda que a Constituição brasileira de 1988 reconheça o 
direito originário de posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, e diante desse 
mandamento constitucional, não seria possível realizar o reassentamento desses povos, mesmo com 
indenização (SNUC, artigo 42). Na realidade prática, diversas unidades de conservação de proteção 
integral, que não admitem a utilização direta dos recursos naturais, foram criadas em sobreposição às terras 
e territórios indígenas. Diante desse contexto, analisamos os planos de manejo dessas unidades para 
verificar quais foram as soluções adotadas pelos documentos.  
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tradicionais residentes com os objetivos da unidade sem prejuízo dos modos de vida, das 

fontes de subsistência e dos locais de moradia dessas populações, assegurando-se a sua 

participação na elaboração das referidas normas e ações, até que seja realizada a 

realocação (SNUC, artigo 42, § 2; Decreto nº 4.340/02, artigo 39).  

Diegues aponta alguns problemas com relação à indenização e o reassentamento 

dessas populações. A primeira questão a ser considerada é a de que os moradores locais 

usualmente não possuem sua posse regularizada, o que dificulta o processo de realocação 

e o pagamento da indenização. Diante desse problema, na prática, as populações 

residentes não são indenizadas e também são proibidas de exercer suas atividades 

tradicionais. Além disso, as escolas, centros de saúde e vias de acesso não são mantidas, 

pois o plano de manejo ou o regulamento da unidade de conservação não permitem, o que 

acaba prejudicando ainda mais essas comunidades (DIGUES, 2000, p.121). 

Com relação à possibilidade de celebrar o Termo de Compromisso com as 

populações tradicionais residentes, é importante considerar o seguinte ensinamento dado 

por Diegues (2000, p.19-20): “Quando a presença dessas populações é tolerada, as 

limitações ao uso tradicional dos recursos naturais são de tal monta que os moradores não 

têm outra alternativa senão migrar voluntariamente, engrossando o número de favelados 

e desempregados das áreas urbanas.” 

O Termo de Compromisso, instrumento apresentado pelo Decreto nº 4.340/02, 

regulamentou alguns dispositivos do SNUC, inclusive o artigo 42, § 2º, que trata da 

possibilidade de estabelecer normas e ações destinadas a compatibilizar a presença das 

populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade. Como alternativa, esse 

decreto trouxe a possibilidade de firmar um termo de compromisso com as comunidades. 

Esse termo é um instrumento que tem o objetivo de regular as condições de permanência 

das populações e, portanto, deve indicar as áreas ocupadas e as limitações necessárias 

para assegurar a conservação da natureza, garantido o acesso das populações às suas 

fontes de subsistência e a conservação dos seus modos de vida, bem como a participação 

das comunidades no processo de negociação e elaboração do termo (Decreto nº 4.340/02, 

artigo 39, § 1º) 

Além desse decreto, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) definiu o procedimento de elaboração dos termos de compromisso por meio da 
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Instrução Normativa nº 26, de 4 de julho de 2012. O ICMBio entende que esses termos 

funcionam como um instrumento de gestão e mediação dos conflitos, de caráter 

transitório, a ser firmado entre o ICMBio e as populações tradicionais, visando garantir 

a conservação da biodiversidade e as características socioeconômicas e culturais dos 

grupos envolvidos (ICMBio, IN nº 26, de 4 de julho de 2012, artigo 2-I). 

Ainda que os termos de compromisso possam funcionar como instrumento de 

gestão do conflito gerado pela incompatibilidade da categoria de manejo com a presença 

das populações tradicionais, esse instrumento demonstra que o modelo de gestão das 

unidades de conservação foi estruturado dentro de uma lógica que reforça a dicotomia ser 

humano e natureza, ao invés de buscar novas possibilidades no sentido de reconstruir essa 

relação, bebendo nas fontes do conhecimento tradicional associado à utilização 

sustentável dos recursos naturais. Além disso, eles refletem a incompatibilidade do 

modelo com a realidade no país e essa incoerência pode ser um fator de ineficácia da lei.  

Além das duas alternativas propostas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, outras possibilidades de conciliação dos direitos culturais e ambientais 

foram desenvolvidas. Podemos citar como exemplos aquelas que foram apontadas pelo 

Manual de Atuação do Ministério Público Federal (MPF, 2014, p.101-6)74 como 

alternativas para assegurar os direitos socioambientais nos casos de sobreposição de 

unidades de conservação de proteção integral às terras e territórios tradicionais. 

  

                                                 
74 BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. 
Territórios de povos e comunidades tradicionais e as unidades de conservação de proteção integral, 2014. 
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Quadro 2 – Soluções apresentadas pelo Manual de Atuação do Ministério Público 

Federal 

Plano de Uso 
Tradicional 

Zona Histórico-
Cultural 

Antropológica 

 
Dupla afetação 

 
Revisão dos limites 

Instrumento jurídico 
composto por acordo de 
uso do território e dos 

recursos naturais, assinado 
entre os presidentes das 

associações representantes 
dos povos e comunidades 
tradicionais e os órgãos 
gestores, composto por 

microzoneamento, 
regulamentação das 

atividades passíveis de 
realização em cada zona, 

lista de beneficiários e 
procedimentos de 

licenciamento. 

 

Caracterizam-se como 
Zonas de Manejo 

Especial, contemplando 
territórios 

geograficamente 
especializados ocupados 
predominantemente por 
residentes definidos sob 

a categoria jurídica 
tradicional, nas quais é 

estabelecida a 
possibilidade de 

permanência desses 
ocupantes, sob 

determinados regimes de 
uso do território e dos 

recursos.  

 

Destinação de um 
determinado bem a 

mais de uma finalidade 
de interesse público 
visando sobretudo a 
harmonização dos 

direitos constitucionais 
dos povos indígenas, 
quilombolas e outras 

comunidades 
tradicionais – também 
associada à proteção 

do patrimônio 
histórico e cultural do 
país – com a proteção 
do meio ambiente e 

conservação da 
diversidade biológica. 

 

Em alguns casos, é 
indicada a revisão de 

limites para criar 
condições efetivas de 

desenvolvimento social e 
autonomia de gestão 

territorial para os povos e 
comunidades tradicionais. 

 

 

A revisão dos limites de unidades de conservação de proteção integral subdivide-

se em três possibilidades: 

1) Recategorização: Consiste na mudança de categoria de manejo incidente 
sob a área para Uso Sustentável. Requer o desenvolvimento de processo 
participativo de estudo, planejamento e negociação intensivo, assim como a 
manifestação explícita de interesse por parte dos povos tradicionais 
beneficiários  

2) Desafetação: Consiste na alteração da destinação do território, mediante lei 
própria, nos termos do artigo 22, § 1º, da Lei do SNUC, e artigo 225, § 1º, 
inciso III, da CF/88). Tem sido adotada nos casos em que o território a ser 
desafetado é reconhecido como Terra Indígena ou Quilombola.  

3) Mosaicos de Unidades de Conservação. No Estado de São Paulo, a 
Fundação Florestal, o órgão gestor das Unidades de Conservação, vem 
utilizando recategorização e criação de novas Unidades de Conservação para 
compor territórios integrados de conservação, geridos na forma de Mosaicos, 
conforme previsto no Decreto Federal nº 4.340/02, que regulamenta o SNUC, 
Capítulo III.   

 

Diante do contexto de existência de categorias de manejo que não admitem a 

presença de populações tradicionais residentes, tais como os parques, sobrepostas às 

terras e territórios tradicionais, buscamos entender qual vem sendo a alternativa adotada 

pelos órgãos gestores das unidades de conservação. Para tanto, a presente pesquisa 
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empírica, executada de acordo com as normas de ética em pesquisa em humanos,75 

realizou-se a partir das seguintes etapas: 1) encaminhamos questionamentos aos órgãos 

ambientais federal e estaduais responsáveis pela gestão das unidades de conservação, 

indagando sobre quais eram os casos de unidades de conservação de proteção integral 

sobrepostas aos territórios ocupados por povos76 e/ou comunidades tradicionais77 e, se a 

solução adotada no caso teria sido: o reassentamento das comunidades, a celebração dos 

termos de compromisso ou outra solução. Esses questionamentos foram realizados por 

meio da Lei de Aceso à Informação (Lei nº 12.527/11), mediante o portal do e-SIC 

(Serviço de Acesso à Informação ao Cidadão) tanto federal quanto estadual. Os 

questionamentos foram encaminhados para o ICMBio e para as Secretarias do Meio 

Ambiente de todos os entes federativos78, com o objetivo de abranger as unidades de 

conservação de proteção integral estaduais e federais.  

Foram enviadas três requisições de informação sobre a celebração dos termos de 

compromisso: (1) Quais são as unidades de conservação de proteção integral que possuem 

populações tradicionais residentes?; (2) Dentre essas, quais possuem termo de 

compromisso?; e (3) Dentre os termos de compromisso, quais já foram renovados? 

Também solicitamos informações a respeito do reassentamento, questionando quantas 

comunidades tradicionais residentes em unidades de conservação de proteção integral já 

sofreram reassentamento, bem como quando isso aconteceu e em quais unidades. 

Seguem abaixo os dados obtidos entre novembro de 2017 e janeiro de 2018 

através da Lei de Acesso à Informação. O primeiro gráfico representa o número de 

respostas obtidas considerando as secretarias estaduais do Meio Ambiente e o ICMBio; 

o segundo representa a quantidade de unidades de conservação de proteção integral que 

possuem ou não populações tradicionais residentes.  

 

 

 
 
  

                                                 
75 Aprovação da Comissão Técnico Científica da Fundação Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo. Carta de aprovação nº 41/18, Decreto nº121/17 PH.   
76 Indígenas. 
77 Quilombolas e demais categorias, tais como caiçaras, pescadores, ribeirinhos e extrativistas.  
78 No mês de novembro de 2017 foram encaminhadas as solicitações de informação e no mês de dezembro 
do mesmo ano recebemos as respostas.  
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Gráfico 1 – Respostas recebidas pelos e-SIC federal e estadual 

 
 

Com relação à resposta encaminhada pelo ICMBio (via LAI), foi informado que 

“não há registros de comunidades tradicionais em unidades de conservação federais 

tipificadas como de proteção integral, uma vez que essas unidades têm por objetivo básico 

preservar a natureza, livrando-a, o quanto possível, da interferência humana” (Protocolo 

LAI 02680.002096/2017-11). Essa resposta corresponde ao questionamento sobre a 

celebração dos Termos de Compromisso, mas com relação às informações solicitadas a 

respeito do reassentamento, a resposta foi muito semelhante. Segundo o ICMCBio, “não 

há registros de comunidades tradicionais em unidades de conservação federais tipificadas 

como de proteção integral” (Protocolo LAI 02680.002097/2017-65).79   

Entretanto, no mês de abril de 2018, foi divulgada pela ICMBio a celebração do 

Termo de Compromisso80 com os povos indígenas da etnia Pataxó, que residem em 20% 

da área do Parque Nacional do Descobrimento, unidade de conservação de proteção 

integral criada em 1999 na região de Mata Atlântica, situada na zona costeira81 do Estado 

da Bahia.  

Segundo o ICMBio, a celebração do termo demonstra novos rumos na relação do 

instituto com os povos indígenas, uma vez que o acordo pode ser uma solução viável para 

                                                 
79 E-SIC/ Protocolo nº 02680002096201711. Disponível em: 
https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/DetalhePedido.aspx?id=mn8Z6n9sBxE= Acesso em: 12 dez. 2017. 
80 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO), ICMBio e Pataxós 
comemoram Termo de Compromisso, 2018. 
81 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Bahia – Municípios Costeiros. 

https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/DetalhePedido.aspx?id=mn8Z6n9sBxE
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outros casos de sobreposição entre unidades de conservação e terras indígenas (ICMBio, 

2018).  

As principais regras do Termo de Compromisso foram estabelecidas pelo 

etnozoneamento82 da área de sobreposição do parque com as terras tradicionalmente 

ocupadas pelo povo Pataxó. O etnozoneamento é um instrumento que foi instituído pela 

Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) 

através do Decreto nº 7.747, de 5 de junho de 2012.  

A partir do etnozoneamento, foram estabelecidas as zonas de uso intensivo (onde 

se localizam as moradias, estruturas comunitárias como farinheiras, roças e áreas de 

criação de pequenos animais), as zonas de uso intermediário (onde é possível o plantio 

nos modelos agroflorestais e o uso sustentável de pequenas quantidades de madeira verde) 

e a zona de uso restrito, que correspondente a mais de 90% da área sobreposta, na qual 

apenas pequenos usos extrativistas, ritualísticos e turísticos serão possíveis (ICMBio, 

2018).  

Com relação às informações que recebemos das secretarias do Meio Ambiente, a 

partir dos mesmos questionamentos explicados acima, pudemos identificar que em 

grande parte dos casos os órgãos ambientais estaduais responsáveis pela gestão das 

unidades de conservação celebraram os termos com as populações tradicionais residentes. 

Além disso, o reassentamento foi indicado como solução na minoria dos casos. 

Considerando o número de unidades de conservação de proteção que possuem populações 

tradicionais residentes, o gráfico abaixo apresenta qual vem sendo a solução mais adotada 

pelos órgãos ambientais estaduais responsáveis pela gestão das unidades de conservação. 

