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APRESENTAÇÃO
Esta publicação tem por objetivo apresentar, comentar e discutir algumas leis que tratam da
relação entre pessoas, comunidades e meio ambiente. Nossa intenção foi escrever um manual que
pudesse responder às dúvidas mais freqüentes que surgem no dia-a-dia em relação à legislação
que trata de áreas protegidas, sejam elas terras indígenas ou unidades de conservação. Por meio
de perguntas e respostas buscamos reunir informações que possam ser úteis para aquelas pessoas
que vivem nessas áreas ou em seu entorno.
Em cursos, oficinas e seminários com representantes indígenas, agricultores e extrativistas,
que habitam o Amapá e norte do Pará, fomos anotando dúvidas e questionamentos acerca de leis,
conceitos e propostas de políticas públicas recentes, que incidem nessa e em outras regiões do país,
voltadas para a conservação do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável. Percebemos
que muitas leis ainda são pouco conhecidas pelas comunidades indígenas e pelas comunidades
que vivem em reservas extrativistas e em seu entorno. Ao mesmo tempo, verificamos um grande
interesse por parte dessas pessoas em conhecer mais as leis e as propostas que podem garantir
um meio ambiente sustentável para as futuras gerações. Foi nesse processo de descobertas que
nasceu a presente publicação.
Ela foi preparada no âmbito do Projeto “Unidades de Conservação e Terras Indígenas:
uma proposta de mosaico para o oeste do Amapá e norte do Pará”, desenvolvido pelo
Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Indígena com apoio do Fundo
Nacional do Meio Ambiente (FNMA), que integra o Ministério do Meio Ambiente (MMA).
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A idéia principal desse projeto é articular as pessoas que vivem, trabalham e mantêm relações
na região oeste do Estado do Amapá e do norte do Pará, principalmente de representantes dos
povos que vivem nas Terras Indígenas Wajãpi e Parque Indígena do Tumucumaque, assim como
dos moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru e das populações
que vivem no entorno do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. O objetivo é formar
um mosaico entre essas unidades de conservação e terras indígenas, fortalecendo a articulação
entre essas populações e buscando uma gestão integrada e participativa que possa garantir a
conservação ambiental da região , bem como propostas de desenvolvimento sustentável, que
atendam às necessidades e interesses dessas populações.
É a partir de exemplos dessa região e dessas áreas protegidas, que são comentados
aspectos da legislação ambiental e indigenista brasileira, os quais também se aplicam a outras
regiões do Brasil. Por esta razão, a Embaixada do Reino dos Países Baixos apoiou a publicação
desse manual, para que ele possa chegar a outros leitores, além daqueles diretamente envolvidos
nesse projeto.
Sabemos que o Brasil é um país de muitas leis. Para que elas sejam cumpridas, é muito
importante que elas sejam conhecidas. Esperamos, assim, que as informações aqui reunidas
sejam úteis e possam colaborar para o fortalecimento de propostas de desenvolvimento
sustentável, que aliem o bem estar das populações com a preservação do meio ambiente em
que elas vivem.
9
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MAPA

O QUE É O MOSAICO?
Mosaico é um conjunto de diferentes áreas protegidas que estão próximas umas das
outras, justapostas ou sobrepostas. Podem ser Terras Indígenas (TIs), Reservas de
Desenvolvimento Sustentável (RDS), Florestas Nacionais (Flona), Florestas Estaduais
(Flota), Parques Nacionais (Parna) ou outras. O Mosaico de Áreas Protegidas para o
oeste do Amapá e norte do Pará foi proposto pelo Iepé e parceiros ao Fundo Nacional
do Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente (FNMA/MMA).
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QUEM CRIA E QUEM FAZ FUNCIONAR AS LEIS?
Como é organizada a política brasileira?
As pessoas que criam as
Federal

leis, as pessoas que fazem
funcionar essas leis e as

Poder
Legislativo

pessoas que administram o

(Quem faz as leis) (Deputados
Federais)

Câmara
Municipal

(Deputados
Estaduais)

(Vereadores)

Governadores

Prefeitos

(Quem administra
o país, estados e Ministérios
municípios de
acordo com essas
leis)

Secretarias
Estaduais

Secretarias
Municipais

Poder
Judiciário

Tribunais
Estaduais

Não há Poder
Judiciário
municipal

Senado Federal

parte dos três poderes:
Judiciário.
Os direitos e os deveres de
todos os brasileiros estão

Municipal

Assembléia
Legislativa

Brasil com essas leis fazem
Legislativo, Executivo e

Câmara dos
Deputados

Estadual

(Senadores)

Poder
Executivo

Presidente da
República

nas leis escritas. Quem faz
essas leis escritas são pessoas
que fazem parte do Poder
Legislativo.
O Ministério Público
está orçamentariamente
vinculado ao Poder Executivo,
mas tem independência e
autonomia para buscar a
aplicação da legislação.
É o fiscal da lei.
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(Quem julga e
garante que as
leis funcionem)

Supremo
Tribunal
Federal

O Brasil é um país grande,

Ministério
Público Federal

por isso existem divisões

Promotores

no Poder Legislativo:

Procuradores

municipal, estadual e federal.

(a ação nos
municípios se dá
em conjunto entre
o poder federal e
o estadual)
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Poder legislativo municipal: As leis dos municípios são feitas e votadas pelos vereadores
na Câmara Municipal. Cada município do Brasil tem uma Câmara Municipal de onde
saem leis que só valem para aquele município. Os vereadores também acompanham
e fiscalizam as ações dos prefeitos dos municípios.
Poder legislativo estadual: As leis de cada estado são feitas e votadas pelos
deputados estaduais na Assembléia Legislativa. Cada estado do Brasil tem uma
Assembléia Legislativa de onde saem leis que valem para todo o estado e todos os
seus municípios. Os deputados estaduais também acompanham e fiscalizam as ações
dos governadores dos estados.
Poder legislativo federal: As leis que valem para todo o Brasil são feitas e votadas pelos
deputados federais e pelos senadores na Câmara dos Deputados e no Senado na capital do
país, Brasília. Os deputados federais e os senadores também acompanham e fiscalizam as
ações do presidente e dos ministros.
Ou seja, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores fazem parte do Poder
Legislativo. Todas essas pessoas são escolhidas diretamente pelo povo brasileiro durante
as eleições, através do voto.
Na Câmara dos Deputados em Brasília trabalham 513 deputados federais representando
os 27 estados do Brasil. Cada deputado federal tem mandato de quatro anos.
13
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No Senado trabalham 81 senadores: cada um dos 27 estados
brasileiros

tem três senadores que o representam em Brasília.

Cada senador tem mandato de oito anos.
Prefeitos, governadores e presidente da República fazem parte do Poder
Executivo. Os órgãos do Poder Executivo recolhem o dinheiro dos
impostos, que se transforma em dinheiro público. Os órgãos do
Poder Executivo decidem onde o dinheiro deve ser usado,
em conjunto com o Poder Legislativo: na saúde, na educação,
na construção de estrada, entre outras coisas. Os prefeitos,
governadores e presidente da República também podem criar
projetos de lei.
O Brasil é dividido em 27 unidades administrativas: são 26 estados e um distrito federal (onde
se encontra Brasília).

As pessoas e do Poder Executivo não podem fazer o que elas querem, não podem gastar
o dinheiro com outras coisas que não são importantes para o povo. Todas essas pessoas
têm que seguir as leis feitas pelo Poder Legislativo.
Presidente da República, governadores e prefeitos são escolhidos pelo povo brasileiro
durante as eleições. Mas outros membros do Poder Executivo são indicados somente
pelo presidente, governador ou prefeito. São aqueles que fazem parte dos Ministérios,
Secretarias Estaduais e Secretarias Municipais.
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O presidente da república do Brasil conta com o auxílio de 23 ministérios: Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Cidades; Ciência e Tecnologia; Comunicações; Cultura; Defesa;
Desenvolvimento Agrário; Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior; Educação; Esporte; Fazenda; Integração Nacional; Justiça;
Meio Ambiente; Minas e Energia; Planejamento, Orçamento e Gestão; Previdência Social;
Relações Exteriores; Saúde; Trabalho e Emprego; Transportes; e Turismo.
Alguns ministérios com ações públicas
para povos indígenas

Ministério
da Justiça

Ministério
da Saúde

Ministério
da Cultura

Fundação
Nacional do
Índio (Funai)

Fundação
Nacional
de Saúde
(Funasa)

Secretaria da
Identidade
e da Diversidade Cultural

Presidente da República

Ministério do
Meio Ambiente

Instituto do
Patrimônio
Histórico
e Artístico Nacional
(IPHAN)

Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e
dos Recursos
Renováveis
(Ibama)

Ministério da
Educação

Instituto Chico
Mendes de
Conservação
da Biodiversidade (ICMbio)
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Todas as pessoas que fazem parte do Poder Legislativo e Poder Executivo só podem
criar leis que respeitem a lei maior do Brasil: a Constituição Federal do Brasil. A
Constituição Federal é a lei maior de um Estado: é superior a todas as outras leis.
Todas as outras leis devem ser criadas respeitando a Constituição Federal e os
interesses públicos, ou seja, o que é de interesse e o que é importante para a maior
parte da população brasileira.
Quem faz as leis funcionarem e quem julga os conflitos de acordo com as leis são as
pessoas do Poder Judiciário: juízes estaduais, juízes federais, desembargadores,
ministros dos Tribunais Superiores de Brasília e procuradores do Ministério Público
Federal e do Ministério Público Estadual. Essas pessoas não são escolhidas pelo povo nas
eleições, elas passam por outras formas de seleção, como os concursos e as indicações
do Poder Executivo. O Procurador Geral da República, os juízes do Supremo Tribunal
Federal (STF) e outros são indicados pelo presidente da República (Poder Executivo)
e aprovados pelo Senado (Poder Legislativo).
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Como são feitas as leis?
Já vimos que as pessoas do Poder Legislativo criam as leis e fiscalizam
o Poder Executivo: são os vereadores que criam leis para os municípios;
são os deputados estaduais que criam leis para os estados; e os
www.csus.edu/indiv/o/oreyd/images/congresso1

deputados federais e senadores que criam leis para todo o Brasil.
Todas essas pessoas podem fazer projetos de leis que são discutidos
e votados. Um vereador apresenta seu projeto aos outros vereadores,
que podem aprovar, modificar ou rejeitar. A mesma coisa acontece com
o deputado estadual, que apresenta seu projeto aos outros deputados
estaduais. Os outros vereadores ou deputados estaduais podem fazer
mudanças no projeto. Se eles aprovam, o projeto ainda não vira lei;
ele tem que ter a promulgação dos políticos do Poder Legislativo e a
sanção dos políticos do Poder Executivo: o prefeito sanciona o projeto de lei promulgado

Congresso Nacional, sede do
Poder Legislativo Federal.

pelos vereadores e o governador sanciona o projeto de lei promulgado pelos deputados
federais. Aí sim o projeto vira lei. Quando o prefeito e o governador não aprovam chamamos
de veto: falamos que o projeto de lei foi vetado quando não foi aprovado.
Em Brasília é um pouco diferente: se um deputado federal tem seu projeto aprovado pelos
outros deputados na Câmara dos Deputados, ele precisa ser apresentado em seguida
para os senadores no Senado Federal. A mesma coisa acontece com os senadores: se o

Você sabia...?
Promulgação - é um ato
do Poder Legislativo para
transformar um projeto em lei ou
dispositivo constitucional.
Sanção - é um ato do Poder
Executivo pelo qual um projeto
aprovado pelo Poder Legislativo
é transformado em lei.
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Um vereador pode criar um
projeto de lei para alterar
disposições de leis federais,
por exemplo, o processo de
demarcação de uma terra
indígena?
Não. Um vereador é
responsável em criar e aprovar
projetos de lei voltados para
o município e que estejam de
acordo com as leis federais.
A demarcação de terras
indígenas é regulamentada
por leis e normas federais,
não estaduais ou municipais.
Somente deputados federais
e senadores podem alterar o
processo de demarcação de
uma terra indígena.

projeto de um senador é aprovado por seus colegas, ele deve também ser apresentado
aos deputados federais. Só depois que deputados federais e senadores aprovam o projeto
é que ele pode virar lei federal.
As pessoas do Poder Executivo também podem apresentar projetos de lei: os prefeitos,
os governadores e o presidente podem mandar projetos de lei que devem ser aprovados
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para virarem lei. Algumas vezes, em alguma
situação de urgência, o presidente da República pode assinar uma medida provisória,
uma lei que não precisa passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e que tem
validade de sessenta dias. Depois desse prazo, ela deve ser aprovada pelos deputados
federais e senadores ou então pode ser reeditada pelo presidente da República sem passar
pelo Poder Legislativo.