 

 

  

                                                 
82 Artigo 2 do Decreto nº 7.747/12 – Parágrafo único: São ferramentas para a gestão territorial e ambiental 
de terras indígenas o etnomapeamento e o etnozoneamento. Para fins deste decreto, consideram-se: I – 
Etnomapeamento: mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva 
para os povos indígenas, com base nos conhecimentos e saberes indígenas; e II – 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 etnomapeamento. [grifos 
nossos] 
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Gráfico 2 – Informações recebidas via e-SIC dos órgãos ambientais estaduais 
responsáveis pela gestão das unidades de conservação 

 
 

Com relação as informações apresentadas acima: 

1) Em apenas em um caso ocorreu reassentamento, a saber, no Parque Estadual Rio 

Negro Sul; 

2) A celebração de dois Termos de Compromisso: no Parque Estadual Chandless 

(Acre) e no Parque Estadual de Itaunas (Espírito Santo). Na Bahia, apesar de ainda 

não ter ocorrido a celebração desse termo, no âmbito estadual, o Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) informou que ele será celebrado entre 

os residentes das unidades de conservação estaduais quando for executado o Plano 

de Consolidação Territorial.  

3) Encontramos uma solução inovadora no Parque Estadual da Serra do Mar 

(PESM), localizado na zona costeira do Estado de São Paulo, que elaborou um 

Plano de Uso Tradicional (PUT). Ao se incorporar esse documento no Plano de 

Manejo do parque, reconheceu-se o território, garantindo dessa forma as fontes 

de subsistência das populações tradicionais residentes no Núcleo de Pincinguaba 

mediante o estabelecimento da Zona Histórico-Cultural Antropológica (ZHCA).  

 

Dos 28 encaminhamentos enviados (estados, Distrito Federal e União), apenas 13 

foram respondidos. Nestes, ao verificarmos o plano de manejo da unidade, encontramos 

algumas informações divergentes83 da resposta recebida, tanto no âmbito federal quanto 

no estadual. A partir desse diagnóstico fizemos um recorte no objeto de pesquisa com 

relação à espécie de categoria de manejo da unidade. Optamos por buscar nos planos de 

                                                 
83 Parque Estadual de Ilhabela e Parque Nacional do Descobrimento. 
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manejo (documentos públicos) se mais parques (espécie de unidade de conservação de 

proteção integral), estaduais ou federais, adotaram alternativas inovadoras (como, por 

exemplo, a ZHCA do PESM) nos casos de sobreposição às terras e territórios tradicionais. 

Essa investigação teve o objetivo de avaliar, principalmente, se o zoneamento 

estabelecido pelo plano de manejo foi utilizado como um instrumento conciliador e 

protetor não só dos recursos naturais, mas também do patrimônio cultural imaterial.   

Essa segunda etapa da pesquisa teve como objetivo primeiro identificar quais 

parques federais e estaduais possuem planos de manejo aprovados, e, em um segundo 

momento, localizar, no próprio documento, quais unidades são sobrepostas às terras 

indígenas e/ou quilombolas e/ou territórios ocupados por comunidades tradicionais. A 

partir das situações de sobreposição encontradas, passamos a verificar se os planos de 

manejo propuseram alguma solução. A metodologia utilizada para essa etapa foi 

empírica, com o método de pesquisa documental no campo de documentos públicos 

oficiais, quais sejam, os planos de manejo (de todos os parques brasileiros) aprovados e 

disponíveis no site do ICMBio e dos órgãos ambientais estaduais responsáveis pela gestão 

das unidades de conservação.  

Primeiro, realizamos uma busca nos sites das secretarias do Meio Ambiente e da 

ICMBio identificando quais parques possuem planos de manejo aprovados e 

disponibilizados. A partir da localização desses documentos públicos, procuramos em 

cada um deles informações sobre povos indígenas, quilombolas, populações e 

comunidades tradicionais ou locais residentes no interior das unidades. Dentre os 124 

planos de manejo encontrados, foram identificados 27 casos de sobreposição. Portanto, 

em um primeiro momento, a conclusão foi a de inconsistência da informação oficial dada 

pela ICMBio em janeiro de 2018. Sendo assim, se de acordo com o órgão oficial não há 

sobreposição de UCPI e povos e comunidades tradicionais, como então nos planos de 

manejo dos parques brasileiros essa questão fica evidente? 
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Gráfico 3 – Parques estaduais e federais sobrepostos às terras e territórios 
tradicionais 

 
 

 

Dos 27 parques brasileiros que possuem povos indígenas e tradicionais residentes, 

procuramos distinguir aqueles que estão sobrepostos: 1) a terras indígenas, 2) a terras 

quilombolas e 3) a territórios tradicionais. Como podemos observar, os casos de 

sobreposição ocorrem com mais frequência nas terras indígenas e nos territórios ocupados 

por comunidades tradicionais, e com menor intensidade, nas terras quilombolas. Além 

disso, é importante explicar que, se somarmos o número de parques sobrepostos a terras 

indígenas, quilombolas e a territórios ocupados pelas comunidades tradicionais, esse 

número é maior do que a quantidade de casos de sobreposição. Isso ocorre devido ao fato 

de que um mesmo parque pode estar sobreposto, ao mesmo tempo, a mais de uma 

categoria de terras e territórios tradicionais, indígenas, quilombolas e demais 

comunidades.  
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Gráfico 4 – Parques federais e estaduais sobrepostos às terras indígenas, 
quilombolas e aos territórios tradicionais 

 

 

Identificados os casos de sobreposição, a segunda etapa foi então verificar se os 

planos de manejo dos parques (estaduais e federais) sobrepostos a terras indígenas, 

quilombolas ou a territórios tradicionais adotaram soluções no sentido de compatibilizar 

a permanência dos povos e comunidades com os objetivos de criação das unidades e quais 

foram os instrumentos mais utilizados pelos planos.  

A maioria dos planos de manejo reconheceu as terras e territórios tradicionais no 

zoneamento. Esse fato não se altera quando observamos os planos de manejo dos parques 

estaduais isoladamente dos federais.  

Gráfico 5 – Terras e territórios (indígenas, quilombolas e comunidades 
tradicionais) reconhecidos pelo zoneamento dos parques federais e estaduais 
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Quando analisamos separadamente cada categoria: indígenas, quilombolas e 

comunidades tradicionais, percebemos que, independente da categoria de povos e 

comunidades, a maioria dos planos de manejo tanto dos parques federais quanto estaduais 

apresentou alguma ação no sentido de solucionar o conflito normativo gerado pela 

sobreposição. 

 

Gráfico 6 – Planos de manejo dos parques federais e estaduais que apresentaram 
solução para os casos de sobreposição a terras e territórios indígenas, quilombolas 

e de comunidades tradicionais 

 

 

 

Analisando detalhadamente qual foi o tipo de solução apresentada pelos planos de 

manejo nos casos de sobreposição dos parques federais e estaduais às terras indígenas, 

ficou evidente que os instrumentos mais utilizados foram o reassentamento e o 

zoneamento. Avaliando os planos federais separadamente dos estaduais, percebemos que, 

no âmbito federal, os dados não se alteram de forma significativa, mas, nos planos dos 

parques estaduais, o único instrumento utilizado foi o zoneamento.  
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Gráfico 7 – Instrumentos utilizados nos planos de manejo dos parques federais e 
estaduais para solucionar a sobreposição a terras e territórios indígenas 

 

 

No que diz respeito às comunidades quilombolas, quando analisamos de forma 

detalhada as soluções apresentadas pelos planos de manejo dos parques federais e 

estaduais sobrepostos às suas terras, identificamos arranjos de soluções, isto é, 

instrumentos utilizados de forma combinada. Além disso, pudemos observar que, na 

maioria dos casos, o zoneamento é o instrumento que compõe esses arranjos. Esse fato 

não muda quando analisamos a esfera federal separada da estadual.  

O gráfico abaixo apresenta mais de uma cor por categoria de análise, pois, nesse 

caso, os planos de manejo não apresentaram como solução a utilização de um único 

instrumento. Em verdade, eles utilizaram mais de um instrumento para formularem 

soluções combinadas (o que chamamos de arranjos). Por exemplo, na esfera federal um 

dos parques apresentou no plano de manejo uma solução composta pela elaboração de 

um termo de compromisso e por uma proposta de recategorização da área ocupada pela 

comunidade. Já outro parque, na mesma esfera, utilizou três instrumentos diferentes para 

formular sua solução: o zoneamento, o termo de compromisso e o reassentamento. Dessa 

forma, utilizamos uma cor para representar cada instrumento utilizado na composição das 

soluções propostas pelos planos de manejo, com o objetivo de analisar aqueles que 
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predominam em cada uma das esferas (estadual e federal) e considerando o todo. Por 

vezes, ocorreu o uso de mais de um instrumento, pois alguns dos parques alocam as 

comunidades tradicionais na Zona de Ocupação Temporária e celebram um termo de 

compromisso para regulamentar o uso e a ocupação do solo, mas não deixam de prever 

que a comunidade um dia será reassentada. 

 

Gráfico 8 – Instrumentos utilizados nos planos de manejo dos parques federais e 
estaduais para solucionar a sobreposição às terras e territórios quilombolas 

 

 

Com relação às demais categorias de comunidades tradicionais, ao avaliar as 

soluções apresentadas pelos planos de manejo dos parques federais e estaduais 

sobrepostos aos seus territórios, percebemos que o instrumento que aparece com mais 

frequência é o reassentamento. Contudo, se somarmos as outras soluções que foram 

identificadas, tais como recategorização, termo de compromisso e zoneamento, fica 

evidente que o número de planos de manejo que apresentaram soluções no sentido de 

compatibilizar a permanência das populações tradicionais residentes com os objetivos de 

criação da unidade é maior do que o número de planos que indicam o reassentamento 

como solução.  
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Aqui também os instrumentos aparecem de forma combinada. Por isso, utilizamos 

mais de uma coloração na mesma categoria de análise. Dentre eles, o zoneamento é o que 

mais se faz presente nesses arranjos. Ademais, quando separamos a esfera federal da 

estadual, observamos que apenas os planos de manejo dos parques estaduais 

apresentaram o zoneamento como um instrumento de compatibilização.  

Alguns parques na esfera estadual apresentaram arranjos muito diversificados de 

soluções, chegando a utilizar os quatro instrumentos (zoneamento, recategorização, termo 

de compromisso e reassentamento) no mesmo plano de manejo para solucionar a 

sobreposição do parque ao território ocupado pela comunidade tradicional. Assim como 

ocorreu com as comunidades quilombolas, alguns planos de manejo inserem a 

comunidade tradicional na Zona de Ocupação Temporária, firmam um termo de 

compromisso para regulamentar o uso e ocupação do solo, mas deixam em aberto se vão 

recategorizar a área ou reassentar a comunidade, prevendo as duas possibilidades no 

mesmo plano de manejo. Acreditamos que isso ocorre, pois, a escolha vai depender do 

grau de preservação das evidências de tradicionalidade de cada comunidade, o que pode 

ser comprovado por laudo antropológico, no decorrer do tempo.  

A possibilidade de futuramente escolher se a comunidade vai ser reassentada ou 

se a área correspondente ao seu território será recategorizada pode ocorrer nos momentos 

de revisão dos planos de manejos, pois esses documentos devem ser atualizados na 

medida em que regulamentam um espaço que está em constante transformação. A 

ICMBio já realizou a revisão de 35 planos de manejo na esfera federal.84  

  

                                                 
84 Para mais informações sobre a elaboração e revisão dos planos de manejo das unidades de conservação 
federais, consultar o painel dinâmico da ICMBio. Disponível em: 
http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&host=Loc
al&anonymous=true . Acesso em: 31 ago. 2018. 

http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&host=Local&anonymous=true
http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&host=Local&anonymous=true
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Gráfico 9 – Instrumentos utilizados nos planos de manejo dos parques federais e 
estaduais para solucionar a sobreposição às terras e territórios ocupados por 

comunidades tradicionais 

 

 

 

Considerando as sobreposições dos parques às terras e territórios tradicionais 

(incluindo os indígenas, os quilombolas e as comunidades tradicionais), ao analisarmos 

qual instrumento predominou como solução no âmbito federal e no estadual (analisados 

separadamente), percebemos que nos planos de manejo dos parques federais houve a 

predominância do termo de compromisso e do reassentamento. Já nos planos dos parques 

estaduais, o zoneamento prevaleceu como instrumento de compatibilização entre a 

permanência dos povos e comunidades com os objetivos da unidade.  
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Gráfico 10 – Instrumentos identificados nos planos de manejo dos parques 
brasileiros 

 

 

Além das soluções apresentadas, procuramos entender, nos casos de sobreposição, 

com qual finalidade havia sido criada a Zona Histórico-Cultural, se esta zona estabelecia 

tanto a proteção do patrimônio cultural material quanto do imaterial. Este estudo foi 

motivado pelo fato de termos encontrado, no caso do Parque Estadual da Serra do Mar 

(PESM), a Zona Histórico-Cultural Antropológica e, no Parque Estadual de Ilha Bela 

(PEIb), a Zona Histórico-Cultural, ambas como forma de reconhecer e garantir o território 

historicamente ocupado por comunidades tradicionais, tais como quilombolas e caiçaras, 

além de ressaltar a proteção do patrimônio cultural material e imaterial construído por 

essas comunidades e garantir seus modos de vida e fontes de subsistência.  