Quem não é político ou não faz parte de nenhum dos Três Poderes pode também ajudar a mudar e melhorar
as leis através da emenda popular. Primeiro, as pessoas de uma comunidade podem se reunir e discutir o
que querem mudar ou acrescentar na lei. Depois todo mundo assina a emenda, inclusive os moradores que
não participaram da reunião mas que serão afetados pelas mudanças na lei. Em seguida, essas pessoas
podem apresentar a emenda a um vereador (se é para uma lei municipal), para um deputado estadual
(se é para uma lei estadual) ou mesmo para senadores e deputados federais (se é para uma lei federal).
Então a emenda popular pode virar projeto de lei e ser votada pelo Poder Legislativo.
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Todos os projetos de lei, municipais, estaduais ou federais, têm que estar de
acordo com a Constituição Federal, que é o maior conjunto de leis do país.
Os projetos de lei também devem respeitar outras leis básicas: a Lei Orgânica de cada
município e a Constituição Estadual. Não dá para inventar leis novas que não estejam de
acordo com a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

Você sabia...?
A Constituição Federal do Brasil
é uma lei que pode ser sempre
atualizada, pelas emendas
de lei ou pela substituição
de toda a Constituição,
como acotenceu em 1988
na Assembléia Constituinte.
Não são leis que duram para
sempre. O Brasil já teve sete
Constituições Federais: de
1824, de 1891, de 1934, de
1937, de 1946, de 1967 e a
última e atual de 1988.
Você sabia...?
Emendas de lei são uma
forma de acrescentar mais
conteúdos a uma lei que já
existe ou a um projeto de lei
ainda sendo feito. É uma forma
de atualizar uma lei que pode
ter se tornado muito antiga ou
uma forma de corrigir novas
leis que estão sendo feitas.
A emenda de lei pode ser
proposta pelo Poder Executivo
(presidente, governadores
e prefeitos) ou pelo Poder
Legislativo (deputados
federais, senadores, deputados
estaduais e vereadores).
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PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Meio ambiente é só natureza?
NÃO. Segundo a Constituição Federal, meio ambiente é o conjunto de
bens naturais e de bens culturais e sociais. Quando falamos de meio
ambiente, estamos falando da terra, da água, do ar, das plantas, das
belezas naturais, da história do povo que vive na região, das artes e das
construções. Meio ambiente não é só a natureza, mas também todas
as modificações que as pessoas fizeram nela.
Fábio Maffei, 2006

O artigo 3o da Lei 6.938/81 define que:
Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.
Aldeia Kumenê dos Palikur,
rio Urucauá, Oiapoque.

Assim, aqueles que defendem o meio ambiente não defendem somente o rio, as árvores
ou a floresta, mas também os jeitos tradicionais das pessoas viverem nela, o jeito como
as pessoas usam os recursos naturais respeitando a natureza.
Constituição Federal, artigo 216, ao se referir aos bens que integram o patrimônio cultural brasileiro inclui os
“sítios ecológicos”: “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar,
fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e
demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”.
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Meio ambiente é responsabilidade de todos?
SIM. Todos nós somos responsáveis pela proteção do meio ambiente,
mas não somos donos do meio ambiente. O meio ambiente é bem
de uso comum do povo, é um bem público, mas não quer dizer
que é propriedade do povo. O meio ambiente e tudo nele são bens
de interesse público, ou seja, todas as pessoas têm direito de
proteger a água, as árvores, o ar, o povo e as artes.
Mesmo aquelas pessoas que são donas de terras não podem fazer
o que querem dentro das suas propriedades: se essas pessoas
quiserem acabar com os bens de interesse público, mesmo dentro
das suas terras, podem sofrer punições. Isso porque o meio
ambiente bem conservado é considerado bem de uso comum
do povo.

Código Civil divide os bens em públicos e particulares. Os bens públicos
Fábio Maffei, 2006

são divididos: de uso comum do povo (rios, matas, mares, estradas, ruas e
praças); de uso especial (edifícios ou terrenos destinados a serviços públicos);
e dominicais (patrimônio de pessoas jurídicas de direito público).
Buritis no Lago Araramã,
Oiapoque.
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O que são recursos naturais?
Lei 9433, artigo 1º: A Política
Nacional de Recursos Hídricos
baseia-se nos seguintes
fundamentos: I - a água é um bem
de domínio público; II - a água é um
recurso natural limitado, dotado de
valor econômico; III - em situações
de escassez, o uso prioritário dos
recursos hídricos é o consumo
humano e a dessedentação de
animais; IV - a gestão dos recursos
hídricos deve sempre proporcionar o
uso múltiplo das águas.

Recurso natural é tudo que está na natureza (vegetação, animais, água, terra, minério,
etc) e que retiramos para usar. Eles podem ser de dois tipos:
Renováveis – são aqueles que se forem usados corretamente nunca acabam,
como a luz do Sol, a madeira das árvores, o vento, os cipós e a caça.
Não-renováveis – são aqueles que depois de usarmos muito acabam e podem
não voltar a aparecer ou só aparecer depois de milhões de anos,
como o petróleo e os minerais.
A água, até há pouco tempo, era considerada um recurso natural
renovável, mas devido ao seu mau uso e ao não cuidado com o
meio ambiente, a lei mudou. A legislação (nº. 9433/1997) da Política
Nacional dos Recursos Hídricos diz agora que a água potável, que
é a água boa para beber, é um recurso não-renovável. Isto não

Cláudia Funi, 2007

quer dizer que a água acaba completamente, mas pode não voltar
a ter uma boa qualidade para ser usada.

Criança tiriyó coletando água.

22

Legislação ambiental e indigenista: uma aproximação ao direito socioambiental no Brasil

É importante entendermos a idéia de recurso natural e os modos de usar
esses recursos.
Mesmo vivendo numa mesma região e dividindo os mesmos recursos
disponíveis, populações diferentes podem fazer usos distintos desses
recursos e desses lugares. Modos de caçar, pescar, tirar madeira e plantar
Fábio Maffei, 2006

na roça variam muito de uma população para outra. Vários povos indígenas
têm o costume de, tempos em tempos, mudar suas roças e aldeias. Agindo
assim, as terras se renovam e os recursos naturais não acabam.
Isso não quer dizer que um sabe mais do que o outro. As próprias leis brasileiras reconhecem

Karipuna preparando caldo de
açaí, aldeia Açaizal, Oiapoque.

que são modos diferentes de entender as coisas.
É por isso que existem diferenças entre as áreas que são protegidas pelo governo. Nas
Terras Indígenas os modos de usar os recursos naturais são diferentes dos modos usados
e permitidos numa Unidade de Conservação.
E todos os modos podem ser sustentáveis, ou seja, podem respeitar o meio
ambiente.
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O que é proteger? O que é preservar? O que é conservar?
Uma área protegida não é só para proteger os recursos naturais. Ela também pode proteger
populações e até construções, ou seja, protege natureza, cultura e sociedade.
Existem duas formas de proteger áreas: preservação ou conservação.

Artigo 2 o da Convenção da Diversidade Biológica: Área protegida significa uma área definida
geograficamente que é destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar objetivos específicos
de conservação.

Áreas de preservação: preservar uma área é a mesma coisa que limitar essa área e
proibir completamente o uso direto dos recursos naturais nela existentes. Preservação
é não permitir a retirada de recursos naturais de uma área.
Áreas de conservação: quando falamos em conservar uma área, podemos usar os
recursos naturais delas, mas com limites, de forma sustentável. Conservação é usar
direito os recursos naturais de uma área, ou seja, de modo que eles não acabem. Os
recursos naturais podem ser usados, mas há limites para sua exploração e também há
fiscalização do governo.
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Como podemos explorar de forma sustentável? O que é desenvolvimento sustentável?
Os recursos naturais são explorados de forma sustentável

quando

esses recursos são usados sem acabar com eles, garantindo o futuro
dos nossos filhos. Assim, desenvolvimento sustentável é o tipo de
desenvolvimento que satisfaz as necessidades das pessoas hoje, sem

Dominique Tilkin Gallois

prejudicar a qualidade de vida das pessoas que viverão no futuro.
Desenvolvimento sustentável é uma forma de conseguirmos
sobreviver bem, explorando os recursos naturais para diminuir a
pobreza e ter qualidade de vida, mas sem destruir ou poluir o meio
ambiente, para que ele possa ser usado pelas próximas gerações.
A idéia de desenvolvimento sustentável está presente em várias leis brasileiras, como

Wajãpi construindo cobertura de
casa com palha preta.

por exemplo na Lei estadual do Pará número 5887/1995, capítulo 1, artigo segundo,
que define desenvolvimento sustentável como: “desenvolvimento econômico-social,
combate à pobreza e redução de desigualdade a partir do aproveitamento racional de
recursos naturais”.
A idéia de desenvolvimento sustentável foi estabelecida no Relatório Bruntland, elaborado em 1987 pela
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas. O Relatório, chamado
“Nosso futuro comum”, definiu desenvolvimento sustentável como sendo “aquele que satisfaz as necessidades
do presente, sem prejudicar a capacidade das gerações futuras virem a satisfazer suas necessidades.”
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A Política Nacional do Meio Ambiente foi criada em 1981 pela Lei número 6.938.
O artigo 3o da Lei 6.938/81 define sobre:
Degradação da qualidade ambiental: alteração adversa das características do meio ambiente.
Poluição: a degradação da qualidade ambiental, resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar das populações;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas.

O objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente é a preservação, melhoria e recuperação
do meio ambiente necessário à vida e ao desenvolvimento socioeconômico.
A lei que criou a Política Nacional do Meio Ambiente foi a primeira lei brasileira voltada para
o desenvolvimento sustentável. Essa lei é muito importante porque marca uma mudança
de pensamento. Durante muito tempo as leis e as políticas brasileiras falavam apenas de
crescimento. Crescimento era diferente de desenvolvimento sustentável porque era
uma idéia ligada apenas ao crescimento econômico, ao crescimento das indústrias, sem
se preocupar com a destruição do meio ambiente.
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Com a Política Nacional do Meio Ambiente começou a se pensar então sobre o meio ambiente, sobre a destruição dos
recursos ambientais e sobre a importância de conservar para poder se desenvolver.

O artigo 4o da Lei 6.938/81 diz que um dos objetivos
da Política Nacional de Meio Ambiente deve ser
apoiar o desenvolvimento social e econômico com
a preservação do meio ambiente e do equilíbrio
ecológico. Outros avanços da Política Nacional de
Meio Ambiente são:
- A obrigação do poluidor em recuperar ou pagar
os danos causados ao meio ambiente;
- A preservação e restauração dos recursos
ambientais para usos sustentável;
- A avaliação de Impactos Ambientais que é
obrigação de quem vai fazer uma grande obra
ou uma atividade que pode destruir o meio

Denise Grupioni, 2008

ambiente.

Rio Trombetas, PA.
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Como o governo protege o meio ambiente?
Constituição Federal, Capítulo VI,
Art. 225
§ 1º - Para assegurar a efetividade
desse direito, incumbe ao poder
público:
I - preservar e restaurar os processos
ecológicos essenciais e prover o
manejo ecológico das espécies e
ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a
integridade do patrimônio genético
do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação
de material genético;
III - definir, em todas as unidades
da Federação, espaços territoriais
e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa
a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para
instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de
significativa degradação do
meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dará
publicidade;

O governo deve sempre pensar e criar modos de cuidar do meio ambiente
para garantir melhor qualidade de vida para as pessoas. Para proteger o meio
ambiente o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras têm várias
responsabilidades. Podemos ver quais as responsabilidades do governo no Capítulo
VI da Constituição Federal:
Recuperar áreas degradadas;
Criar formas de exploração sustentável da natureza;
Fiscalizar a realização de pesquisas sobre a

Promover a educação ambiental e o respeito pela natureza;
Proteger animais e vegetação, UCs e fiscalizar;
Controlar técnicas de produção e comércio que possam prejudicar o meio ambiente.

Além disso, o governo não pode autorizar atividades que destruam o meio ambiente.
Hoje, obras como hidrelétricas e linhas de transmissão de energia ou atividades de
mineração, madeireiros ou siderúrgicas só podem ser autorizadas se, antes de iniciarem
suas atividades, fizerem estudo do impacto ambiental que trarão e apresentarem
formas de compensar os estragos.
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O governo só autoriza as empresas e as pessoas que desenvolvem atividades que causam
grandes problemas ambientais (madeireiras, mineração, siderúrgicas, etc.) quando elas
apresentam um Estudo de Impacto Ambientais (EIA) e Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA).
Segundo a resolução número 001/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama),
Impacto ambiental é qualquer tipo de degradação do meio ambiente feita por pessoas
e empresas. O impacto ambiental pode afetar:
a saúde, a segurança e o bem-estar das pessoas;
as atividades sociais e econômicas;

Constituição Federal, Capítulo VI,
Art. 225 (continuação):
V - controlar a produção, a
comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias
que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a
preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora,
vedadas, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a
crueldade.

a qualidade dos recursos ambientais;
a paisagem das regiões.
Esses estudos, EIA e RIMA, indicam o que deve ser feito para:
diminuição dos impactos ambientais;
compensação;
recuperação da área degradada.
29

Iepé - Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Indígena

30

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deve ser feito por especialistas e faz parte do Relatório
de Impacto Ambiental (RIMA).
A resolução do Conama diz que o RIMA deve ser apresentado ao governo e às pessoas,
numa linguagem fácil, com mapas e ilustrações, para que todos possam entender as vantagens, desvantagens e impactos ambientais. O RIMA também deve ser publicado no Diário
Oficial e em jornais e ainda deve ser apresentado em audiência pública para que todas as
pessoas fiquem informadas.

Fábio Maffei, 2006

Resolução Conama 01/86, artigo 2º Dependerá de elaboração de estudo
de impacto ambiental e respectivo
relatório de impacto ambiental
- RIMA, a serem submetidos à
aprovação do órgão estadual
competente, e do Ibama em caráter
supletivo, o licenciamento de atividades
modificadoras do meio ambiente, tais
como: I - Estradas de rodagem com
duas ou mais faixas de rolamento; II
- Ferrovias; III - Portos e terminais de
minério, petróleo e produtos químicos;
IV - Aeroportos; (...) VI - Linhas de
transmissão de energia elétrica; VII Obras hidráulicas para exploração de
recursos hídricos, tais como: barragem
para fins hidrelétricos, de saneamento
ou de irrigação, abertura de canais
para navegação, drenagem e irrigação,
retificação de cursos d’água, abertura
de barras e embocaduras, transposição
de bacias, diques; VIII - Extração
de combustível fóssil (petróleo, xisto,
carvão); IX - Extração de minério; (...)
Xl - Usinas de geração de eletricidade,
qualquer que seja a fonte de energia
primária; (...) XIV - Exploração
econômica de madeira ou de lenha,
em áreas acima de 100 hectares ou
menores; (...) XVI - Qualquer atividade
que utilize carvão vegetal, em quantidade
superior a dez toneladas por dia.

Lago Araramã, Oiapoque.
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ÁREAS PROTEGIDAS
O que são áreas protegidas?
Outra responsabilidade do governo é de criar áreas protegidas em todo o país.
Áreas protegidas são áreas importantes para a manutenção da qualidade de vida das
pessoas e para a proteção dos animais e dos vegetais.
As leis que vimos até agora dão apenas as primeiras noções de como lidar com
alguns grandes problemas. O Brasil é um país enorme, com grandes ecosistemas,
cada um com características muito diferentes e com grandes diferenças entre os

Código Florestal - Lei Nº. 4.771,
de 15 de setembro de 1965. Art.
1°: “As florestas existentes
no território nacional e as
demais formas de vegetação,
reconhecidas de utilidade às
terras que revestem, são bens
de interesse comum a todos os
habitantes do País, exercendo-se
os direitos de propriedade, com
as limitações que a legislação
em geral e especialmente esta
Lei estabelecem”.

tipos de meio ambiente.
Existem leis diferentes para cada caso. Já vimos que quando falamos
de meio ambiente não falamos apenas de florestas, mas da relação
entre natureza e pessoas. Para as florestas existe uma lei: a Lei
as florestas são de interesse de todos os brasileiros: as florestas são
importantes para a preservação das plantas, dos animais, do clima
e da água. As florestas são importantes também para a defesa das
fronteiras do Brasil. Por isso, elas só podem ser exploradas com
autorização e limites do governo.

Crianças no assentamento
Tucano, na Perimetral Norte.
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número 4771/65, chamada de Código Florestal. Esta lei fala que
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Existem áreas que devem ser mais protegidas do que as outras. Como por exemplo: encosta
de morro, nascentes de rios e mata ciliar (que é a mata da beira do rio). Estas áreas são
chamadas de áreas de vegetação permanente, porque a vegetação é importante para
não deixar que a terra fique pobre e que aconteça a erosão. Há áreas que também são
importantes porque abrigam várias espécies de animais e vegetais que correm perigo de
extinção. Essa variedade de animais e vegetais é chamada de biodiversidade.

Denise Grupioni, 2006

Código Florestal, artigo 3o:
“Consideram-se, ainda, de
preservação permanente, quando
assim declaradas por ato do Poder
Público, as florestas e demais formas
de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formas faixas protetoras ao
longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território
nacional a critério das autoridades
militares;
e) a proteger sítios de excepcional
beleza ou de valor científico ou
histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou
flora ameaçados de extinção; (...)”

Buritizal na beira do rio Paru de Oeste,
Parque Indígena do Tumucumaque, PA.
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Quais são os tipos de áreas protegidas?
Áreas protegidas incluem Terras Indígenas e Unidades de
Conservação.
Existem áreas no Brasil protegidas pelo governo. O governo considera essas
áreas importantes para a qualidade de vida da população porque:
1 nessas regiões vivem pessoas que dependem diretamente
dos seus recursos naturais, como água, alimentos, caça, peixe e
Simone de Cássia Ribeiro, 2008

madeiras;
2 a continuidade desses recursos permite a preservação de
diferentes modos de vida;
3 essas regiões fornecem recursos, como água e alimentos, para
outras regiões do país;
4 a poluição e destruição dessas áreas pode levar a problemas

Morador da RDS Iratapuru.

maiores para o Brasil inteiro, como as enchentes e a poluição do ar. A destruição da
Amazônia afeta, em primeiro lugar, o clima da própria Amazônia e, em segundo lugar,
de outros locais do Brasil e da América do Sul.
Essas áreas não são protegidas só porque o governo acha que elas são ricas em recursos
naturais, mas porque elas são importantes para a qualidade de vida de todos nós.
O Capítulo VI da Constituição Federal fala como é importante a defesa do meio ambiente
para a vida do povo brasileiro.
33
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Por isso, não é só o governo que pode proteger e preservar o meio ambiente: todos nós,
brasileiros, devemos e podemos. Outras leis estaduais, como as que existem no Pará e
no Amapá, também falam da necessidade de conservar o meio-ambiente para garantir o
padrão de vida das pessoas.

Constituição federal, art. 225:
“Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público
e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras

Fábio Maffei, 2006

gerações”.

Rio Curupi, em frente à aldeia Manga, Oiapoque.
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Pessoas podem viver nas áreas protegidas?
Existem alguns tipos de áreas protegidas que são chamadas de áreas
de proteção integral. Elas são chamadas assim porque não é permitido
que pessoas morem nelas, como por exemplo, em Parque Nacional
(Parna), Estação Ecológica (Esec) e Reserva Biológica (Rebio).

Fábio Maffei, 2006

Em outros tipos de áreas protegidas, só podem viver pessoas que
o governo chama de populações tradicionais, como por exemplo
em Reserva Extrativista (Resex), Terra Indigena (TI), Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Floresta Nacional (Flona).

Rio Uaçá na época de cheia.

Lei 9985 - Art. 23. A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento
Sustentável serão regulados por contrato, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.
§ 1o As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade de
conservação.
§ 2o O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo obedecerá às seguintes normas:
I - proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus habitats;
II - proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas;
III - demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da unidade de conservação e no contrato de concessão de direito real de uso.
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Mas as populações tradicionais só podem continuar vivendo nessas áreas desde que ajudem
a defender e preservar o meio ambiente.
Ao contrário do que pensava muita gente, se não fossem as populações tradicionais,
muitas regiões não teriam sido protegidas. As populações tradicionais podem ajudar a
impedir a extinção de animais e a destruição de rios, lagos e florestas e em alguns casos
até contribuir para o aumento da biodiversidade. Por isso, elas foram consideradas na
lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi criado pela
lei 9.985/2000 com os seguintes objetivos: proteger áreas de floresta; ajudar
na proteção de espécies animais e vegetais ameaçadas; contribuir na
recuperação de áreas que sofreram imacto ambiental; promover o
desenvolvimento sustentável; proteger os recursos naturais necessários

Jeciane Souza, 2008

para a vida de povos tradicionais e indígenas.

Mulheres Tiriyó indo para a roça.
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O que é população tradicional?
População tradicional não é aquela que vive do
passado. População tradicional pode ser tão moderna
quanto uma população urbana. O que diferencia
uma população tradicional são seus conhecimentos
Dominique Tilkin Gallois, 2006

e práticas de conservação do meio ambiente que
permitem explorar os recursos ambientais de forma
sustentável, garantindo o futuro. A lei diz que uma
população tradicional é aquela que:
Possui formas diferentes dos demais
brasileiros de viver;
Tem identidade diferente;

Atravessando o Rio Amapari,
na localidade de Pedra Preta.

Usa conhecimentos tradicionais dos antepassados para viver;
Mora em terras onde seus antepassados já moravam;
Utiliza recursos naturais da região onde vive para continuar com sua cultura, organização
social, religião e para garantir sustento para seus filhos.

O decreto 6.040 de 7 de fevereiro de 2007 institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais que tem como princípios o reconhecimento, o respeito e a valorização
das comunidades tradicionais e a busca do desenvolvimento sustentável como forma de melhorar a
qualidade de vida dessas comunidades.

Decreto 6040/2007: “Para os fins
deste Decreto e o seu Anexo
compreende-se por: I - Povos e
Comunidades Tradicionais: 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; II - Territórios
Tradicionais: 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 arts. 231 da Constituição
e 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias
e demais regulamentações; e
III - Desenvolvimento Sustentável:
o uso equilibrado dos recursos
naturais, voltado para a melhoria
da qualidade de vida da presente
geração, garantindo as mesmas
possibilidades para as gerações
futuras”.
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Quem são os índios?
Nós chamamos de índios todos os descendentes dos povos que viviam no
Brasil antes da chegada dos europeus. Não é só quem vive na floresta,
não fala a língua portuguesa e caça com arco e flecha: a lei fala que índio
é todo aquele que mantém essa identidade, tendo formas diferentes de
cultura e de vida.
Durante muitos anos as leis do Brasil falavam de como os índios deveriam
deixar de ser índios. As leis falavam de como os índios deveriam ser
integrados ao resto da população brasileira. Isso porque durante muito
tempo os políticos brasileiros pensavam as culturas e os jeitos de viver dos
índios eram inferiores ao jeito dos não-índios. A idéia era que as culturas
dos índios eram inferiores e iriam desaparecer quando encontrassem os
Denise Grupioni, 2008

não-índios. Por isso, foram criadas leis para proteger os povos indígenas,
porque achavam que as culturas dos povos indígenas eram fracas e
incapazes de resistir à cultura dos não-índios.
Cacique Tiriyó, Parque Indígena
do Tumucumaque, PA.

A Constituição Federal que está em vigor hoje no Brasil, feita em 1988, não mais entende
que os índios são incapazes. Ainda existem leis e direitos especiais para os índios, mas
não é porque eles são considerados inferiores, mas sim porque possuem outros modos
de pensar, viver e trabalhar diferentes dos não-índios.
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A Constituição Federal do Brasil reconhece direitos especiais aos índios hoje
porque valoriza a diversidade social e cultural. As culturas indígenas fazem
Lucia Hussak van Velthem, 2007

parte da riqueza cultural do Brasil e devem ser respeitadas. Os artigos 215
e 216 da Constituição falam do patrimônio cultural brasileiro:
Constituição Federal, artigo 215: O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1.º O Estado protegerá as
manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros

Aldeia Wayana, Parque
Indígena do Tumucumaque, PA.

grupos participantes do processo civilizatório nacional.
Artigo 216: Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer
e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos,
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticoculturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

As leis brasileiras reconhecem que os índios têm direito de possuir cultura e organização social
diferentes. Não é um favor ou um presente dado aos povos indígenas. Isso é fruto de anos
de discussões e entendimento de que não existe apenas um jeito certo de viver, de trabalhar
e de pensar.
39

Iepé - Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Indígena

Você sabia...?
A Organização Internacional do
Trabalho (OIT) reúne representantes de 178 países do mundo.
Lá se reúnem representantes dos
governos, representantes dos
patrões e representantes dos
trabalhadores destes países para
discutirem como melhorar as
condições de vida e de trabalho
das pessoas. Eles não criam leis.
Eles fazem sugestões que podem
ser seguidas ou não, que podem
virar leis ou não. Nas discussões da
OIT eles não pensam sobre apenas um país, eles pensam sobre
todos os países, eles pensam
em como melhorar a qualidade de vida e de trabalho
nos 178 países que estão representados. Por isso que é uma
organização internacional:
reúne mais do que uma nação.
A Convenção 169 foi criada
em 1989 justamente porque
não existia nenhuma regra
internacional sobre os direitos
dos povos indígenas. Seu nome
completo é “Convenção 169
sobre Povos Indígenas e Tribais
em Países Independentes”.

A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) propõe que as formas
tradicionais dos povos indígenas devem ser respeitadas. São os índios que devem decidir
o que é mais ou menos importante.

Convenção 169: 1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas próprias prioridades no que diz
respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições
e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na
medida do possível, o seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos
deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento
nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente.

A Constituição Federal do Brasil fala que o governo tem o dever de garantir os direitos e
o bem estar de todos os brasileiros. Ou seja, os índios têm direitos como qualquer outro
cidadão brasileiro, de qualquer raça ou religião:

Constituição federal, artigo 30: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.
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Depois da Constituição Federal, outra importante lei sobre os povos indígenas é o Estatuto
do Índio, uma lei que foi feita para garantir uma proteção especial aos índios. O Estatuto
foi criado em 1973. Nesta época, o governo brasileiro entendia que os índios não tinham
capacidade de entender e exercer seus direitos. Os índios eram vistos como incapazes pelo
tutela, da Funai, e não se acreditava que eles tinham futuro. Ninguém acreditava que os
índios conseguiriam manter seus modos de vida diferenciados. Para o governo e para uma
boa parte da sociedade brasileira, os índios não tinham futuro e, sem outra opção, iriam
ser integrados ao restante da sociedade brasileira, abandonando suas formas tradicionais
de viver, sua língua, sua organização social e sua cultura, se tornando iguais a todos os
outros brasileiros.
Em 1988, com a nova Constituição Federal, desapareceu a idéia de tutela e foram reconhecidos

Liderança do Oiapoque,
durante apresentação do
Turé no Rio de Janeiro.

direitos permanentes dos índios às suas terras e os direitos de viverem de acordo com seus
costumes. Ou seja, com a Constituição Federal de 1988 o governo foi obrigado a reconhecer
que os índios são diferentes e que têm direito de manter essas diferenças de língua, de cultura,
de organização social e de visão de mundo. A Constituição reconheceu também que os índios
tinham o direito de continuarem sendo índios, que não precisavam mais ser integrados ao
restante da sociedade brasileira. A Constituição reconhece que eles podem manter suas
identidades e o governo deve proteger e respeitar esses diferentes modos de vida.
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Luís Donisete Benzi Grupioni, 2007

governo, por isso o Estatuto do Índio dizia que eles deviam ficar sob os cuidados, ou sob a
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Antes da Constituição de 1988, os índios dependiam da Funai para fazer valerem seus
direitos. Hoje qualquer organização ou representante indígena tem o direito, como todo
brasileiro, de recorrer ao Poder Judiciário:

Constituição Federal, artigo 232: Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para
ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos
do processo.

Mas o Estatuto do Índio continua antigo, falando de integração e tutela.
Por isso, desde 1991, foram feitas várias propostas de um novo Estatuto
do Índio. É muito importante que o Estatuto do Índio seja atualizado porque
é ele que guia todas as ações que ocorrem em terras indígenas e estabelece
os direitos dos índios e obrigações do governo. Por exemplo, o Estatuto do
Denise Grupioni, 2007

Índio deve definir como deve ser feita a exploração dos recursos naturais nas
terras indígenas. Ainda ocorrem discussões entre representantes indígenas,
governo e organizações não-governamentais para ver como será o novo
Estatuto do Índio.
Coleta de frutos no campo,
Parque Indígena do
Tumucumaque, PA.
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O que é Terra Indígena?
Terra Indígena (TI) é um lugar utilizado já há muito tempo pelos índios
para morar, trabalhar, caçar, pescar e fazer tudo o que é necessário
para viver. Por isso, os recursos ambientais devem ser protegidos para
que eles possam manter boas condições de vida. É responsabilidade
do governo reconhecer, delimitar e proteger essas terras e manter
a qualidade de vida das populações indígenas que nelas vivem. O
Ugo Maia, 2005

artigo 231 da Constituição Federal do Brasil reconhece que os índios
são brasileiros como todos nós e têm direitos sobre suas terras
tradicionalmente ocupadas:
São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários

Turé, aldeia Manga,
Oiapoque

sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos
os seus bens. § 1.º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente,
as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários
a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Terras tradicionalmente ocupadas não são somente as terras onde os índios sempre moraram.
Quando as leis falam de ocupação tradicional, estão falando também: (1) das terras utilizadas
para caçadas, pescas e exploração de outros recursos naturais; (2) das terras que estão nas
histórias e mitos dos povos indígenas; (3) das terras onde não tem nenhuma comunidade mas
que são importantes proteger para o futuro dos povos indígenas.
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O artigo 17 da Lei número 6.001 de
10 de dezembro de 1973, o Estatuto
do Índio, enumera três tipos de terra
indígena:
a) as terras dominiais recebidas
pelos índios em virtude de ações
do direito civil, como a doação,
compra e venda ou permuta, em sua
maioria provenientes de doações
às comunidades indígenas feitas
por órgãos públicos (federais ou
estaduais) ou particulares anteriores
à República;
b) As áreas reservadas pelo Estado
para os índios, em parques e
reservas indígenas;
c) As áreas de posse permanente
dos índios e cuja eficácia legal
independe de ato demarcatório.