Gráfico 11 – Zona Histórico-Cultural e a proteção dos bens materiais e imateriais 
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Considerando os parques sobrepostos às terras e territórios tradicionais, dezoito 

Planos de Manejo (PM) apresentaram a categoria de Zona Histórico-Cultural (ZHC). 

Entretanto, ao verificarmos com que finalidade essa zona foi estabelecida, notamos que 

dez deles reconheceram tanto a proteção dos bens materiais quanto imateriais, mas não 

reconheceram as terras e territórios tradicionais, com exceção do PESM e do PEIb, que 

mencionaram de forma expressa o objetivo da ZCH(A) de proteger os territórios 

tradicionais além dos bens culturais materiais e imateriais. Com relação ao PEIb, é 

interessante notar que as comunidades caiçaras celebraram com a Secretaria de 

Patrimônio da União (SPU) o Termo de Acordo de Uso Sustentável (TAUS). Esse 

instrumento tem o objetivo de conceder a essas populações o direito de posse do território 

tradicional, já que os caiçaras não tiveram um regime jurídico definido, como é o caso 

dos indígenas e quilombolas, conforme foi explicado no início deste capítulo.  

No próximo tópico, pretendemos analisar de forma mais detalhada a possibilidade 

de serem criadas soluções alternativas por meio dos instrumentos de gestão das unidades 

de conservação, tais como o plano de manejo e o zoneamento. 

 

2.4 Plano de manejo e zoneamento como instrumentos de gestão 
 
 

No âmbito internacional, também houve a preocupação com relação à questão da 

sobreposição de Áreas Protegidas aos territórios tradicionais. A International Union for 

Nature Conservation (IUCN) desenvolveu um Manual para manejo de áreas protegidas. 

Nele, a IUCN apresentou de forma expressa a preocupação com as populações nativas 

residentes nos parques e fez considerações de como incorporá-las nas unidades de 

conservação.  

Esse manual propõe a realização de estudos socioeconômicos sobre as 

comunidades atingidas pela criação dos parques, com o objetivo de identificar a 

diversidade étnica dessas populações, sua estrutura social, localização, relações de 

parentesco, cerimoniais, relações de trabalho e principais atividades econômicas (IUCN, 

1986, p.109. Como alternativa para incorporar as comunidades no lugar de expulsá-las, 

o manual da IUCN apresentou a possibilidade de criar zonas-tampão, nas quais atividades 

como coleta de recursos naturais poderiam ser permitidas (IUCN, 1986, p.109. Diante da 
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possibilidade apresentada pela IUCN, Márcia Dieguez Leuzinger (2009, p.18) apresentou 

em sua tese de doutorado o seguinte entendimento sobre a questão: 

[...] para a permanência dos grupos tradicionais no interior dos espaços 
protegidos, ainda que se trate, conceitualmente, de categoria que não admita, a 
princípio, a presença humana. Foi fundamental, para tanto, o desenvolvimento 
do conceito de zoneamento ambiental, que permite a divisão dos espaços 
protegidos em diferentes zonas, dentre as quais aquelas reservadas às populações 
tradicionais.  

 

Dentre as soluções apresentadas acima, destaca-se o estabelecimento da Zona 

Histórico-Cultural Antropológica pelo Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do 

Mar, pois esse não dependeu de ato do poder legislativo, uma vez que pôde ser 

implementado pelo órgão gestor da unidade de conservação no momento da elaboração 

ou revisão do plano de manejo. Conforme visto anteriormente, as unidades de 

conservação são categorias de Áreas Protegidas, definidas como espécie de Espaço 

Territorial Especialmente Protegido. De acordo com a Constituição de 1988 (artigo 225-

III), é vedada qualquer alteração e/ou supressão desses espaços, estas sendo permitidas 

somente através de lei.  

Diante desse contexto, o zoneamento ambiental apresenta-se como uma 

alternativa para conciliar a permanência das populações tradicionais com os objetivos de 

criação da unidade. O zoneamento ambiental é um instrumento de gestão instituído em 

1981 pela Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981), 

sendo sua aplicação na gestão de áreas protegidas conceituada em 2000 pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal nº 9.985/00) como “definicã̧o de 

setores ou zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e normas 

especificas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os 

objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz” (artigo 2-XVI).  

As formas de conciliar a permanência dos povos indígenas e comunidades 

tradicionais com os objetivos de criação das unidades de conservação devem considerar 

que a manutenção dos recursos naturais e da biodiversidade estão diretamente 

relacionadas com o conhecimento tradicional associado a esses recursos. Portanto, as 

soluções devem reconhecer a importância da proteção do patrimônio cultural imaterial 

para a conservação do ecossistema no qual esse patrimônio se insere. Segundo o 
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entendimento de Manuela Cunha (CUNHA; ALMEIDA, 2001, p.184), “a solução não será 

encontrada nem no preservacionismo autoritário, tampouco no socioambientalismo 

populista. O desafio socioambiental está no encontro da justa medida”. 

 De acordo com as especificações do Roteiro Metodológico criado pelo IBAMA 

em 2002 para elaboração dos planos de manejo dos parques nacionais, “o zoneamento 

constitui um instrumento de ordenamento territorial, usado como recurso para se atingir 

melhores resultados no manejo da Unidade de Conservação, pois estabelece usos 

diferenciados para cada zona, segundo seus objetivos”.  

Nos termos do artigo 2, inciso XVII, do SNUC, o zoneamento é estabelecido pelo 

plano de manejo, que corresponde ao documento técnico mediante o qual, com 

fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, são estabelecidas as 

normas que devem administrar o uso da área e o manejo dos recursos naturais. 

O instrumento do zoneamento possibilita ao plano de manejo a criação de espaços 

ambientais que permitam a presença das populações tradicionais residentes em unidades 

de conservação de proteção integral. Esses espaços podem se mostrar uma forma de 

conciliar o choque aparente entre os direitos fundamentais – meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (CF/88, artigo 225) – e os direitos territoriais e culturais das 

populações residentes (ADCT, artigo 68; CF/88, artigos 215, 216 e 231; C169OIT, artigo 

13; Decreto nº 6.040/07, artigo 3-I).  

Uma razão para pensarmos assim é a de que o Roteiro Metodológico de 

Planejamento desenvolvido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) com a finalidade de orientar a elaboração dos Planos de 

Manejo dos Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas, apresentou a 

possibilidade de serem estabelecidas zonas que permitem a utilização direta dos recursos 

naturais, ainda que nas categorias de manejo de proteção integral, tais como (IBAMA, 

2002, p.90-1): 

Zona de Uso Extensivo: é aquela constituída, em sua maior parte, por áreas 
naturais, podendo apresentar algumas alterações humanas. [...]  

Zona de Uso Intensivo: é aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo 
homem. O ambiente é mantido o mais próximo possível do natural, devendo 
conter: centro de visitantes, museus, outras facilidades e serviços.  

Zona de Uso Especial: é aquela que contêm as áreas necessárias à 
administração, manutenção e serviços da Unidade de Conservação, 
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abrangendo habitações, oficinas e outros. Estas áreas serão escolhidas e 
controladas de forma a não conflitarem com seu caráter natural. [sublinhado 
nosso]  

  

 O Roteiro Metodológico do IBAMA, ao apresentar as orientações para realização 

do zoneamento no plano de manejo das unidades de conservação de proteção integral, tal 

como os parques nacionais, estabeleceu alguns critérios indicativos para definir uma área 

que demonstre vocação de uso. Um dos critérios apresentados é a presença de população. 

De acordo com o documento (IBAMA, 2002, p.95), “a existência de população 

concentrada em pontos da unidade aponta para o estabelecimento de uma zona especifica 

para esta situacã̧o”. Esse manual (IBAMA, 2002, p.90-1) previu também a possibilidade de 

estabelecer a Zona Histórico-Cultural e a Zona de Superposição Indígena: 

Zona Histórico-cultural: é aquela onde são encontradas amostras do 
patrimônio histórico/cultural ou arqueo- paleontógico, que serão preservadas, 
estudadas, restauradas e interpretadas para o público, servindo à pesquisa, 
educação e uso científico. O objetivo geral do manejo é o de proteger sítios 
históricos ou arqueológicos, em harmonia com o meio ambiente.  

Zona de Superposição Indígena: é aquela que contém áreas ocupadas por uma 
ou mais etnias indígenas, superpondo partes da UC. São áreas subordinadas a 
um regime especial de regulamentação, sujeitas a negociação caso a caso entre 
a etnia, a FUNAI e o IBAMA. Zona provisória, uma vez regularizadas as 
eventuais superposições, será incorporada a uma das zonas permanentes.  

 

Conforme explicamos no início deste capítulo, existe no campo jurídico uma 

diferença conceitual entre os termos povos indígenas, quilombolas e comunidades 

tradicionais. Essa distinção no campo conceitual reflete-se no regime jurídico instituído 

com o objetivo de garantir o direito às terras e territórios tradicionalmente ocupados e, 

consequentemente, na gestão dos conflitos decorrentes das sobreposições com as 

unidades de conservação de proteção integral, tais como os parques.  

Embora o artigo 42 do SNUC estabeleça o reassentamento das populações 

tradicionais residentes em unidades de conservação de proteção integral, essa exigência 

não deveria ser aplicada aos povos indígenas, uma vez que a Constituição de 1988 lhes 

conferiu um regime jurídico distinto ao reconhecer, em seu artigo 231, os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, vedada a remoção desses grupos 

de suas terras, salvo, após deliberação do Congresso Nacional, em caso de risco eminente. 

(LEUZINGER, 2009, p.68).  
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A Constituição também garantiu aos remanescentes dos quilombos a titulação 

coletiva das terras por eles habitadas (ADCT, artigo 68). Esse direito é semelhante ao 

garantido às demais comunidades tradicionais nos termos do Decreto nº 6.040/07 e da 

Convenção 169 da OIT, conforme explicado no início do capítulo. Existe uma diferença 

no que diz respeito à natureza do direito, já que aos povos indígenas foi reconhecido o 

direito originário, aos quilombolas foi garantido o direito de propriedade, e às demais 

comunidades consideradas tradicionais, o direito de posse.  

Por conta da diferença entre o regime jurídico de proteção dos territórios 

tradicionais, o Roteiro Metodológico de Planejamento do IBAMA apresentou a 

possibilidade de estabelecer a Zona de Superposição Indígena, porém, definiu essa zona 

como temporária e suscetível a regularização. Nesse aspecto, entendemos ser essa 

definição inconstitucional, tendo em vista a garantia determinada pelo artigo 231 da 

Constituição Federal de 1988, que veda a remoção dos povos indígenas de suas terras 

tradicionalmente ocupadas, pois possuem sobre elas o direito originário.  

No que diz respeito tanto às comunidades quilombolas quanto às demais 

categorias de comunidades tradicionais definidas pela Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, entendemos que o 

território tradicionalmente ocupado é essencial para manutenção do conhecimento 

tradicional associado ao manejo sustentável dos seus recursos naturais, o qual constituiu 

patrimônio cultural imaterial, referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira. Nos termos do artigo 216 da Constituição 

Federal de 1988, estão incluídos no patrimônio cultural imaterial: I – as formas de 

expressão; e II – os modos de criar, fazer e viver.  

Portanto, esses territórios tradicionais constitucionalmente reconhecidos 

poderiam ser protegidos pela criação das Zonas Histórico-Culturais (Antropológicas), 

uma vez que, enquanto os sítios históricos e arqueológicos constituem apenas o 

patrimônio cultural material, essa zona prevê também a possibilidade de conservar o 

patrimônio cultural constituído por bens imateriais, tais como o conhecimento e as 

práticas tradicionais, como explicado no primeiro capítulo.   

A criação das ZHCs com essa finalidade é uma forma de compatibilizar a 

permanência das populações tradicionais residentes com os objetivos de criação da 
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unidade. Além de implementar a abordagem biocultural ao respeitar, preservar e manter 

o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas 

com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da 

diversidade biológica local, nos termos do que estabelece o artigo 8, j da Convenção da 

Diversidade Biológica.  

Com relação à possibilidade dos planos de manejo serem instrumentos capazes de 

integrar e reconhecer os povos indígenas e as comunidades tradicionais, Diegues (2001, 

p.72) entende que: 

[...] deveria haver um esforço maior em se integrar o etnoconhecimento das 
populações tradicionais nos planos de manejo. Ademais, em áreas onde 
existam comunidades tradicionais, é imperioso que estes planos de manejo 
percam seu caráter autoritário e tecnocrático, passando a ser um processo de 
integração gradativa do conhecimento, dos fazeres e das técnicas patrimoniais 
nas tomadas de decisões sobre o uso do espaço por longo tempo habitado e 
usado pelo morador tradicional. 

 

Além disso, segundo o mesmo autor (2000, p.73): 

[...] a permanência das populações tradicionais em áreas naturais protegidas 
não se justifica somente pela proteção e pelo reconhecimento da grande 
bagagem de etnoconhecimento transmitido de geração em geração a respeito 
das condições naturais, pela necessidade de garantir seus direitos históricos a 
seu território, mas também como exemplos a serem considerados pela 
civilização urbano-industrial na redefinição necessária de suas relações atuais 
com a natureza.  