Essas terras tradicionalmente ocupadas são então garantidas para que os índios vivam
em caráter permanente nelas, ou seja, ninguém pode retirá-los de lá. Somente se
acontecerem grandes problemas que afetem todo o Brasil, como epidemias ou uma guerra
com outros países, é que o governo pode retirar, temporariamente, os povos indígenas
de suas terras.
Mas isso não quer dizer que os povos indígenas são donos ou proprietários de suas
terras. A Constituição Federal diz:
Artigo 231, § 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente,
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes

A Constituição Federal diz que as terras indígenas são de posse dos povos indígenas, mas
não são propriedade dos índios. Isso quer dizer que os povos indígenas não podem dar,
vender ou alugar suas terras porque eles não são proprietários delas. Os povos indígenas
têm a posse permanente das terras: eles podem viver nelas e usá-las indefinidamente,
mas não são os proprietários. As terras indígenas são bens da União:

Artigo 20 da Constituição Federal diz que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União,
assim como os recursos minerais, inclusive os do subsolo.
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O decreto 1.775/1996 diz que a Terra Indígena é oficialmente criada depois de sete passos:
1 Estudo de identificação: um antropólogo e um profissional da área ambiental para
estudar a cultura, a história, o jeito de viver e os locais de ocupação de uma comunidade
indígena;
2 Aprovação da Funai: a Funai deve aprovar o relatório do estudo de identificação e
divulgar as informações em jornais e no Diário Oficial;
3 Contestações: até 90 dias depois que as informações são divulgadas, qualquer pessoa,

Você sabia...?
Portaria é um tipo de lei que só
funciona para os funcionários
dos Ministérios. É um tipo de
ordem, com força de lei,
que deve ser cumprida. Por
exemplo, quando o Ministério
da Justiça emite portaria
para demarcação da Terra
Indígena,os funcionários deste
Ministério e de outros têm que
demarcar dentro do prazo e
do jeito que a portaria manda.

empresa e até prefeituras e governos podem questionar e contestar contra o estudo de
identificação;
4 Declaração dos limites da Terra Indígena: o Ministério da Justiça emite uma portaria
para ser realizada a demarcação física dos limites da Terra Indígena;
5 Demarcação física: feita pela Funai em parceria com outros órgãos. O Incra, por exemplo,
é responsável por retirar não-índios e recolocá-los em outros locais;
6 Homologação: é a promulgação, o ato que confirma a lei de criação da terra indígena,
pelo presidente da República;
7 Registro: a Terra Indígena, depois de demarcada e homologada, é registrada em cartório.
Além disso, as florestas que fazem parte das Terras Indígenas também são
consideradas florestas de preservação permanente.
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O artigo 3o do Código Florestal diz que floresta de preservação permanente
também é destinada para proteger o modo de vida das populações indígenas. Isso
porque se entende que os índios são os únicos que podem utilizar os recursos
das terras onde moram. E exploram de forma sustentável.
Código florestal, artigo 3o, diz que área de preservação permanente é aquela a “a manter o
Fábio Maffei, 2006

ambiente necessário à vida das populações silvícolas (indígenas)”; 2º As florestas que integram
o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação permanente (letra g) pelo só
efeito desta Lei.
Aldeia Amomni dos Palikur,
rio Urucaua.

No Amapá e no norte do Pará existem diversas populações nas seguintes Terras Indígenas:
Terra Indígena

Estado

Extensão (ha)

Aldeias

População

TI Wajãpi

Amapá

607.017

43

905

(Funasa 2008)

Complexo Baixo Oiapoque

Amapá

522.454

29

5.594

(Funasa 2006)

TI Galibi		

6.689

2 		

TI Uaçá		

474.164

25 		

TI Juminá		

41.601

2 		

TI Zo’é

Pará

624.000 		

Complexo Tumucumaque

Amapá/Pará

4.266.852

TI PI Tumucumaque

Amapá/Pará

TI Paru de Leste
TI Kaxuyana do Trombetas

46

238

(MPF 2007)

47

1.940

(Funasa 2008)

3.071.067

41

1.700

Pará

1.195.785

6

240

Pará

Em estudo

3

80

(Funai 2008)
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O que são Unidades de Conservação?
As Unidades de Conservação (UCs) são áreas legalmente protegidas, criadas pelo governo
para proteger o meio ambiente. As UCs fazem parte do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC), instituído em 2000 pela lei Nº 9.985.
As UCs podem ser de dois tipos: Unidades de proteção integral e Unidades de Uso
Sustentável. Vamos ver as diferenças:

1 Unidade de proteção integral: são áreas criadas pelo governo para preservar
a natureza, que não podem ser exploradas diretamente pelas pessoas. Isso significa
que não é permitida a coleta e nem o consumo e o uso dos recursos naturais nelas
existentes. Na maioria dos casos, o governo só autoriza apenas visitação e pesquisa,

Lei 9985, Snuc, capítulo III,: artigo
7o: “As unidades de conservação
integrantes do SNUC dividem-se
em dois grupos, com características
específicas:
I - Unidades de Proteção Integral;
II - Unidades de Uso Sustentável.
§ 1o O objetivo básico das Unidades
de Proteção Integral é preservar a
natureza, sendo admitido apenas
o uso indireto dos seus recursos
naturais, com exceção dos casos
previstos nesta Lei.
§ 2o O objetivo básico das Unidades
de Uso Sustentável é compatibilizar
a conservação da natureza com o
uso sustentável de parcela dos seus
recursos naturais”.

ou seja, não pode retirar recursos naturais, apenas conhecer e olhar. É o que
chamamos de uso indireto. As formas de uso indireto dependem do tipo de UC.

Lei 9985 – SNUC, artigo 2º: Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...) IX - uso indireto: aquele que
não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais.
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Lei 9985, artigo 18: “A Reserva
Extrativista é uma área utilizada por
populações extrativistas tradicionais,
cuja subsistência baseia-se no
extrativismo e, complementarmente, na
agricultura de subsistência e na criação
de animais de pequeno porte, e tem
como objetivos básicos proteger os meios
de vida e a cultura dessas populações,
e assegurar o uso sustentável dos
recursos naturais da unidade. § 1o A
Reserva Extrativista é de domínio
público, com uso concedido às
populações extrativistas tradicionais
conforme o disposto no art. 23 desta
Lei e em regulamentação específica,
sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites devem
ser desapropriadas, de acordo com
o que dispõe a lei. § 2o A Reserva
Extrativista será gerida por um
Conselho Deliberativo, presidido
pelo órgão responsável por sua
administração e constituído por
representantes de órgãos públicos, de
organizações da sociedade civil e das
populações tradicionais residentes
na área, conforme se dispuser em
regulamento e no ato de criação da
unidade.
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Existem vários tipos de unidades de proteção integral:
Parques nacionais, estaduais ou municipais: podem servir para pesquisa, visitação,
educação ambiental, recreação e turismo ecológico;
Estação ecológica: serve para pesquisa científica e educação ambiental;
Reserva biológica: serve para pesquisa científica e visitação para fins educacionais;
Monumento natural: serve para visitação com regras e limites;
Refúgio de vida silvestre: serve para visitação com regras e limites.
No Amapá e no norte do Pará existem as seguintes unidades de proteção integral:
Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque (AP e PA);
Parque Nacional do Cabo Orange (AP);
Reserva Biológica do Lago Piratuba (AP);
Estação Ecológica de Maracá-Jipioca (AP);
Reserva Biológica do Parazinho (AP);
Parque Municipal Serrano (AP);
Estação Ecológica do Jari (AP e PA);
Reserva Biológica de Maicuru (PA);
Estação Ecológica Grão-Pará (PA);
Reserva Biológica do Rio Trombetas (PA);
Reserva Biológica Uatumã (PA).

Legislação ambiental e indigenista: uma aproximação ao direito socioambiental no Brasil

2 Unidades de uso sustentável: são lugares para conservar a
natureza, sendo permitida a exploração dos recursos naturais de forma
controlada e sustentável.
Existem vários tipos de unidades de uso sustentável:

Dominique Tilkin Gallois, 2006

Reserva Extrativista (Resex) - É um espaço para populações
extrativistas tirarem o seu sustento através de extrativismo
e também através de agricultura de subsistência e criação de
animais de pequeno porte. A exploração dos recursos renováveis
deve ser feita de forma controlada para que eles possam voltar a
crescer e frutificar. A Resex é de posse pública, não podem existir
propriedades particulares. Esse tipo de UC surgiu da proposta do
seringalista e líder sindical Chico Mendes no Acre.

Dona Marlene em sua casa,
no assentamento da Serra
do Navio.

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) – É uma área onde vivem há muito
tempo populações que sabem como praticar a exploração sustentável dos recursos
da floresta. O objetivo da RDS é proteger a natureza, o modo de vida das populações
que vivem ali e as técnicas de manejo do ambiente que essas pessoas usam. A RDS
é de posse pública.
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Lei 9985 Art. 17: “A Floresta
Nacional é uma área com
cobertura florestal de espécies
predominantemente nativas e
tem como objetivo básico o uso
múltiplo sustentável dos recursos
florestais e a pesquisa científica,
com ênfase em métodos para
exploração sustentável de florestas
nativas. § 1o A Floresta Nacional
é de posse e domínio públicos,
sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites devem ser
desapropriadas de acordo com o
que dispõe a lei. § 2o Nas Florestas
Nacionais é admitida a permanência
de populações tradicionais que a
habitam quando de sua criação, em
conformidade com o disposto em
regulamento e no Plano de Manejo
da unidade. § 3o A visitação pública
é permitida, condicionada às normas
estabelecidas para o manejo da
unidade pelo órgão responsável por
sua administração. § 4o A pesquisa é
permitida e incentivada, sujeitandose à prévia autorização do órgão
responsável pela administração da
unidade, às condições e restrições
por este estabelecidas e àquelas
previstas em regulamento.

Floresta Nacional (Flona) – É uma área de posse pública, para exploração sustentável
e pesquisa científica. Na Flona podem viver populações tradicionais. É aberta para visitas
e pesquisas, com autorização dos órgãos públicos.
Floresta Estadual (Flota) – A Flota também é uma área de conservação da natureza e
uso sustentável dos recursos naturais como a Flona, só que é estabelecida pelos estados,
não pelo governo federal.
Área de Proteção Ambiental (APA) – Pode ser formada por terras públicas ou por
terras particulares. A visitação e a pesquisa neste tipo de UC são determinadas pelo órgão
gestor ou pelo proprietário, quando é terra particular.
Área de Relevante Interesse Ecológico - Área pequena e com pouca ou nenhuma
ocupação humana, que tem como objetivo manter o equilíbrio do meio ambiente.
Reserva de Fauna - Área natural com espécies de animais nativos terrestres, aquáticos,
para estudos e manejo econômico sustentável.
Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) - É uma área privada com objetivo
de conservar a biodiversidade.
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No Amapá e no norte do Pará existem as seguintes unidades de uso sustentável:
Área de Proteção Ambiental do Curiaú (AP);
Área de Proteção Ambiental da Fazendinha (AP);
Reserva Particular do Patrimônio Natural Retiro Paraíso (AP);
Floresta Nacional do Amapá (AP);
Estadual do Amapá (AP);
Extrativista do Rio Cajari (AP);
Extrativista Municipal Beija-Flor Brilho de Fogo (AP);
Particular do Patrimônio Natural Retiro Paraíso (AP);
Particular do Patrimônio Natural Revecom (AP);
Particular do Patrimônio Natural Seringal Triunfo (AP);
Particular do Patrimônio Natural Retiro Boa Esperança (AP);
Particular do Patrimônio Natural Aldeia Ekinox (AP);
Estadual Paru (PA);
Estadual Trombetas (PA);
Estadual Faro (PA);
Nacional Saracá-Taquera (PA);
Nacional de Mulata (PA).

Dominique Tilkin Gallois, 2006

Floresta
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Floresta
Floresta
Floresta
Floresta
Floresta

Venda de açaí, Lourenço.
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Unidade de
Conservação

Localização

Categoria

Tamanho
(hectares)

Criação

Órgão
responsável

Vivem
pessoas?