 

Na mesma linha, Michael C. Gavin afirma que, quando o plano de conservação 

ignora o contexto social, raramente ele será bem-sucedido. Como exemplo disso, o autor 

propõe o caso de alguns modelos de gestão de áreas protegidas que são baseados na 

remoção de povos indígenas e comunidades locais das terras que são tradicionalmente 

por eles ocupadas, impedindo o acesso aos recursos naturais associados às práticas 

culturais e fontes de subsistência desses grupos. Para Gavin, esse modelo, além de violar 

os direitos humanos, cria conflitos que podem impedir a efetividade da conservação da 

biodiversidade nessas áreas. Como solução, esse autor propõe a abordagem biocultural 

baseada na cooperação com as comunidades locais, no sentido de desenvolver relações a 

longo prazo entre o órgão responsável pela gestão das áreas e as comunidades tradicionais 

residentes. Segundo ele, essa abordagem tem o potencial de reduzir os conflitos e 
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assegurar mais efetividade nas ações de conservação da biodiversidade. 

Diante dessa concepção, selecionamos realizar uma analise aprofundada das 

soluções apresentadas pelos planos de manejo de três parques marinhos-costeiros, dois 

estaduais e um federal, que estão alinhadas com a abordagem biocultural e 

implementaram os direitos socioambientais na gestão das áreas protegidas. Essas 

soluções foram encontradas a partir da pesquisa empírica com o método de pesquisa 

documental, no campo de documentos públicos oficiais, quais sejam, os planos de 

manejo. Além disso, esses três parques apresentaram nos seus planos de manejo o 

zoneamento como um instrumento de gestão, no sentido de compatibilizar a presença dos 

povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais com os objetivos de 

criação da unidade. Vamos analisar cada um dos parques escolhidos no próximo capítulo.  
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3. PARQUES BRASILEIROS MARINHOS COSTEIROS E O ZONEAMENTO 
COMO INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DAS TERRAS E TERRITÓRIOS 
TRADICIONAIS  
 
 

Com a chegada do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985, 

18 de julho de 2000), foi atribuída aos parques a categoria de unidades de conservação de 

proteção integral, que admitem apenas a utilização indireta dos recursos naturais. Essa 

categoria foi criada com o objetivo de preservação dos ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas 

e desenvolvimento de atividades de educação ambiental, de recreação em contato com a 

natureza e de turismo ecológico (SNUC, artigo 11). A possibilidade de realizar atividades 

turísticas e os atributos de beleza cênica do local é a principal característica que diferencia 

os parques das demais unidades de conservação de proteção integral.  

Foi justamente nos espaços territoriais litorâneos, habitados por povos indígenas 

e comunidades tradicionais, que foi criado, a partir dos anos 1930, um número 

significativo de áreas protegidas no Brasil. Segundo Antônio Carlos Diegues (2000, 

p.16), “essas aŕeas foram, em grande parte, ecologicamente bem-conservadas pelo modo 

de vida dessas culturas e de nenhum modo eram desabitadas”. 

Conforme já explicado nos tópicos anteriores, o SNUC estabeleceu que, nos 

espaços relacionados à categoria de proteção integral, tais como parques (nacionais e 

estaduais, nos termos do artigo 11, § 4º), não será permitida a presença de populações 

tradicionais, porém, até que seja possível efetuar o seu reassentamento, podem ser 

estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das 

populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade (SNUC, artigo 42, § 2º).  

Dessa forma, neste capítulo pretendemos analisar algumas soluções que foram 

apresentadas pelos planos de manejo de um parque nacional e de dois estaduais, com o 

objetivo de compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os 

objetivos dessas unidades, que apresentaram soluções interessantes considerando o 

aspecto biocultural e os direitos socioambientais. 

No que diz respeito às possíveis soluções que podem ser adotadas nos casos de 

sobreposição, Antônio Carlos Diegues apresentou uma proposta no livro O mito moderno 
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da natureza intocada, no qual analisa como as relações que se estabelecem entre o ser 

humano e a natureza definem o modelo de conservação dos recursos naturais. Nessa obra, 

o professor enfrenta a problemática da criação de áreas protegidas em sobreposição aos 

territórios habitados por povos indígenas e comunidades tradicionais. Ao tratar dessa 

questão, Diegues (2000, p.123) propõe como solução a definição do zoneamento 

apresentada pelo Programa da UNESCO Homem e a Biosfera, cujo principal instrumento 

é a criação das Reservas da Biosfera: “Outra unidade que poderia colaborar para resolver 

a questão da permanência das populações tradicionais dentro de unidades de conservação 

é a Reserva da Biosfera, instituída pela Unesco. Essa unidade prevê a presença de 

populações tradicionais (extrativistas, pescadores artesanais) nas áreas-tampão.” 

O Programa MaB (Man and Biosphere) da UNESCO estabelece a criação de 

diferentes categorias de zona como um instrumento para conciliar as três funções da 

Reserva da Biosfera. Cada reserva deve apresentar três espécies de zona: núcleo;85 

amortecimento86 e transição.87 A primeira tem o objetivo de conservação da 

biodiversidade, e, portanto, permite apenas atividades pouco impactantes, tais como a 

pesquisa e educação. Normalmente, elas são estabelecidas nos locais menos alterados 

pela pressão antrópica.  

A zona de amortecimento funciona como um corredor entre a zona núcleo e a 

zona de transição. Sua utilização é compatível com práticas sustentáveis, tais como 

ecoturismo, e uma quantidade reduzida de assentamentos humanos, principalmente 

                                                 
85 “Zonas Núcleo são as que contêm os exemplos mais significativos dos remanescentes da Mata Atlântica 
e de seus ecossistemas associados, em estado natural ou minimamente alterados. As Zonas Núcleo estão 
amparadas por proteção legal segura e são áreas de preservação permanente. Por exemplo: a Zona 
Intangível de um Parque, de uma Estação Ecológica ou uma Reserva Biológica. São centros de 
endemismos, de riqueza genética, com características naturais únicas de excepcional interesse científico. 
Incentiva-se aí atividades de pesquisa voltadas à conservação ambiental. Devem permanecer totalmente 
protegidas, sem qualquer utilização que não seja educacional ou científica” (CORRÊA, 1995, p.21). 
86 “Zonas Tampão ou de Amortecimento: envolvem totalmente as Zonas Núcleo. Nas zonas de 
amortecimento, as atividades econômicas e o uso da terra devem estar em equilíbrio e garantir a integridade 
dos ecossistemas das zonas núcleo; são aquelas adequadas à manipulação experimental de um determinado 
sítio. Objetiva-se a elaboração, avaliação e demonstração da viabilidade de métodos de desenvolvimento 
sustentável; são exemplos de paisagem harmoniosa que resulta da modalidade tradicional do uso da terra; 
podem ser também ecossistemas modificados ou degradados nos quais sua reconstituição permite fazê-los 
voltar ao estado natural ou quase natural. Nas Zonas de Amortecimento é onde se vai pesquisar os meios e 
processos para implementar formas de produção de acordo com os princípios do desenvolvimento 
sustentável. São áreas de uso múltiplo, onde se busca harmonizar uma diversidade de atividades agrícolas 
e de assentamentos humanos com a conservação ambiental” (CORRÊA, 1995, p.21). 
87 “Zonas de Transição: são as mais externas da Reserva. Envolvem as Zonas de Amortecimento. Em seus 
limites privilegia-se o uso sustentado da terra. [...] Seus limites não têm definição geográfica fixa porque 
sua delimitação está sujeita a ajustes periódicos, alcançados na dinâmica da relação planejamento executivo 
das atividades econômicas características da região” (CORRÊA, 1995, p.22). 
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moradores locais, tais como as comunidades tradicionais. A zona de transição não tem 

um limite geográfico definido e pode compreender uma variedade de atividades agrícolas 

e assentamentos humanos, principalmente das comunidades locais que possuem uma 

lógica de ser e viver associada à natureza e ao uso sustentável dos recursos naturais 

(UNESCO, 1996). 

De acordo com as informações disponibilizadas pelo Conselho Nacional da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica,88 a zona núcleo dessa reserva está sobreposta a 

algumas Unidades de Conservação de Proteção Integral89 marinhas e costeiras, tais como 

o Parque Estadual da Serra do Mar (Decreto estadual nº 10.251/77; Decreto estadual nº 

13.313/79); o Parque Estadual de Ilha Bela (Decreto estadual nº 9.414/77); o Parque 

Estadual Turístico do Alto do Ribeira (Decreto estadual nº 32.283/58; Lei estadual nº 

5.973/60); o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos (Decreto estadual nº 37.537/93); 

o Parque Federal da Serra da Bocaina (Decreto estadual nº 68.172/71), dentre outros.   

Esses parques foram criados antes da implementação do Projeto MaB e sem 

considerar o território tradicional dos povos indígenas, quilombolas e caiçaras que já 

ocupavam a região muito antes da sua criação. Entretanto, tanto o Parque Estadual da 

Serra do Mar quanto o Parque Estadual de Ilha Bela apresentaram alternativas 

interessantes do ponto de vista da conciliação da conservação da biodiversidade com o 

direito das populações tradicionais residentes, especialmente das comunidades caiçaras, 

que carecem de regulamentação específica para assegurar seus direitos territoriais.90  

O estabelecimento da zona histórico cultural (antropológica) e da zona de 

superposição indígena são instrumentos de gestão territorial do plano de manejo das 

unidades de conservação de proteção integral que estão alinhados com as diretrizes de 

                                                 
88 COSTA NETO, A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Estado de São Paulo, 1997. 
89 De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/00, artigo 2-VI) – Proteção 
integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido 
apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. 
90 O território tradicional marinho-costeiro das comunidades caiçaras carece de um regime jurídico 
definido, diferente das comunidades indígenas (CF/88, artigo 231) ou quilombolas (ADCT, artigo 68), que 
têm o direito de posse e propriedade, respectivamente, reconhecidos pela Constituição Federal de 1988. A 
fundamentação jurídica dos territórios tradicionais marinhos-costeiros que abriga as comunidades que não 
se enquadram na categoria indígena ou quilombola, se dá a partir da interpretação sistêmica entre os artigos 
215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – que reconhecem a proteção das 
expressões culturais – e do artigo 14 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que 
determina o direito de posse e propriedade do território ocupado tradicionalmente pelos povos e populações 
e também aqueles utilizados para as práticas de subsistência e atividade culturais. Diante dessas premissas, 
é possível reconhecer o direito ao território terrestre e marinho das comunidades caiçaras (CAPUCCI, 
2016). 
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zoneamento das Reservas da Biosfera (RB). Conforme explicado nos tópicos acima, as 

RB podem conter três categorias de zona (núcleo, amortecimento e transição) com a 

finalidade de conciliar os objetivos do Programa Homem e Biosfera (conservação da 

biodiversidade, desenvolvimento sustentável, educação e pesquisa). Nos próximos 

tópicos, pretendemos analisar os casos encontrados durante a análise dos documentos 

públicos (planos de manejo dos parques estaduais e federais), principalmente as soluções 

apresentadas pelos planos de manejo de cada um dos parques. 

 

3.2 Parque estadual da serra do mar (pesm) 
 

O Parque Estadual Serra do Mar (PESM) foi criado em 1977. É a maior Unidade 

de Conservação da Mata Atlântica, localizada na zona costeira91 (patrimônio nacional 

brasileiro, conf. CF/88, artigo 225, § 4º), abrangendo 25 municípios paulistas, protegendo 

as florestas da Serra do Mar desde o Rio de Janeiro e Vale do Ribeira, até o litoral sul do 

Estado de São Paulo.92 Essa unidade de conservação de proteção integral foi criada em 

sobreposição aos territórios ocupados por povos indígenas e comunidades caiçaras e 

quilombolas.  

A Mata Atlântica é fundamental para conservação da biodiversidade. Seus 

remanescentes atuam na regulação do fluxo de mananciais, garantem a fertilidade do solo, 

regulam o clima, protegem as encostas das serras, além de preservar um imenso 

patrimônio histórico e cultural (PM/PESM, 2008). Portanto, nessa unidade de 

conservação, identificamos a necessidade de proteção tanto do patrimônio natural e dos 

bens ambientais (CF/88, artigo 225) quanto do patrimônio cultural e dos bens materiais e 

imateriais (CF/88, artigos 215 e 216).  

O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) é uma unidade de conservação de 

proteção integral administrada pela Fundação Florestal do Estado de São Paulo 

(departamento da Secretaria do Meio Ambiente responsável pelas unidades de 

conservação estaduais) e pelo Conselho Consultivo da unidade.  

                                                 
91 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, São Paulo – Municípios Costeiros.  
92 Idem, Parque Estadual da Serra do Mar. 
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3.2.1  Zona Histórico-Cultural Antropológica do PESM 
 

O fato que contribuiu para a escolha desse parque estadual como objeto de análise 

da pesquisa foi o reconhecimento da Zona Histórico-Cultural Antropológica (ZHCA), 

especificamente no núcleo de Picinguaba,93 como ação implementada no sentido de 

conciliar a permanência das populações tradicionais com os objetivos da unidade. Além 

de ser criado com o objetivo de proteger a Mata Atlântica, qualificada como patrimônio 

nacional brasileiro pela Constituição de 1988, o parque está inserido nos limites da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica94 (primeira reserva da biosfera criada no Brasil 

pelo Programa da UNESCO). Ele corresponde também à Reserva da Biosfera do Cinturão 

Verde do Estado de São Paulo (reserva mais recente instituída em 2017), o que demonstra 

a importância em âmbito nacional e internacional dessa região. Contudo, o principal 

motivo que levou à escolha dessa unidade foi o fato de ela estar sobreposta ao território 

ocupado pelos povos indígenas, comunidades caiçaras e quilombolas, ou seja, 

abrangendo diferentes categorias de povos e comunidades (analisadas nesta pesquisa) e 

seus específicos regimes jurídicos de garantia das terras e territórios tradicionais.  

Diante dessa sobreposição, e tendo em vista a categoria de manejo do parque que 

não admite a utilização direta dos recursos naturais, a alternativa proposta pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) seria o reassentamento das comunidades 

ou a celebração dos termos de compromisso enquanto o reassentamento não fosse 

realizado. Mas o Plano de Manejo do PESM apresentou uma terceira alternativa ao 

estabelecer a Zona Histórico-Cultural Antropológica (ZHCA) no Núcleo Picinguaba e 

reconhecer as terras e territórios tradicionalmente ocupados pelas comunidades caiçaras 

e quilombolas, não incluindo, assim, essa zona no programa de regularização fundiária 

                                                 
93 Devido à sua enorme extensão, o PESM é gerenciado por meio de dez núcleos administrativos: Bertioga, 
Caraguatatuba, Cunha, Curucutu, Itariru, Itutinga Pilões, Padre Dória, Picinguaba, Santa Virgínia e São 
Sebastião. Parque Estadual da Serra do Mar. Disponível em: 
<http://www.parqueestadualserradomar.sp.gov.br/pesm/sobre/> Acesso em: 6 dez. 2017. 
94 O conceito de Reservas da Biosfera foi elaborado em 1974 por um grupo de trabalho da UNESCO 
chamado Programa Homem e a Biosfera (MaB). Reservas da Biosfera (RB) são zonas de ecossistemas 
terrestres ou costeiros e marinhos, ou ainda, uma combinação de ambos, reconhecidos internacionalmente 
pelo marco do Programa Homem e a Biosfera (MaB) da Organização das Nações Unidas para Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO). As reservas são propostas pelos governos nacionais, devem cumprir 
critérios e condições para que possam ser reconhecidas como Reservas da biosfera pelo programa e 
incorporadas na Rede Mundial de Reservas da Biosfera. As RB devem cumprir com três funções 
complementares: conservação dos ecossistemas; desenvolvimento sustentável e pesquisa e educação 
(UNESCO, 1996).  

http://www.parqueestadualserradomar.sp.gov.br/pesm/sobre/
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do parque. Essa alternativa foi construída pela gestão do parque em conjunto com as 

comunidades tradicionais residentes. O fruto desse trabalho foi a elaboração do Plano de 

Uso Tradicional (PUT) pelas comunidades e sua incorporação no Plano de Manejo do 

Parque (SIMOES, 2015).95 

O Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar reconheceu o território 

tradicional das comunidades caiçaras e quilombolas mediante o estabelecimento da Zona 

Histórico Cultural-Antropológica. Seu objetivo era apoiar o fortalecimento das 

comunidades, evitando a perda da posse do seu território, bem como a descaracterização 

da organização espacial, social e cultural típica destas culturas tradicionais, além de, 

consequentemente, dificultar a especulação imobiliária. Dentre os dez núcleos que 

compõem o parque, somente o núcleo de Picinguaba foi reconhecido como ZHCA – essa 

região abrange a praia de Cambury, Ubatumirim e a Vila de Picinguaba.   

                                                 
95 O PESM foi criado em 1977, mas o Plano de Manejo (PM) só foi elaborado em 2006. Diante da ausência 
do PM, foi desenvolvido pela gestão do parque em conjunto com as comunidades tradicionais o Plano de 
Uso Tradicional (PUT) como uma forma de regularizar o território tradicional perante a administração do 
parque (SMA/SP, 2006).  
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Figura 1 – Zona Histórico-Cultural Antropológica no Núcleo de Picinguaba do 
Parque Estadual da Serra do Mar 

 
Fonte: http://www.passeiospicinguaba.com.br/pagina/galerias-view&idgal=26  

 

O Plano de Manejo do PESM utilizou o instrumento do zoneamento para 

reconhecer e proteger tanto o patrimônio cultural material quanto o imaterial do parque. 

O zoneamento histórico-cultural dividiu-se em, respectivamente, Zona Histórico-Cultural 

Arqueológica e Zona Histórico-Cultural Antropológica.  

A primeira foi instituída com objetivo de conservar os bens culturais, sítios 

arqueológicos e paleontológicos existentes no parque, no sentido de proporcionar a 

pesquisa e a valorização desses bens. Essa zona foi criada a partir da identificação da 

existência do patrimônio cultural associado aos cenários históricos do século XX e 

compreende os sítios que contêm evidências arqueológicas e etno-históricas, que 

constituem o patrimônio cultural material do parque (PM/PESM, 2008).  

Dessa forma, a estrutura de proteção do patrimônio cultural material do PESM 

está na implementação das diretrizes impostas pelo Plano de Manejo para manutenção, 

conservação e restauração da Zona Histórico-Cultural Arqueológica, bem como pelas do 

instituto jurídico do tombamento, de acordo com as normas estaduais 

http://www.passeiospicinguaba.com.br/pagina/galerias-view&idgal=26
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(CONDEPHAAT)96 e federais (IPHAN).97 

Com o objetivo de proteger o patrimônio cultural imaterial, o Plano de Manejo do 

Parque estabeleceu a Zona Histórico-Cultural Antropológica no Núcleo de Picinguaba 

como uma forma de reconhecer o território tradicionalmente ocupado pelas comunidades 

caiçaras e quilombolas. Ademais, o estabelecimento da Zona Histórico-Cultural 

Antropológica pode ser um instrumento utilizado em conjunto com o registro no livro dos 

saberes, das celebrações, das formas de expressão, dos lugares, nos termos do Decreto nº 

3.551, de 4 de agosto de 2000, conforme explicado no capítulo 1.  

Ao instituir a ZCHA, o zoneamento do Plano de Manejo do PESM estabeleceu 

diretrizes específicas no sentido de compatibilizar os objetivos de conservação da unidade 

de proteção integral com o modo de ser e viver das comunidades caiçaras e quilombolas. 

Dentre esses objetivos, estão proteger e conservar a Mata Atlântica e sua biodiversidade; 

conservar a paisagem natural e cultural, ocupada por comunidades caica̧ras e 

quilombolas; apoiar o fortalecimento das comunidades caica̧ras e quilombolas a fim de 

evitar a perda da posse do seu território, com consequente descaracterizacã̧o da sua 

organizacã̧o espacial, social e cultural; articular, incentivar e apoiar a melhoria das 

condicõ̧es de infraestrutura baśica para essas comunidades (PM/PESM, 2008, p.271). 

Diante dessas diretrizes de gestão, o Plano de Manejo propôs a realização de 

estudo com o objetivo de verificar as condições para promover a alteração da categoria 

de manejo dessa zona, ou parte dela, de proteção integral para uso sustentável. Diante 

desse estudo, seria possível identificar quais áreas poderiam compor a nova categoria de 

manejo. O PM previu também que, com relação às terras ocupadas por titulares que não 

apresentem evidências de tradicionalidade, deveriam ser aplicadas as diretrizes 

estabelecidas para Zona de Ocupação Temporária (ZOT), ou seja, o reassentamento. 

(PM/PESM, 2008). 

O Plano de Manejo do Parque dividiu a ZHCA nas seguintes subzonas, 

                                                 
96 O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico é o órgão 
subordinado à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo criado pela Lei Estadual nº 10.247, de 22 de 
outubro de 1968. 
97 O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é uma autarquia federal do governo do Brasil 
criada em 1937 e vinculada ao Ministério da Cultura, responsável pela preservação e divulgação do acervo 
patrimonial material e imaterial do país. 
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estabelecendo os usos permitidos e proibidos para cada uma delas: Zona de apoio a ̀Pesca 

e Lazer; Zona de Uso Público e Comunitário; Zona de Uso Residencial Caiçara e 

Quilombola; Zona de Subsistência e Uso Sustentável de Recursos Florestais; e Zona de 

Preservação Permanente. O próprio roteiro metodológico98 de elaboração do plano de 

manejo dos parques nacionais, desenvolvido pelo IBAMA, traz a possibilidade de criar 

tanto as zonas de primitivas99 quanto as zonas de uso intensivo,100 dentre outras. Portanto, 

ainda que a unidade de conservação seja de proteção integral, é possível estabelecer zonas 

que permitam a utilização dos recursos naturais, desde que de forma sustentável e sem 

prejudicar os objetivos de criação da unidade.  

Dessa forma, a existência de um território ocupado por povos indígenas, 

quilombolas ou outras comunidades tradicionais não indica uma incompatibilidade com 

a categoria de manejo da unidade, de forma que essa sobreposição pode ser conciliada 

pela distribuição das zonas na unidade. Esse zoneamento pode funcionar inclusive como 

um instrumento de garantia desses territórios, principalmente, para as comunidades 

desprovidas de um regime jurídico definido, bem como de um instrumento de proteção 

do patrimônio cultural imaterial. 

 

3.2.2  Zona de Superposição Indígena do PESM 
 

Conforme explicamos no início do capítulo 2, no âmbito normativo, existe uma 

diferença entre os conceitos de povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas, 

nos termos do que estabelece a Constituição Federal de 1988, a Política Nacional de 

Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto nº 6.040/07) e a Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (Decreto nº 5.051/04).  Essa diferença também 

foi identificada no estabelecimento do regime jurídico de garantia das terras e territórios 

                                                 
98 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Roteiro metodológico de planejamento: parque nacional, 
reserva biológica e estação ecológica, 2002. 
99 “Zona Primitiva: E ́ aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo 
espécies da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. Deve possuir características 
de transição entre a Zona Intangível e a Zona de Uso Extensivo. O objetivo geral do manejo é a preservação 
do ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa científica e educação ambiental 
permitindo-se formas primitivas de recreação” (MMA, 2002, p.91). 
100 “Zona de Uso Intensivo: E ́aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O ambiente 
é mantido o mais próximo possível do natural, devendo conter: centro de visitantes, museus, outras 
facilidades e serviços. O objetivo geral do manejo é o de facilitar a recreação intensiva e educação ambiental 
em harmonia com o meio” (MMA, 2002, p.91). 
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tradicionais desses povos e comunidades.  

De acordo com a Constituição de 1988, os povos indígenas têm direito originário 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam, necessárias à sua reprodução física e 

cultural, sendo vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, mediante 

autorização do Congresso Nacional, em caso de risco para a população indígena, 

garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que esse cesse (CF/88, artigo 

231, § 5º).  

Diante desse comando constitucional, ainda que a Lei nº 9.985/00 estabeleça o 

reassentamento das populações tradicionais das unidades de conservação de proteção 

integral, e o regulamento dessa lei (Decreto nº 4.340/07) traga a possibilidade de celebrar 

termo de compromisso, com relação aos povos indígenas, até que seja possível realizar o 

seu reassentamento, a primeira previsão legal é inconstitucional e a segunda pode ser 

inconstitucional a depender das condições impostas pelo termo. Isso pois, nesse caso, o 

termo deve considerar o direito constitucional de permanência dos povos de forma 

definitiva em suas terras e territórios.    

O IBAMA, ao elaborar o Roteiro Metodológico101 de elaboração dos Planos de 

Manejo das unidades de conservação de proteção integral, previu a possiblidade de 

criação de Zona de Superposição Indígena.102 Segundo esse roteiro, cada caso deverá ser 

negociado com a etnia, além do que, trata-se de uma zona provisória – uma vez 

solucionada a sobreposição, ela deverá ser integrada a uma das zonas permanentes. 

Portanto, a depender de como a sobreposição for solucionada, considerando os direitos 

constitucionalmente garantidos aos povos indígenas, a solução adotada poderá ser 

inconstitucional se não considerar o direito originário desses povos sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam.  

Diante da proteção constitucional conferida aos povos indígenas e das diretrizes 

metodológicas estabelecidas pelo IBAMA, o Plano de Manejo do Parque Estadual da 

Serra do Mar adotou uma medida diferente daquela aplicada para as comunidades 

                                                 
101MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Roteiro metodológico de planejamento: parque nacional, 
reserva biológica e estação ecológica, 2002. 
102 “Zona de Superposição Indígena: é aquela que contém áreas ocupadas por uma ou mais etnias indígenas, 
superpondo partes da UC. São áreas subordinadas a um regime especial de regulamentação, sujeitas a 
negociação caso a caso entre a etnia, a FUNAI e o IBAMA. Zona provisória, uma vez regularizadas as 
eventuais superposições, será incorporada a uma das zonas permanentes” (IBAMA, 2002, p.91). 
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caiçaras e quilombolas. Em função da existência de terras indígenas demarcadas pela 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI)103 no interior do Parque, foi estabelecida a Zona 

de Superposição Indígena pelo Plano de Manejo da unidade.  