Uso dos
recursos

Estação
Ecológica
Grão-Pará

Oriximiná,
Óbidos, Monte
Alegre e Alenquer
(PA)

Proteção
Integral

4.245.819

2006

SEMA- PA

Não

Não

Estação
Ecológica
do Jari

Laranjal do Jarí
(AP) e Almeirim
(PA)

Proteção
Integral

227.126

1982

ICMbio

Estação
Ecológica de
Maracá-Jipioca

Amapá (AP)

Proteção
Integral

72.000

1981

É a maior UC de proteção integral em floresta tropical do mundo.

Não

Caça ilegal

Não

Queimadas,
caça e pesca
ilegal

Sim,
principalmente
pesca

Queimadas,
mineração,
garimpo, caça
ilegal, invasão
de posseiros,
desmatamento,
erosão, ocupação agropecuária

Única reserva de
proteção integral totalmente inserida em
ambiente de estuário
no Amapá.

ICMbio

2002

ICMbio

Sim. Na
Vila Brasil e
Ilha Bela

Destruição de
sítios arqueológicos, caça e
pesca ilegais

É a segunda maior UC
do Brasil e a segunda
maior área protegida
em floresta tropical do
mundo

2007

SMMATur - SN

Não

Sim

Garimpo, caça
e pesca ilegais

Incorpora porções das
bacias hidrográficas
dos rios Maicuru, Pau
e Jari

Não

Não

Pesca ilegal e
predação de
ovos das tartarugas

Oiapoque e Calçoene (AP)

Proteção
Integral

Parna
Montanhas do
Tumucumaque

Pedra Branca,
Serra do Navio, Laranjal do
Jari, Oiapoque,
Calçoene (AP) e
Almeirim (PA).

Proteção
Integral

3.867.000

Parque Natural
Municipal do
Cancão

Serra do Navio
(AP)

Proteção
Integral

370,26

Reserva
Biológica
de Maicuru

Monte Alegre e
Almeirim (PA)

Proteção
Integral

1.151.761

2006

Reserva
Biológica
do Parazinho

Macapá (AP), foz
do rio Amazonas

Proteção
Integral

111,32

1985
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Não

Outros

Sim. Existem poucos
moradores
na vila de
Tabereba

Parque
Nacional do
Cabo Orange

619.000

ICMbio

Principais
ameaças

1980

SEMA - PA

Sema - AP

Legislação ambiental e indigenista: uma aproximação ao direito socioambiental no Brasil
Unidade de
Conservação

Localização

Reserva Biológica do Rio
Trombetas

Oriximiná (PA)

Reserva Particular do Patrimônio Natural
Retiro Paraíso

Macapá (AP)

RPPN Revecom

Santana (AP)

RPPN Seringal
Triunfo

Categoria

Proteção
Integral

Tamanho
(hectares)

Criação

Órgão
responsável

Uso dos
recursos

Principais
ameaças

Outros

Sim. Existe
a presença
de comunida-des quilombolas

Sim. Existe
o Programa
de Desenvolvimento
Comunitário
com atividades sustentáveis para
geração de
renda

Mineração,
garimpo, caça
e pesca ilegal,
extrativismo
vegetal, grileiros e ocupação
agropecuária
do entorno

É adjacente à
Flona SaracáTaquera; juntas
compõem as UCs
federais do Rio
Trombetas

385.000

1979

46,75

1997

Proteção
Integral

17,18

1998

Ferreira Gomes e
Porto Grande (AP)

Proteção
Integral

9.996,16

1998

RPPN Retiro
Boa Esperança

Porto Grande (AP)

Proteção
Integral

43,01

1998

RPPN Aldeia
Ekinox

Macapá (AP)

Proteção
Integral

10,87

2000

Floresta Nacional do Amapá

Ferreira Gomes,
Pracuúba e Amapá (AP)

Uso
Sustentável

412.000

1989

ICMbio

Sim

Floresta Estadual do Amapá

Serra do Navio,
Pedra Branca do
Amapari, Porto
Grande, Mazagão,
Ferreira Gomes,
Tartarugalzinho,
Pracuúba, Amapá, Calçoene e
Oiapoque (AP)

Uso
Sustentável

2006

SEMA e IEF

Sim

Flona de
Mulata

Monte Alegre e
Alenquer (PA)

Uso
Sustentável

2001

ICMbio

Sim

Proteção
Integral

212.751

ICMbio

Vivem
pessoas?

Dentro de propriedade privada
Sim

Garimpo

Sim

Sim
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Unidade de
Conservação

Localização

Categoria

Tamanho
(hectares)

Criação

Órgão
responsável

Flona SaracáTaquera

Oriximiná, Terra
Santa e Faro (PA)

Uso
Sustentável

429.600

1989

ICMbio

Floresta Estadual do Paru

Almerim, Monte
Alegre, Alenquer
e Óbidos

Uso
Sustentável

3.612.914

2006

SEMA - PA

Floresta Estadual Trombetas

Oriximiná, Óbidos
e Alenquer

Uso
Sustentável

3.172.978,13

2006

SEMA- PA

Floresta Estadual de Faro

Faro e Oriximiná

Uso
Sustentável

635.935,72

2006

SEMA - PA

Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do
Rio Iratapuru

Mazagão, Laranjal
do Jari e Pedra
Branca do Amapari (AP)

Uso
Sustentável

806.184

1997

SEMA - AP

Vivem
pessoas?

Uso dos
recursos

Sim

Sim. Possui
plano de
manejo e
conselho
consultivo
desde 2002

Principais
ameaças

Outros

Mineração e
garimpo

Pode ser alvo de
estudos de potencial hidrelétrico do
Plano de Aceleração do Crescimento (PAC)
Maior UC’s de uso
sustentável em
florestas tropicais
do mundo

Não, os extrativistas
vivem no
entorno da
RDS.

Sim. Extrativismo e processamento
da castanhado-brasil,
extrativisvo
de copaíba,
breu-branco
e camucamu

Cooperativa Mista
dos Produtores e
Extrativistas - COMARU, através do
IMAFLORA certificou
21.380 ha para extração de castanha,
óleo de copaíba e
breu branco

Sim

Sim. Agricultura familiar,
extração e
beneficiamento de
castanha,
extração de
palmito e
açaí, e pesca

Primeira do Amapá. Desde 1890,
quando se inicia
sua ocupação, a
extração da castanha foi principal
atividade

Reserva Extrativista do Rio
Cajari

Vitória do Jari,
Mazagão e Laranjal do Jarí (AP
e PA)

Uso
Sustentável

Resex BeijaFlor Brilho de
Fogo

Pedra Branca do
Amapari (AP)

Uso
Sustentável

68.524,20

2007

SMMATur

Sim

Sim

Garimpo, caça
e pesca predatória

Área de Proteção Ambiental
da Fazendinha

Macapá (AP)

Uso
Sustentável

136,5924

2004

SEMA - AP

Sim

Sim

Pesca
predatória

Macapá (AP)

Uso
Sustentável

SEMA - AP

Descendentes de quilombolas

Sim, principalmente
agricultura
familiar e
pesca

Crescimento urbano de
Macapá

Área de Proteção Ambiental
do Rio Curiaú
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501.771

21.676

1990

1998

ICMbio

Encontra-se com
sua área em total
sobreposição com
parte do módulo I
da Flota do Amapá
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Terra Indígena é Unidade de Conservação?
Áreas protegidas

NÃO. Como nós vimos, Terra indígena e Unidade de
conservação são áreas protegidas, mas o governo entende
cada uma de um jeito diferente. Vamos ver as diferenças.
Já vimos que Terras Indígenas são delimitadas para
proteger e garantir os direitos e a sobrevivência das populações
indígenas. Assim os índios têm habitação permanente e locais
para atividades de plantio, caça, pesca, coleta e produção para
que continuem vivendo e mantendo suas culturas. As terras
indígenas são criadas para proteger o modo de vida dos
índios.
A Unidade de Conservação (UC) é um espaço que o governo
cria para proteger e conservar importantes recursos ambientais, inclusive as águas. É responsabilidade do governo delimitar, proteger e fiscalizar essas terras, podendo criar formas
especiais de exploração de seus recursos. As unidades de

Terras Indígenas

Unidades de
Conservação de
Uso Sustentável

Unidades de
Conservação de
Proteção Integral

Objetivo: terras
indígenas são
criadas para
proteger o modo de
vida das populações
indígenas

Objetivo: UCs de
uso sustentável são
criadas para
proteger o modo de
vida das populações
tradicionais e os
recursos ambientais
Recursos
ambientais podem
ser explorados de
forma sustentável
para uso interno das
populações
tradicionais e para
uso externo com
Plano de Manejo

Objetivo: UCs de
proteção integral são
criadas para proteger
os recursos ambientais

Recursos
ambientais podem
ser explorados para
uso interno das
populações
indígenas

Terras Indígenas
são os territórios
tradicionalmente
ocupados ou podem
ser áreas (reservas)
criadas para onde
são levados os
povos indígenas

UCs de uso
sustentável podem
ser:
Floresta Nacional
(Flona);
Floresta Estadual
(Flota);
Reserva
Extrativista (Resex);
Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável (RDS);
Área de Proteção
Ambiental (APA).

Recursos ambientais
não podem ser
explorados; só é
permitido o uso
indireto (visitação,
observação etc.)

UCS de proteção
integral podem ser:
Parque Nacional
(Parna);
Parque Estadual;
Estação Ecológica
(EE);
Reserva Biológica
(Rebio).

conservação são criadas para proteger o modo de vida
das populações tradicionais (uso sustentável) e/ou
os recursos ambientais (proteção integral).
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Algumas UCs, como as Florestas Nacionais e as Florestas Estaduais,
têm como objetivo o aproveitamento econômico, permitindo a comercialização de madeira. Outros tipos de UCs, como o Parna, têm
limites para a exploração de recursos ambientais. Nessas UCs podem
ser desenvolvidas atividades de turismo e pesquisa. Nenhuma dessas propostas é a mesma da Terra Indígena: a idéia de uma Terra
Indígena é assegurar o uso da natureza para que os índios possam
Cláudia Funi, 2007

continuar vivendo.

Aldeia Santo Antônio, Parque
Indígena do Tumucumaque, PA.
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O meio ambiente está totalmente protegido dentro das áreas de proteção?
NÃO. Como vimos o meio ambiente não é só o que está dentro dos espaços territoriais
protegidos. As pessoas, as águas dos rios, os animais e o ar não ficam presos dentro de
uma unidade de conservação ou terra indígena. Os animais passam de uma área protegida
para outra. Assim, muitos problemas podem vir de fora e afetar essas áreas. Por isso é

Dominique Tilkin Gallois, 2007

importante pensarmos também em proteger o entorno (o redor) dessas terras.
Quando existem várias UCs juntas umas às outras, mesmo sendo diferentes, se forma o
que chamamos de Mosaico. Mosaico é esse espaço onde as águas, os animais e o ar
circulam, de uma área protegida para outra.
A Lei 9.985/2000 (SNUC) fala que o Mosaico pode ser criado quando existir um conjunto
de UCs, diferentes ou não, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas,
públicas ou privadas.
O Mosaico é uma forma de unir as populações que moram nas áreas protegidas e o governo para
ser feita uma gestão conjunta e integrada. Ela deve ser discutida e construída por todos os que
moram nas áreas protegidas e envolvidos. No Amapá está sendo discutido como será o modelo
de gestão do Mosaico oeste do Amapá e norte do Pará formado pelo Parque Nacional Montanhas
do Tumucumaque, pelas Terras Indígenas Wajãpi, Tumucumaque e Paru D’Este e pela Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru e seu entorno com a participação dos representantes
do governo e das comunidades de colonos, extrativistas e indígenas.