Figura 2 – Zona de Superposição Indígena, Aldeia Indígena do Rio Silveira, praia 
de Boraceia. Parque Estadual da Serra do Mar 

 
Fonte: http://www.bertioga.sp.gov.br/turismo/ 

 
O principal objetivo dessa zona é respeitar a constituição e a legislação que 

garantem o direito às terras indígenas, no sentido de proteger os valores naturais e 

culturais desses povos. Além disso, deve-se apoiar o desenvolvimento sustentável dos 

povos indígenas residentes no Parque, na busca da compatibilização entre as atividades 

desses povos e os programas de manejo da unidade. Com relação às diretrizes de gestão 

dessa zona, o Plano de Manejo as definiu como todas que foram estabelecidas para a 

ZHCA, com exceção da mudança da categoria de manejo (PM/PESM, 2008). 

                                                 
103 Aldeia Boa Vista, bairro do Promirim, Ubatuba, 906 ha, homologada pelo Decreto s/nº, de 26 de outubro 
de 2000; Aldeia do Ribeirão Silveira, Boracéia/Barra do Una, Bertioga/São Sebastião, 8.500 ha (revisão de 
limites), homologada pelo Decreto nº 94.568, de 8 de julho de 1987, revisão dos limites – parecer FUNAI 
nº 204/PRES, de 26 de dezembro de 2002; Aldeia do Rio Branco, B. Rio Branco, Itanhaém, 2.856 ha, 
homologada pelo Decreto nº 94.224, de 14 de abril de 1987; Aldeia Aguapeú, B. Iguapeu, Mongaguá, 4.372 
ha, homologada pelo Decreto s/nº de 8 de setembro de 1998; Terra Indígena Peruíbe, homologada pelo 
Decreto s/nº, de 16 de maio de 1994, com superfície de 480 ha (PM/PESM, 2008, p.42). 

 

http://www.bertioga.sp.gov.br/turismo/
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3.3 Parque Estadual de Ilhabela – Zona histórico-cultural  
 

 

O Parque Estadual de Ilhabela (PEIb) é um parque-arquipélago localizado na zona 

costeira do Estado de São Paulo.104 Segundo a análise do meio biótico apresentada pelo 

Plano de Manejo do PEIb, as características inerentes a ambientes insulares atribuem a 

esse parque alto grau de importância para a conservação, por abrigar um patrimônio 

natural com destaque a ̀biodiversidade e a ̀grande quantidade de recursos hídricos, e por 

conservar relevante patrimônio arqueológico, histórico e cultural (PM/PEIB, 2015). 

Embora o Parque Estadual de Ilhabela seja uma unidade de conservação terrestre, todos 

os seus aspectos, ambientais e histórico-culturais, tem forte interface com o ambiente 

marinho. Essa interface foi considerada pelo zoneamento do Plano de Manejo do Parque, 

como veremos a seguir. 

 

O Parque Estadual de Ilhabela também está inserido dentro dos limites das 

Reservas da Biosfera da Mata Atlântica (UNESCO), tendo sido criado em sobreposição 

ao território ocupado tradicionalmente por caiçaras e pescadores. Conforme explicamos 

no início do capítulo 2, os caiçaras e pescadores podem ser considerados comunidades 

tradicionais, desde que se autorreconheçam como grupos culturalmente diferenciados, 

que possuam formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 

recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, utilizando conhecimentos 

gerados e transmitidos pela tradição (Decreto nº 6.040/07, artigo 3-I).  

Embora a constituição não tenha reconhecido de maneira expressa o direito ao 

território tradicionalmente ocupado pelas comunidades de caiçaras e pescadores, ele 

garantiu a valorização e a difusão das manifestações culturais e impôs ao Estado o dever 

de proteger as culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos 

participantes do processo civilizatório nacional, além de reconhecer como patrimônio 

cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à 

identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira 

(CF/88, artigos 215, § 1º, e 216).  

                                                 
104MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, São Paulo – Municípios Costeiros. 
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As comunidades caiçaras e de pescadores podem ser incluídas entre os diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira no processo civilizatório nacional, uma vez 

que as culturas tradicionais, que não sejam indígenas ou quilombolas, são fruto da 

miscigenação entre o branco colonizador português, a população indígena nativa e o 

escravo negro (DIEGUES, 2000, p.14) 

  A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho reconheceu o 

território tradicional (C160OIT, artigo 13) não só aos povos indígenas, mas também aos 

povos tribais, aos quais atribuiu características muito similares àquelas definidas pela 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (Decreto nº 6.040/07, artigo 3-I), tais como a previsão de condições culturais 

que as distingam de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos, total 

ou parcialmente, por seus próprios costumes (C169OIT, artigo 1). Além disso, um dos 

objetivos dessa política nacional é a garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas 

e comunidades tradicionais.  

Diante desse contexto legal, em 2015, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) 

celebrou o Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS)105 com a comunidade 

caiçara da Baía de Castelhanos do município de Ilhabela, litoral norte de São Paulo, 

situada dentro do Parque (PEIb). Foram entregues pela SPU nove TAUS, que 

contemplaram 306 pescadores e caiçaras.  

  

                                                 
105 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, SPU faz entrega de TAUS 
histórica em São Paulo, 2015. 
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Figura 3 – Zona Histórico-Cultural, comunidade Caiçara da Baía de Castelhanos, 
Parque Estadual de Ilhabela 

 
Fonte: <https://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-escobar/prefeitura-de-ilhabela-propoe-transformar-

praias-do-bonete-e-castelhanos-em-areas-urbanas/> 
 
 

O Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão declarou que esse 

instrumento permite a utilização sustentável do território, sendo que a União continuará 

detentora do domínio da área e exercerá o papel de fiscalizar o seu uso. Os beneficiados 

com o título terão o direito de utilizar a área coletivamente para pesca e agricultura, sendo 

vedada a sua alienação. Além disso, a concessão dos termos também é uma maneira de 

impedir, efetivamente, que o local seja alvo de grilagem e de especulação imobiliária. 

Além da garantia de posse do território tradicional,106 as comunidades caiçaras 

que residem no interior do parque estão participando da primeira experiência para 

elaboração de um protocolo comunitário caiçara, mediante a realização do Projeto 

                                                 
106 OBSERVATÓRIO LITORAL SUSTENTÁVEL, Comunidades caiçaras têm o reconhecimento de seus 
territórios. Sobre o reconhecimento do território caiçara, cabe esclarecer que a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 reconheceu apenas o direito à posse das terras tradicionalmente habitadas 
pelas populações indígenas (artigo 231) e o direito à propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes 
das comunidades quilombolas (ADCT, artigo 68). Portanto, para o reconhecimento dos direitos territoriais 
das demais comunidades tradicionais, como as caiçaras, é preciso realizar uma interpretação sistemática 
dos artigos 215 e 216 da CF/88 com o artigo 14 da C169 da OIT (CAPUCCI, 2016). 

https://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-escobar/prefeitura-de-ilhabela-propoe-transformar-praias-do-bonete-e-castelhanos-em-areas-urbanas/
https://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-escobar/prefeitura-de-ilhabela-propoe-transformar-praias-do-bonete-e-castelhanos-em-areas-urbanas/
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Tribuzana,107 desenvolvido pelo Núcleo de Direito dos Povos e Comunidades 

Tradicionais do Ministério Público Federal de Caraguatatuba, em parceria com a 

Prefeitura de Ilhabela.  

Embora o Parque Estadual de Ilhabela seja uma unidade de conservação de 

proteção integral, que teoricamente não permitiria a utilização direta dos seus recursos 

naturais, na prática, o Plano de Manejo do Parque, por meio do zoneamento, reconheceu 

o território tradicionalmente ocupado pelas comunidades caiçaras e de pescadores na 

Zona Histórico-Cultural (ZHC) de forma a garantir as suas fontes de subsistência e a 

proteção do patrimônio cultural imaterial desenvolvido por esses grupos.  

O Plano de Manejo do Parque definiu a ZHC como área na qual são encontradas 

amostras do patrimônio histórico-cultural material e imaterial e onde ha ́a presença de 

comunidades com evidências de tradicionalidade. Além da proteção dos bens culturais 

materiais encontrados nos sítios históricos e arqueológicos, essa zona tem o objetivo de 

compatibilizar a permanência das comunidades tradicionais com os objetivos da unidade 

de conservação. Portanto, a ZHC foi dividida em subzonas, umas com a finalidade de 

proteção do patrimônio cultural material, e outras, do imaterial. Estas foram denominadas 

Subzonas da Atual Ocupação Tradicional. Nessas subzonas, os moradores das 

comunidades tradicionais têm o modo de vida e subsistência garantidos, com anuência 

do Parque (PM/PEIB, 2015). 

 

3.4 Parque Nacional do Cabo Orange – Zona de superposição indígena 
 

O Parque Nacional do Cabo Orange (PARNACO) está localizado na zona 

costeira,108 no extremo norte do Estado do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa e 

na foz do Rio Oiapoque. De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Plano de Manejo 

do Parque, o principal objetivo de criação dessa unidade de conservação de proteção 

integral é preservar as áreas marinhas, áreas úmidas costeiras, manguezais e ainda, as 

florestas e manchas de cerrado amazônico e a fauna associada, através da proteção de 

                                                 
107 PREFEITURA DE ILHABELA, Prefeitura de Ilhabela lança projeto de criação do Conselho Municipal 
das Comunidades Tradicionais.  
108 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Zona Costeira do Estado do Amapá. 
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seus ecossistemas, da integração com as comunidades do entorno, do desenvolvimento 

do turismo ecológico e histórico, ordenado e consciente, do incentivo a ̀ educação 

ambiental e da busca do conhecimento cultural e científico (ICMBio, 2010). 

Embora os principais fatores que tenham levado à criação desse parque sejam 

aqueles que consideram a proteção do ecossistema, tais como a conservação do 

patrimônio natural, dos bens naturais e dos recursos ambientais, a unidade também foi 

criada com o incentivo da busca pelo conhecimento cultural.  

O PARNA do Cabo Orange foi criado em sobreposição ao território ocupado por 

comunidades quilombolas e povos indígenas. Diante dessas sobreposições do parque com 

as terras e territórios tradicionais, o seu plano de manejo utilizou o instrumento do 

zoneamento como forma de compatibilizar os objetivos de criação da unidade com a 

permanência dos povos e comunidades, sem prejudicar suas fontes de subsistência e 

locais de moradia. 

No que diz respeito à comunidade quilombola, a solução apresentada pelo plano 

foi a alocação dessa comunidade na Zona de Ocupação Temporária da Cova da Onça. 

Essa zona compreende as ocupações humanas da margem esquerda do rio Cunani e parte 

da área requisitada como Remanescente de Quilombo do Cunani (ICMBio, 2010).  

O Plano de Manejo do parque estabeleceu algumas normas para gestão dessa zona, 

dentre elas, a celebração do termo de compromisso com a comunidade quilombola. 

Contudo, até que o termo seja celebrado, as atividades desenvolvidas pela comunidade 

deverão ser pré-acordadas com a administração da unidade de conservação (ICMBio, 

2010).  

Com relação aos povos indígenas, a solução adotada pelo Plano de Manejo foi 

diferente. As terras tradicionalmente ocupadas pelos povos e demarcadas pela Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) foram reconhecidas pelo zoneamento como Zona de 

Superposição Indígena. Essa zona contém áreas ocupadas por uma ou mais etnias 

indígenas. Foram instituídas duas zonas de superposição indígena: a denominada Zona 

Lago Maruani, e a Zona Flamã. Estas zonas correspondem às áreas de sobreposição com 

a Terra Indígena Uaca̧ ́ (Demarcada pela FUNAI).109 Assim como no caso da Zona de 

                                                 
109 FUNAI, Terras indígenas demarcadas.  
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Superposição Indígena estabelecida pelo Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra 

do Mar, as terras indígenas que foram incluídas no zoneamento do Cabo Orange já 

haviam sido demarcadas pela FUNAI. Portanto, é importante o alinhamento desses dois 

instrumentos, a saber, a demarcação e o zoneamento. 

Figura 4 – Zona de Superposição Indígena Lago Maruani, Parque Nacional do 
Cabo Orange 

 
Fonte: http://www.revistaturismo.com.br/Ecoturismo/caboorange.html  

 

Dentre as diretrizes estabelecidas pelo Plano de Manejo do PARNACO, foi 

previsto: 1) o estabelecimento de um instrumento de gestão compartilhada, sendo que as 

atividades desenvolvidas deverão ser pré-acordadas entre a UC, as lideranca̧s da Terra 

Indígena Uaça ́e a FUNAI (ICMBio, 2010).  

Com relação ao reconhecimento do território ocupado tanto pelos povos indígenas 

quanto pela comunidade quilombola, foram estabelecidas diferentes categorias de 

zoneamento pelo Plano de Manejo da unidade. Enquanto as terras indígenas demarcadas 

foram inseridas na Zona de Superposição Indígena com a hipótese de elaboração de um 

instrumento de gestão compartilhada, as terras quilombolas foram alocadas na Zona de 

Ocupação Temporária com previsão de celebração do termo de compromisso até a 

regularização fundiária. 

http://www.revistaturismo.com.br/Ecoturismo/caboorange.html
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Como explicamos no capítulo 2, os povos indígenas se diferenciam das 

comunidades quilombolas e demais categorias de populações tradicionais na medida em 

que ocupavam o território nacional antes do processo de colonização, nos termos do artigo 

1-B da Convenção 169 da OIT. Já os demais decorreram desse processo e da 

miscigenação de culturas, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguem 

de outros setores da coletividade nacional, estando regidos, total ou parcialmente, por 

seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial, nos termos do artigo 1-A 

do mesmo diploma legal.  