Morador do assentamento de Cerca
Boca, transporta sua produção para
a cidade de Lourenço.
Lei 9985/2000, artigo 26: Quando
existir um conjunto de unidades de
conservação de categorias diferentes
ou não, próximas, justapostas ou
sobrepostas, e ouras áreas protegidas
públicas ou provadas, constituindo
um mosaico, a gestão do conjunto
deverá ser feita de forma integrada e
participativa, considerando-se os seus
distintos objetivos de conservação,
de forma a compatibilizar a presença
da biodiversidade, a valorização da
sociodiversidade e o desenvolvimento
sustentável no contexto regional.
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EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
Quais são os produtos que podemos tirar da mata?
Já vimos que os índios podem explorar todos os recursos naturais dentro
das TIs para viverem bem, mas existem leis que proíbem o comércio
de alguns desses recursos.
Um exemplo é o artigo 29 da Lei No. 9.605/98 que proíbe a venda de
Dominique Tilkin Gallois

produtos com penas e peles de animais sem a autorização do Ibama.
É considerado criminoso:
Os povos indígenas podem usar para viver, mas não podem vender
sem fazer planos de manejo.
Wajãpi tecendo cesto cargueiro
com folhas de palmeira warakuri.

Lei 9.605, Artigo 29, Inciso III: ”(...) quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro
ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória,
bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida
permissão, licença ou autorização da autoridade competente”.

Nas UCs de uso sustentável, existem limites para explorar os recursos naturais. Esses limites
dependem muito dos Planos de Utilização e dos Planos de Manejo que cada UC elabora.
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O jeito de explorar recursos naturais é diferente nas TIs e nas UCs?
SIM. Vimos que as TIs foram criadas para garantir o modo de vida das populações
indígenas. Esse é o objetivo principal das TIs: os índios. Então tudo o que está dentro
das TIs é para que eles vivam bem. Pela lei, os índios têm modos de explorar a floresta
sem destruir, e elas precisam continuar existindo para as futuras gerações, por isso as
TIs são consideradas de preservação permanente.
Já vimos que as UCs são de vários tipos. Algumas são para proteção integral, ou seja,
foram criadas para proteger somente os recursos naturais e não podemos tirar nada
Cristina Herrero, 2007

delas, apenas olhar e pesquisar. As UCs de proteção integral são também de preservação
permanente e a lei proibe qualquer tipo de destruição nelas.

Lei 9605, Seção II “Dos Crimes contra a Flora”: Artigo 38 - Destruir ou danificar floresta considerada de

Exploração de cipó titica.

preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:
Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único - Se
o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
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Porque as TIs são de preservação permanente se existe exploração dos recursos dentro delas?
Porque exploração não é igual a destruição. As populações indígenas têm modos tradicionais de
exploração dos recursos ambientais que as conservaram durante muitos anos. Além disso, os
recursos não são explorados para serem vendidos, mas sim para manter a qualidade de vida.
Ou seja, os recursos não são explorados em grandes quantidades para serem vendidos. Se as
populações indígenas quiserem fazer comércio com os recursos ambientais, primeiro devem fazer
um Plano de Manejo.
Mas existem também outras UCs, as de uso sustentável, onde podemos explorar os
recursos naturais de modo controlado e que não destrua o meio ambiente. Em todas as
UCs é necessária a elaboração de um Plano de Manejo. Para fazer pesquisa e visitação
numa UC de Proteção Integral precisamos de Plano de Manejo. Para retirar os recursos
naturais de uma UC de uso sustentável precisamos também de um Plano de Manejo.
A lei proibe destruir o meio ambiente para retirar recursos naturais nas UCs:

Lei 9605, Seção II “Dos Crimes contra a Flora”: Artigo 40 - Causar dano direto ou indireto às Unidades
de Conservação. A pena é reclusão, de um a cinco anos. Parágrafo 1º - Entende-se por Unidades de
Conservação as Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas, Estações Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais
e Municipais, Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante
Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas ou outras a serem criadas pelo Poder Público.
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Os índios podem explorar todos os recursos naturais dentro de suas terras?
SIM. Quando se fala que os índios podem explorar os recursos de suas terras não é a
mesma coisa que falar que eles podem vender esses recursos. Explorar os recursos é para
manter a qualidade de vida dos índios.

Denise Grupioni, 2007

Constituição Federal, artigo 231, parágrafo 1o: São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por
eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Casca de árvore utilizada
no preparo de corantes.

Assim como é necessário preservar os recursos naturais para que todas as pessoas continuem
vivendo bem, o Estatuto do Índio também fala da necessidade de garantir os meios para que as
populações indígenas continuem vivendo da forma como sempre viveram e em boas condições:

Estatuto do índio, artigo 2º: III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as
peculiaridades inerentes à sua condição;
IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e subsistência;
V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu “habitat”, proporcionando-lhes ali recursos para
seu desenvolvimento e progresso;
VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das comunidades
indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes;
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VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os programas
e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas;
VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio,
tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo
de desenvolvimento;
IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a
posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto
Fábio Maffei, 2006

exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes.

Para continuarem vivendo bem, os índios precisam da terra e dos recursos
naturais, ou seja, podem usar madeira e água, caçar e pescar:
Retorno de uma pescaria de
pirarucu, Oiapoque.
Constituição Federal, artigo 231, parágrafo 2o: As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se
a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes.

Estatuto do índio, artigo 24°: “O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse,
uso e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim
ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades.
§1º Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos mananciais e das
águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas”.
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As terras e os recursos naturais que estão nelas são para uso dos índios, para
viverem bem.
Estatuto do índio, artigo 39°: Constituem bens do Patrimônio Indígena: I - as terras pertencentes
ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indígenas; II - O usufruto exclusivo das
riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas por grupos tribais ou

Fábio Maffei, 2007

comunidades indígenas e nas áreas a eles reservadas.

ASSIM, os índios podem explorar todos os recursos naturais dentro de seus
territórios, como a água, os frutos, os animais, a madeira e os minérios, porque:
Este é o principal caminho pelo qual eles mantêm as formas tradicionais de vida;
Possuem técnicas de manejo que permitem a exploração sustentável dos recursos naturais.

Sr. Getúlio dos Santos, GalibiMarworno, confeccionando um
cesto na aldeia Kumarumã.

MAS os recursos naturais que estão debaixo do solo, os minérios, não são para uso exclusivo
dos índios. O artigo 176 da Constituição Federal do Brasil diz:
As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade
distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário
a propriedade do produto da lavra. § 1.º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais
a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União,
no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional, na forma da lei, que estabelecerá as
condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.
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Assim, os minérios que estão debaixo do solo são da União, ou seja, do país, e só podem ser
explorados e comercializados depois que o governo brasileiro aprovar uma lei complementar
sobre o assunto.
Os recursos naturais podem constituir fontes importantes
também de renda. MAS, nesse caso, a exploração dos
recursos deve ter estudos e Plano de Manejo para que
seja controlada e não ameaçar o bem estar das gerações
presentes e futuras. Como já vimos, explorar não é a
mesma coisa que comercializar. Se os índios querem
vender os produtos da floresta, também devem fazer

Denise Grupioni, 2008.

um Plano de Manejo.

Rio Trombetas, PA.
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O que é o Plano de Manejo?
O Plano de Manejo é uma forma de deixar claro quais são os objetivos dos trabalhos
numa UC e assegurar que a exploração de recursos naturais seja feita de forma sustentável,
sem que eles se acabem. A Lei do SNUC exige que todas as atividades numa UC tenham
um Plano de Manejo, uma forma de controlar a exploração de recursos naturais para
garantir que continuem existindo no futuro.
Todos as pessoas que vivem numa UC ou no entorno da UC participam da elaboração do
Plano de Manejo em Oficinas de Planejamento.
Ao fazermos o Plano de Manejo devemos deixar claro:
quais são nossos objetivos e o que iremos explorar;
por quê escolhemos esses objetivos;
quais são as ações para alcançar esses objetivos;
onde faremos os trabalhos;
como faremos os trabalhos;
quando faremos os trabalhos;
quais são as pessoas e as organizações que farão os trabalhos.
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O Plano de Manejo é realizado em três fases:
A fase 1 é de planejamento e execução das ações;
A fase 2, no meio dos trabalhos, é de avaliação do que foi feito. É verificar se as ações
estão de acordo com o que foi planejado e depois planejar novas ações;
A fase 3, mais ao final, também é de avaliação de tudo o que foi feito e de planejamento
de mais ações. Ou seja, não existe um só momento para planejamento. 		
No final de cada fase deve ser feito um novo planejamento para resolver problemas e o
que não deu certo dos planejamentos anteriores.
Terminando cada fase, são realizadas reuniões de avaliação e planejamento. Assim, o Plano
de Manejo pode ser mudado de acordo com os problemas e dificuldades que encontrarmos
em cada fase.

Fábio Maffei, 2007

O Amapá aprovou a Lei nº 2.669, de 21 de novembro de 2001, que regulamenta a exportação de cipótitica. O manejo do cipó é a principal condição para que ele seja exportado. Essa lei restringe a extração,
transporte e comercialização do cipó-titica de áreas que não tenham manejo. A lei foi criada para evitar que
o cipó-titica se esgotasse devido à grande exploração, como aconteceu no Pará. O cipó-titica é usado, entre
Criança Galibi-Marworno segurando jacarés-coroa na aldeia
Kumarumã.

66

outros fins, para a fabricação de móveis e objetos de decoração muito procurados nas grandes cidades.

Legislação ambiental e indigenista: uma aproximação ao direito socioambiental no Brasil

Nós podemos extrair recursos naturais sem Plano de Manejo numa UC?
Apenas de modo bem limitado. Uma UC pode ter dois tipos de manejo:
Manejo moderado: quando a UC não tem ainda um
Plano de Manejo, podemos trabalhar de forma limitada,
copiando modelos de manejo de outras UCs e protegendo
os recursos naturais.
Manejo intensivo: quando já temos um Plano de Manejo
podemos desenvolver todos os trabalhos que estão

Fábio Maffei, 2007

descritos nele.

Filhotes de tracajá criados por
crianças indígenas na aldeia
Flecha, rio Urucauá, Oiapoque.
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Podemos cortar árvores das UCs?
O corte da madeira não é proibido em todas as UCs. Como nós vimos, existem diferentes tipos
livearth.blogspot.com/feeds/posts/default?start-index=101

de UCs.
Nas UCs de uso sustentável, como a Flona do Amapá, é permitido cortar madeiras em
determinadas extensões de área, mas não na Flona inteira: existem limites. As UCs de
uso sustentável foram criadas para serem exploradas de forma controlada. Então, nessas
florestas é possível extrair determinados tipos de madeira, mas somente com Plano de
Manejo e autorização do conselho deliberativo das florestas e dos órgãos do governo.
MAS existem outras UCs onde o corte da madeira é proibido. O corte de madeira é proibido
em unidades de proteção integral, como o Parna Montanhas do Tumucumaque. Já vimos
Corte de madeira.

que o Parna Montanhas do Tumucumaque é área de preservação permanente, ou seja,
o corte e a comercialização de árvores são proibidos.