Diante dessa distinção do regime jurídico constitucional que garante o direito à 

terra e à diferenciação conceitual definida pela C169OIT, o Decreto nº 6.040/07 – que 

instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

e Tradicionais – estabeleceu dois termos: povos e comunidades tradicionais. Porém, 

ele atribuiu a ambos as mesmas caraterísticas, estas muito semelhantes às descritas pela 

Convenção 169. Contudo, com relação ao direito às terras ocupadas por eles, esse decreto 

ressalta que aos povos indígenas e comunidades quilombolas deve ser observado o que 

estabelece a Constituição. Diante da definição atribuída aos povos indígenas, 

principalmente pelo fato de ocuparem o território nacional antes do processo de 

colonização, a Constituição de 1988 garantiu o direito originário sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam.  

Não podemos afirmar que o regime jurídico que garante o direito às terras 

indígenas é mais forte ou mais eficiente do que o regime que garante esse direito aos 

remanescentes dos quilombos, até porque esse não é o objetivo principal desta pesquisa. 

Contudo, podemos observar que a solução adotada pelo Plano de Manejo do Parque 

Nacional do Cabo Orange definiu de forma mais permanente o reconhecimento das terras 

indígenas demarcadas, na medida em que criou uma Zona de Superposição Indígena e 

previu e elaboração de um instrumento de gestão compartilhada. No caso dos 

quilombolas, a solução adotada pelo plano foi inserir as terras ocupadas pela comunidade 

na Zona de Ocupação Temporária com previsão de celebração do termo de compromisso 

até que seja finalizado o processo de regularização fundiária.  

Nesse contexto, também é preciso considerar que a terra indígena Uaçá já estava 

com o processo de demarcação finalizado e regularizado, enquanto as comunidades 

quilombolas ainda estavam em processo de requisição do reconhecimento do 
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Remanescente de Quilombo do Cunani. Portanto, talvez a questão esteja mais relacionada 

com o reconhecimento prévio desse território, mediante processo de demarcação ou 

titulação, do que com a natureza jurídica do direito a ele.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A abordagem biocultural promovida pelas convenções e tratados que regem o 

direito internacional parte do princípio de que a conservação da biodiversidade e a 

proteção da diversidade cultural devem caminhar juntas. A partir dessa perspectiva, os 

textos internacionais adotaram o conhecimento tradicional como estratégia para 

manutenção dos recursos naturais e da diversidade de espécies no sistema de gestão de 

áreas protegidas (CDB, artigos 8-J e 10-C).  

As terras e os recursos naturais são os principais componentes da relação entre 

natureza e cultura. Diante dessa relação, quando esses componentes são considerados 

como um só, passam a ser denominados de territórios. O direito ao território dos povos 

indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais é fundamental para a 

reprodução social, econômica e cultural desses grupos. Dentre os direitos 

socioambientais, o direito ao território tradicional é imprescindível quando pensamos em 

estratégias para conservação da biodiversidade e da diversidade cultural, pois é a garantia 

da terra e dos recursos naturais que irá possibilitar o desenvolvimento do conhecimento 

tradicional associado à utilização sustentável desses recursos.  

Entretanto, existem situações em que a conservação da biodiversidade vai de 

encontro à proteção da diversidade cultural e se torna uma ameaça aos territórios 

tradicionais. A Convenção da Diversidade Biológica (CDB) estabeleceu que cada parte 

deverá criar um sistema de áreas protegidas para conservação da diversidade biológica. 

No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), além de 

regulamentar a criação dos espaços territoriais especialmente protegidos (CF/88, artigo 

225-III), tem como objetivo implementar essa determinação da CDB ao estabelecer um 

regime de criação e gestão das unidades de conservação. Ocorre que esse sistema previu 

a possibilidade de criar duas categorias de manejo dessas áreas, uma de proteção integral 

e outra de uso sustentável, sendo que a primeira não admite a utilização direta dos 

recursos naturais e prevê que as populações tradicionais residentes e seus limites devem 

ser realocadas. Contudo, até que seja possível realizar o reassentamento, podem ser 

estabelecidas ações no sentido de compatibilizar a presença das populações com os 

objetivos da unidade. 
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Dessa forma, a perspectiva biocultural pode trazer uma diretriz para a 

implementação de um sistema de áreas protegidas ao lado do reconhecimento e do 

fortalecimento dos direitos socioambientais, especialmente o direito ao território 

tradicional. Por meio dessa abordagem, é possível aprimorar o SNUC, no sentido de 

apresentar balizas para a criação de instrumentos que possam garantir a permanência das 

populações tradicionais com os objetivos de criação das unidades de conservação de 

proteção integral (UCPI), garantindo o direito às suas terras e territórios. Além de 

conciliar os conflitos decorrentes das sobreposições de UCPI aos territórios tradicionais, 

esses instrumentos podem contribuir para a proteção de bens socioambientais que 

carecem de um regime jurídico definido, tal como o patrimônio cultural imaterial.  

A abordagem biocultural indica também caminhos para implementação dessa 

estratégia. Na decisão aprovada pela conferência dos integrantes da Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB) durante a sua 10ª reunião, ocorrida em 2012 em Hyderabad, 

na Índia, foi estabelecida uma lista de ações que precisam ser realizadas no sentido de 

possibilitar a implementação dos artigos 8-J e 10-C da CDB. Dentre elas, é necessário 

identificar as melhores práticas para promover a participação efetiva dos povos indígenas 

e das comunidades locais na governança e na gestão de áreas protegidas, principalmente 

para aplicação do conhecimento tradicional associado à utilização sustentável dos 

recursos naturais, bem como promover o uso dos protocolos comunitários, no sentido de 

possibilitar a implementação do uso costumeiro dos recursos naturais de forma 

sustentável. No âmbito de discussão da Convenção de Ramsar, no relatório mais recente 

sobre sua implementação, elaborado em 2017, foi destacada a conservação dos valores e 

práticas culturais. Para implementar essa diretriz, foram indicados dois instrumentos: o 

plano de manejo que deve ser desenvolvido e implementado com o objetivo de gerir 

qualquer tensão potencial entre a manutenção do patrimônio cultural de um sítio e a 

proteção de seu significado natural, e o zoneamento, que tem o potencial de otimizar a 

proteção do patrimônio natural e humano.  

Diante da análise que fizemos, um dos instrumentos mais utilizados pelos planos 

de manejo dos parques estaduais nos casos de sobreposição às terras e territórios dos 

povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais é o zoneamento; no caso dos 

parques federais, os instrumentos foram o termo de compromisso e o reassentamento. O 

zoneamento foi utilizado de maneira isolada e também em conjunto com outros 

instrumentos, na formação de soluções combinadas, tais como zoneamento e 
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recategorização, zoneamento e termos de compromisso, zoneamento e instrumento de 

gestão compartilhada, zoneamento e plano de uso tradicional, dentre outros. 

Com relação à diferença entre os regimes jurídicos que garantem o direito às terras 

indígenas e quilombolas, e a ausência de um regime definido para as demais comunidades 

tradicionais, a análise quantitativa não tornou evidente a existência de alguma influência, 

pois em todas as categorias de povos e comunidades foram apresentadas soluções pelos 

planos de manejo – inclusive, com relação às comunidades tradicionais, esses foram os 

casos para os quais mais foram apresentaram soluções. Mas quando realizamos uma 

análise qualitativa, percebemos que, em alguns casos, foram adotadas soluções diferentes 

para um mesmo parque sobreposto a dois territórios tradicionais, um indígena e outro 

quilombola, conforme explicamos no capítulo 3. 

Com relação à existência de um alinhamento entre as soluções promovidas em 

âmbito federal e aquelas que foram desenvolvidas em plano estadual, percebemos que 

alguns instrumentos aparecem com mais frequência nos planos de manejo elaborados 

pelas secretarias estaduais do Meio Ambiente, tais como o zoneamento, enquanto o 

reassentamento e os termos de compromisso são mais utilizados pelos planos de manejo 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Esse fato ocorre, 

principalmente, no caso das sobreposições dos parques aos territórios ocupados por 

comunidades tradicionais, que são justamente aquelas que ainda carecem de um regime 

jurídico definido para garantir o direito aos seus territórios tradicionais.  

Embora, teoricamente, o manual de metodologia de elaboração de planos de 

manejo dos parques editado pelo IBAMA tenha definido a possibilidade de criação da 

Zona de Superposição Indígena apenas para povos indígenas, a Zona Histórico-Cultural 

tem sido utilizada como um instrumento de reconhecimento e garantia do território 

tradicional de quilombolas e demais comunidades tradicionais, além de proteger o seu 

patrimônio cultural material e imaterial. 

A distribuição do zoneamento e as diretrizes de manejo demonstram a capacidade 

do plano de manejo como um instrumento viável para criar ações que possibilitem 

conciliar a permanência dos povos e comunidades tradicionais com os objetivos da 

unidade de conservação, de forma a garantir a conservação do patrimônio natural e dos 

bens ambientais com a proteção do patrimônio cultural e a manutenção dos bens materiais 
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e imateriais associados à utilização sustentável dos recursos naturais.  

  



106 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AMEND, S. Espacios sin habitantes? Parques nacionales en América del Sur. 
Barcelona, IUCN: Ed. Nueva Sociedad, 1992. 

ANUÁRIO MATA ATLÂNTICA 2017. CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE 
BIOLÓGICA/ METAS DE AICHI – CDB 2020. A Mata Atlântica e as Metas 
Nacionais de Biodiversidade para 2020: Balanço, Destaques e Estratégias. LINO, 
Clayton Ferreira; OLIVEIRA, Nilson Máximo de (Orgs.). São Paulo: IA-RBMA, 2017. 
224p. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decreto nº 62.913, de 
8 de novembro de 2017. Dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Setor do 
Litoral Norte, e dá providências correlatas. Disponível em: 
<http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/cpla/2011/05/decreto_estadual_62913_2017_zee_ln
.pdf>. Acesso em: 6 dez. 2017.   

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. Lei sobre Faxinais nº 
15.673, de 13 de novembro de 2007. Disponível em: 
http://www.direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=22 . Acesso 
em: 12 jun. 2018. 

______. Decreto Estadual nº 3.446, de 14 de agosto de 1997. Disponível em: 
<http://www.direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=22>. 
Acesso em: 12 jun. 2018. 

ASSOCIAÇÃO TERRA INDÍGENA DO XINGU (ATIX). Protocolo de consulta dos 
povos do Território Indígena do Xingu. Disponível em: 
<https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/proto
colo-folder-tix-f.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2017. 

BAILEY, R. et al. “Development in the Central African Rainforest: Concern for Forest 
People”. In: Cleaver, K. et al. Conservation of West and Central African Rainforest. 
Washington: Banco Mundial/IUCN, 1992.  

BAVIKATTE, K; ROBINSON, D. F. Towards a People’s History of the Law: Biocultural 
Jurisprudence and the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing. LEAD Journal 
(Law, Environment & Development Journal) jun. 2011, vol.7, n.1, p.35-51. ISSN: 
17465893. 

BEIRADEIROS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE MONTANHA E 
MANGABAL. Proposta de protocolo de consulta Montanha e Mangabal. Elaborada 
pelos beiradeiros do Projeto Agroextrativista Montanha e Mangabal, reunidos no 
Machado, em 26 e 27 de setembro de 2014. Disponível em: 
<http://www.prpa.mpf.mp.br/Protocolo%20de%20Consulta%20Montanha%20e%20Ma
ngabal_Set_2014.pdf.> Acesso em: 13 dez. 2017. 

BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES. <Disponível em: 
<http://bdtd.ibict.br/vufind/> Acesso em: 18 jun. 2018.   

BORRINI-FEYERABEND, G. et al. Governance of Protected Areas: From 

http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/cpla/2011/05/decreto_estadual_62913_2017_zee_ln.pdf
http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/cpla/2011/05/decreto_estadual_62913_2017_zee_ln.pdf
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/LEI_FAXINAIS_15673_2007.pdf
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/LEI_FAXINAIS_15673_2007.pdf
http://www.direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=22
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/DECRETO_ESTADUAL_3446_1997.pdf
http://www.direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=22
http://www.prpa.mpf.mp.br/Protocolo%20de%20Consulta%20Montanha%20e%20Mangabal_Set_2014.pdf
http://www.prpa.mpf.mp.br/Protocolo%20de%20Consulta%20Montanha%20e%20Mangabal_Set_2014.pdf
http://bdtd.ibict.br/vufind/


107 
 

 
 

understanding to action. Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 20. Gland, 
Switzerland: IUCN, 2013. 

BRASIL. Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002.  
Regulamenta o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo 
critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE, e dá outras 
providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4297.htm> Acesso em: 24 abr. 
2018. 

______. Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, 
de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservacã̧o 
da Natureza (SNUC), e da ́ outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm>. Acesso em: 24 abr. 2018.  

______. Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004. Promulga a Convencã̧o nº 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5051.htm> Acesso em: Acesso em: 24 abr. 2018. 

______. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6040.htm> 
Acesso em: Acesso em: 24 abr. 2018. 

______. Decreto nº 7.747, de 5 de junho de 2012. Institui a Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/decreto/d7747.htm> Acesso em: 26 abr. 2018. 

______. Decreto nº 8.750, de 9 de maio de 2016. Institui o Conselho Nacional dos Povos 
e Comunidades Tradicionais. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015- 2018/2016/Decreto/D8750.htm>. 
Acesso em: 20 jan. 2017. 

______. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 24 
abr. 2018.  

______. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, 
III e VII da Constituição Federal. Institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservacã̧o da Natureza e da ́ outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm>. Acesso em: 24 abr. 2018.  

CÂMARA, I. G. Plano de Ação para a Mata Atlântica – roteiro para a conservação de 
sua biodiversidade. São Paulo. Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica, 1996. 34p.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4297.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6040.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7747.htm?TSPD_101_R0=3d201aab2ae478b05c6e46ae8024ad05lyp0000000000000000c85cc5a8ffff00000000000000000000000000005ae21da100ed3103fd
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm


108 
 

 
 

CAPUCCI, Maria Rezende. “Aspectos fundiários das comunidades caiçaras”. In: 
STANICH NETO, Paulo et al (Orgs.). Direito das comunidades tradicionais 
caiçaras. São Paulo: Café Com Lei, 2016. 

CARDICH, Eric. “Conservando el património natural de la región neotropical: 
planificación y manejo de las áreas protegidas de la región neotropical”. In: IUCN. Actas 
de la 27a sesión de trabajo de la Comisión de Parques Nacionales y Areas Protegidas 
de la UICN, Parque Nacional Nahuel Huapi, Bariloche, Argentina, 9-14 Marzo 1986. 
Gland: IUCN, 1986. Disponível em: <https://portals.iucn.org/library/node/6129> 

CHEN, C.; GILMORE, M. (2015). Biocultural Rights: A New Paradigm for Protecting 
Natural and Cultural Resources of Indigenous Communities. International Indigenous 
Policy Journal, jun. 2015, vol. 6, n. 3. Disponível em: 
https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1205&context=iipj> 

CLEAVER, K. et al. Conservation of West and Central African Rainforest. 
Washington: Banco Mundial/IUCN, 1992.  

COMMUNITY PROTOCOLS. Pacific. Disponível em: <http://www.community-
protocols.org/community-protocols/pacific>. Acesso em: 27 nov. 2017. 

______. Biocultural Community Protocols: A Toolkit for Community 
Facilitators: Part I: Understanding & Using the Toolkit. 2012. Disponível em: 
<http://www.community-protocols.org/toolkit/part-i/understanding-using-the-toolkit>. 
Acesso em: 27 nov. 2017. 

CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAILIQUE. Protocolo comunitário do Bailique. 
Disponível em: 
<http://www.amazoniacosmetico.com.br/arquivos/protocolo_comunitario_do_bailique_
Ana_Margarida_Bailique.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2017. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (Conama). Secretaria de 
Biodiversidade e Florestas. Diretrizes para a política de conservação e 
desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica. 2003. Disponível em: 
<www.rbma.org.br/>. Acesso em: 24 nov. 2017. 

CONSELHO NACIONAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA. 
“A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Estado de São Paulo”. COSTA NETO, 
Joaquim de Britto (Org.). Cadernos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 1997, 
Série 2 (Gestão da RBMA), caderno 5. Disponível em: < 
http://www.rbma.org.br/rbma/pdf/caderno_05.pdf> 

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. Working Group on Article 8(j). 
Disponível em: <https://www.cbd.int/convention/wg8j.shtml>. Acesso em: 26 nov. 2017. 

______. WORK GROUP ON ARTICLE (J). Decision Adopted by the Conference of 
the Parties to the Convention on Biological Diversity at its Seventh Meeting: Kuala 
Lumpur, 2004. Disponível em: <https://www.cbd.int/decisions/default.shtml>. Acesso 
em: 26 nov. 2017. 
 

http://www.community-protocols.org/community-protocols/pacific
http://www.community-protocols.org/community-protocols/pacific
http://www.amazoniacosmetico.com.br/arquivos/PROTOCOLO_COMUNITARIO_DO_BAILIQUE_Ana_Margarida_Bailique.pdf
http://www.amazoniacosmetico.com.br/arquivos/PROTOCOLO_COMUNITARIO_DO_BAILIQUE_Ana_Margarida_Bailique.pdf
https://www.cbd.int/convention/wg8j.shtml


109 
 

 
 

______. Revised and Updated Strategic Plan: Technical Rationale and Suggested 
Milestones and Indicators. Nagoya, Japão, 2010. Disponível em: 
<www.cbd.int/decisions/default.shtml>. Acesso em: 27 nov. 2017. 

______. Organization of Work: Revised annotations to the provisional agenda. 
Montreal, 2013. Disponível em: <www.cbd.int/decisions/default.shtml>. Acesso em: 27 
nov. 2017. 

______. Decision Adopted by the Conference of the Parties to the Convention on 
Biological Diversity at its Eleventh Meeting: XI/14. Article 8(j) and related provisions. 
Hyderabad, India, 2012. Disponível em: < https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-
11/cop-11-dec-14-en.pdf >. Acesso em: 27 nov. 2017. 
 
CORRÊA, F. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – Roteiro para o entendimento 
de seus objetivos e seu sistema de gestão. São Paulo: Consórcio da Mata Atlântica e 
Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 1995. 27p. 

CUNHA, Alexandre dos Santos; SILVA, Paulo Eduardo Alves da. “Pesquisa Empírica 
em Direito”. In: Anais do I Encontro de Pesquisa Empírica em Direito, Ribeirão 
Preto, 29 e 30 de setembro de 2011. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1852
0> 

CUNHA, Manuela Carneiro da; ALMEIDA, Mauro W. Barbosa. Populações 
Tradicionais e Conservação Ambiental. In: Biodiversidade na Amazônia. São Paulo: 
Estação Liberdade: ISA, 2001. 

______. “Populacõ̧es tradicionais e conservacã̧o”. In: CAPOBIANCO, João Paulo 
Ribeiro (Coord.). Biodiversidade na Amazonia Brasileira: avaliação e ações 
prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios. São Paulo: 
Estação Liberdade/Instituto Socioambiental, 2001. 

DIAS, Jaqueline Evangelista; LAUREANO, Lourdes Cardozo (Orgs.). Protocolo 
comunitário biocultural das raizeiras do Cerrado. Turmalina: Articulação Pacari, 
2014. Disponível em: <http://www.pacari.org.br/wp-
content/uploads/2012/04/Protocolo_Comunitario_Biocultural_Raizeiras_Cerrado.pdf>. 
Acesso em: 13 nov. 2017. 

DIEGUES, Antonio Carlos. “Sustainable Development and People’s Participation in 
Wetland Ecosystem Conservation in Brazil: Two Comparative Studies”. In: GHAI, D.; 
VIVIAM, J. (Eds.). Grassroots Environmental Action. New York and London: 
Routledge, 1992. 

______. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: HUCITEC, 1996.  

______ et al. Os saberes tradicionais e a biodiversidade no Brasil. 1999. Disponível 
em: <http://nupaub.fflch.usp.br>. Acesso em: 07 mar. 2018. 

______. Saberes tradicionais e etnoconservação. In: DIEGUES, Antonio Carlos et al 
(Orgs.). Comunidades tradicionais e manejo dos recursos naturais da Mata 
Atlântica. 5 ed. São Paulo: Hucitec, 2004. 

http://www.pacari.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Protocolo_Comunitario_Biocultural_Raizeiras_Cerrado.pdf
http://www.pacari.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Protocolo_Comunitario_Biocultural_Raizeiras_Cerrado.pdf


110 
 

 
 

DUDLEY, N. (Ed.) Guidelines for Applying Protected Area Management 
Categories. Gland, Switzerland: IUCN, 2008. 

DUIT, Andreas; SCHULTZ, Lisen; FOLKE, Carl. Participation. “Adaptive Co-
management, and Management Performance in the World Network of Biosphere 
Reserves.” World Development, abr. 2011, v.39, n.4, p.662-71. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X10001877?via=ihub>. 
Acesso em: 4 dez. 2017. 

DUSSAULT, Joseph. Is Culture Missing from Conservation? Scientists take cues from 
Indigenous Peoples. Disponível em: 
<https://www.csmonitor.com/Environment/2017/1124/Is-culture-missing-from-
conservation-Scientists-take-cues-from-indigenous-peoples>. Acesso em: 26 nov. 2017. 

FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES QUILOMBOLAS DE SANTARÉM (FOQS). 
Protocolo de Consulta Quilombola. Disponível em: 
<http://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/protocolo_consulta_web-min.pdf>. 
Acesso em: 13 dez. 2017. 

FORLINE, L.; FURTADO, L. G. Novas reflexões para o estudo das populações 
tradicionais na Amazônia: por uma revisão de conceitos e agendas estratégicas. Boletim 
do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Antropologia, 2002, vol.18, n.2, p.209-27. 

FÓRUM DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE ANGRA DOS REIS, PARATY 
E UBATUBA. FCT + 10 – Em defesa dos territórios tradicionais. Disponível em: 
<http://www.preservareresistir.org>. Acesso em: 5 dez. 2017. 

FUNAI. Terras indígenas demarcadas. Disponível em: 
<http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas>. Acesso em: 2 
maio 2018. 

GAVIN, Michael C. et al. “Defining biocultural approaches to conservation”. Trends in 
Ecology and Evolution, mar. 2015, v.30, n.3, p.140-145. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. FUNDAÇÃO FLORESTAL. Parques 
Estaduais em São Paulo. Disponível em: <http://fflorestal.sp.gov.br/unidades-de-
conservacao/parques-estaduais/>. Acesso em: 13 set. 2017. 

______. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL. Litoral Norte. 
Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/zoneamento-
ecologico-economico/litoral-norte/>. Acesso em: 6 dez. 2017. 

______. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. Sobre o Parque Estadual da Serra 
do Mar. Disponível em: 
<http://www.parqueestadualserradomar.sp.gov.br/pesm/sobre/>. Acesso em: 23 abr. 
2018. 

GRABNER, Maria Luiza. Invasores ou populações tradicionais no Cambury? Os 
desafios da aplicação dos direitos humanos em sua dimensão socioambiental. Uma 
abordagem interdisciplinar. Monografia apresentada no curso de Especialização em 
Direitos Humanos, sob a orientação do Prof. Nelson Saule Junior. Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade de São Paulo. 2006.  

http://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/PROTOCOLO_CONSULTA_WEB-min.pdf
http://www.preservareresistir.org/
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
http://fflorestal.sp.gov.br/unidades-de-conservacao/parques-estaduais/
http://fflorestal.sp.gov.br/unidades-de-conservacao/parques-estaduais/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/zoneamento-ecologico-economico/litoral-norte/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/zoneamento-ecologico-economico/litoral-norte/
http://www.parqueestadualserradomar.sp.gov.br/pesm/sobre/


111 
 

 
 

______. “Os caiçaras e as unidades de conservação de proteção integral: convergência 
entre os direitos fundamentais das comunidades tradicionais e a conservação ambiental”. 
In: STANICH NETO, Paulo et al (Org.). Direito das comunidades tradicionais 
caiçaras. São Paulo: Café Com Lei, 2016.  

HILL, Rosemary et al. “Empowering Indigenous Peoples’ Biocultural Diversity through 
World Heritage Cultural Landscapes: A Case Study from the Australian Humid Tropical 
Forests”. International Journal of Heritage Studies, 1 nov. 2011, p.571-591. 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
(ICMBIO). IBAMA – Roteiro metodológico de planejamento: Parque Nacional, 
Reserva Biológica e Estação Ecológica. 2002. Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-
coservacao/roteiroparna.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
 
______. Plano de Manejo do Parque Nacional Cabo Orange. 2010. Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/portal/component/content/article?id=2262:parna-do-cabo-
orange>. Acesso em: 2 maio 2018. 

______. ICMBio e Pataxós comemoram Termo de Compromisso. 2018. Disponível 
em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9586-icmbio-e-
pataxos-comemoram-termo-de-compromisso>. Acesso em: 26 abr. 2018. 

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Unidades de conservação no Brasil: Mapa 
interativo. Disponível em: <https://uc.socioambiental.org/mapa>. Acesso em: 12 jun. 
2018 

INTERNATIONAL SOCIETY OF ETHNOBIOLOGY. Declaration of Belém. 
Disponível em: < http://www.ethnobiology.net/what-we-do/core-programs/global-
coalition-2/declaration-of-belem/> 

IPHAN. Patrimônio Imaterial. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234>. Acesso em: 5 abr. 2018. 

IUCN. From Strategy to Action: the IUCN response to the Report of the World 
Commission on Environment and Development. Gland: IUCN, 1989. Disponível em: < 
https://portals.iucn.org/library/node/6060> 

______. Parks for Life: Report of the IVth World Congress on National Parks and 
Protected Areas.10-21 February 1992. Gland: IUCN, 1993. Disponível em: 
<https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/1993-007.pdf> 
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