Lei 9605, Seção II “Dos Crimes contra a Flora”, artigo 39: Cortar árvores em floresta considerada de
preservação permanente, sem permissão da autoridade competente. Pena: detenção, de um a três anos,
ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
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Por que os índios podem extrair madeira de suas terras sem plano de manejo e em algumas UCs não?
Como já visto, a madeira, assim como outros recursos naturais, são importantes
para os índios viverem bem. A lei permite que os índios cortem madeira para uso
próprio, para a construção de casas e canoas, lenha, etc. Para comercialização
Luís Donisete Benzi Grupioni, 2007

da madeira e para que os não-índios cortem madeira dentro das TIs é preciso
autorização do governo.
Estatudo do índio, artigo 46°: O corte de madeira nas florestas indígenas consideradas no
regime de preservação permanente, de acordo com a letra g e §2º, do artigo 3º, do Código
Florestal, está condicionado à existência de programas ou projetos, para o aproveitamento
das terras respectivos na exploração agropecuário, na industria ou no reflorestamento.

Numa Resex podemos extrair madeira para comercializar?

Casa Tiriyó, Missão Tiriyó,
Tumucumaque, PA.

Depende do Plano de Manejo de cada Resex. Se o Plano de Utilização permitir, fazemos
um Plano de Manejo Específico para o corte da madeira, que deve ser aprovado pela
Associação ou Sindicato e pelo órgão gestor.
Podemos usar para proveito próprio a madeira cortada?
SIM. Dentro de uma UC de uso sustentável, como uma RDS, os moradores podem cortar
madeira para uso próprio, fabricação de instrumentos de trabalho ou em construções.
Dentro de uma TI os moradores também podem utilizar a madeira para seus próprios fins.
MAS não para comércio.
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É proibido vender ou comprar madeira de lei?
Código Florestal, artigo 46: Receber
ou adquirir, para fins comerciais ou
industriais, madeira, lenha, carvão
e outros produtos de origem vegetal,
sem exigir a exibição de licença do
vendedor, outorgada pela autoridade
competente, e sem munir-se da via que
deverá acompanhar o produto até o final
beneficiamento.

SIM. O corte da madeira de lei é proibido, seja para venda, seja para uso próprio. Madeira
de lei é aquela madeira considerada muito boa e por isso é rara e com risco de extinção.
As principais madeiras de lei são:
Cedro, Jacareúba, Ipê, Imbuia, Jacarandá, Mogno, Teca, Angico e Pau-brasil.
PENALIDADES – reclusão de um a dois anos e multa.
Podemos vender madeira, carvão ou outros produtos das árvores retiradas de
TIs e UCs?
NÃO.
Quando usar motoserra é crime?
Quando vendemos, compramos e usamos motoserra sem licença:

Lei 9605, artigo 51: “Comercializar motoserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação,
sem licença ou registro da autoridade competente: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa”.
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Queimar a floresta para fazer roças é proibido?
Em alguns casos. A principal causa de incêndios nas florestas é a ação do homem. Por isso a Lei
9605/2000 sobre crimes ambientais e o Código Florestal estabelecem limites para a queimada.
Lei 9605, artigo 41: Provocar incêndio em mata ou floresta: Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
www.ambientebrasil.com.br

Parágrafo único - Se o crime for culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.
Código Florestal, artigo 27: É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação.

MAS o Ibama pode dar permissão para as pessoas utilizarem o fogo se for necessário para
plantar, criar animais ou tirar recursos da floresta.
Código Florestal, artigo 27, Parágrafo único: Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego
do fogo em práticas agropastoris ou florestais, a permissão será estabelecida em ato do Poder Público,
circunscrevendo as áreas e estabelecendo normas de precaução.

Mesmo assim, é importante que se tome muito cuidado porque é considerado crime:
fazer fogo com o uso de combustíveis;
usar carvão mineral e outros produtos da floresta para começar o fogo, sem formas
de controle das fagulhas;
não ter formas de controle do fogo para que ele não se espalhe: fazer valas ou limpar
o terreno podem ajudar a controlar.

Floresta em chamas.

Código Florestal, artigo 26: “Constituem
contravenções penais, puníveis com três
meses a um ano de prisão simples ou multa
de uma a cem vezes o salário-mínimo
mensal, do lugar e da data da infração ou
ambas as penas cumulativamente: e) fazer
fogo, por qualquer modo, em florestas e
demais formas de vegetação, sem tomar
as precauções adequadas; f) fabricar,
vender, transportar ou soltar balões que
possam provocar incêndios nas florestas e
demais formas de vegetação; l) empregar,
como combustível, produtos florestais ou
hulha, sem uso de dispositivo que impeça a
difusão de fagulhas, suscetíveis de provocar
incêndios nas florestas”.
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É permitido garimpar em Terra Indígena?
NÃO. Nem a mineração industrial, nem a garimpagem são permitidas pela
Lei. A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto do Índio de 1973 são as
duas principais legislações sobre povos indígenas no Brasil e elas proíbem
a mineração industrial e a garimpagem em terras indígenas por “terceiros”,
quer dizer, são proibidas para os não índios.
Arquivo Apitikatxi

Constituição Federal, Artigo 231, parágrafo 3o: O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos
os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só
podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
Garimpo ilegal Santa Clara,
na TI Parque Indígena do
Tumucumaque

As leis brasileiras são claras sobre a proibição da mineração e do garimpo em terras
indígenas por não-índios. Mas, até 2004, as leis não falavam se os próprios índios podiam
ou não extrair minérios de suas terras. Essa dúvida existia porque a Constituição Federal
e o Estatuto do Índio diziam que todos os recursos da terra indígena são para usufruto
exclusivo dos povos indígenas.

Estatuto do índio, artigo 44o: As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas podem ser
exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação e cata das áreas
referidas”.
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No ano de 2004 o povo indígena Cinta-Larga, de Rondônia, matou 29 garimpeiros não-índios
que sempre invadiam suas terras para explorar diamantes. Isso levou a mais conflitos entre
garimpeiros e os indígenas, que ocorrem já há muitos anos: seringueiros massacraram
uma tribo de Cinta-Larga em 1928; na década de 50 vários confrontos ocorreram com
garimpeiros e seringueiros; e, em 1963, ocorreu o conhecido Massacre do Paralelo 11,
quando os não-índios mataram cruelmente sete Cinta-Larga. Desde então, os conflitos
não terminaram.
O Governo Federal, para tentar resolver a situação, promulgou em 2004 um decreto para criar um
grupo operacional para coibir a exploração mineral em terras indígenas. O objetivo do grupo é:

“...fiscalizar e garantir a adoção das medidas necessárias e cabíveis para coibir toda e qualquer exploração mineral em terras indígenas, em especial nas áreas Roosevelt, Parque Indígena Apurinã, Serra Morena
e Aripuanã, localizadas nos estados de Rondônia e Mato Grosso, até que a matéria seja regulamentada
por lei”.

A partir deste decreto, não há possibilidade de qualquer tipo de exploração de minérios

Você sabia...?
Mineração de grande porte,
ou mineração industrial, é
diferente da mineração de
pequeno porte, chamada
também de garimpagem. A
mineração de grande porte
é feita por grandes indústrias,
com um grande número de
empregados e equipamentos
caros que extraem os minérios
que estão em grande profundidade no solo, como ferro,
cobre, calcário, bauxita,
manganês e nióbio. A garimpagem é feita de maneira
individual ou por pequenos
grupos, com poucos instrumentos, extraindo minérios
que estão na superfície do
solo, como ouro e diamante.
A Constituição Federal diz
que as riquezas debaixo do
solo são da União e a extração de minérios só pode ser
feita com autorização do
governo federal.

em terras indígenas; é proibida a mineração industrial e a garimpagem por não-índios e
pelos próprios povos indígenas. Este decreto vale até o governo discutir, criar e aprovar
uma nova lei que trate do assunto.
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Mas essa nova lei só pode ser criada depois do governo ouvir as populações indígenas
através de consultas e reuniões. Além disso, se os recursos de uma TI forem explorados,
os índios também devem ter participação, como diz a Constituição Federal.
A Convenção 169 da OIT também fala sobre essa assunto, lembrando que os direitos dos
povos indígenas devem ser respeitados no caso de exploração de minérios e outros recursos
ambientais em suas terras.

Convenção 169 da OIT, Artigo 15: 1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas suas
terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o direito desses povos a participarem
da utilização, administração e conservação dos recursos mencionados.
2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recursos existentes na terras, os
governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos interessados,
a fim de se determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados, e em que medida, antes de se
empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes nas suas
terras. Os povos interessados deverão participar sempre que for possível dos benefícios que essas atividades
produzam, e receber indenização eqüitativa por qualquer dano que possam sofrer como resultado dessas
atividades.
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Caçar animais é crime?
É CRIME caçar, matar, apanhar animais silvestres:
em Terras Indígenas, se você não for índio;
caçar outra espécie diferente da autorizada;
a caça for em uma Unidade de Conservação, sem licença das autoridades;
a caça for um animal raro ou em extinção;
usando instrumentos e armadilhas que possam matar muitos animais e prejudicar o

PORTARIA Nº 117 DE 15 DE
OUTUBRO DE 1997, Art. 2º:
Considera-se fauna silvestre
brasileira todos os animais
pertencentes às espécies nativas,
migratórias e quaisquer outras,
aquáticas ou terrestres, reproduzidas
ou não em cativeiro, que tenham
seu ciclo biológico ou parte dele
ocorrendo naturalmente dentro dos
limites do Território Brasileiro e
suas águas jurisdicionais.

meio ambiente.
Esse tipo de crime é chamado de crime contra a fauna.
NÃO É CRIME caçar animais quando:
temos licença (Ibama);
a caça ocorreu porque as pessoas estavam com fome;
os animais estavam destruindo as roças ou atacando o gado (com autorização do
Ibama);

Não é crime o abate de animal,
quando realizado:
I - em estado de necessidade, para
saciar a fome do agente ou de sua
família;
II - para proteger lavouras, pomares
e rebanhos da ação predatória ou
destruidora de animais, desde que
legal e expressamente autorizado
pela autoridade competente;
IV - por ser nocivo o animal, desde
que assim caracterizado pelo órgão
competente.

é um animal perigoso ou prejudicial para as pessoas (também com autorização).
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Por que é permitido caçar e pescar em TI e não em UCs?
Nas terras indígenas, só os índios podem caçar. O Estatuto do índio
proibe que outras pessoas cacem, pesquem ou coletem frutos,
porque esses recursos são necessários para a manutenção da vida
das populações indígenas.
Não é em todas as UCs que é proibido caçar. Na Resex e na RDS os
moradores podem caçar para consumo próprio. MAS o Plano de
Dominique Tilkin Gallois

Manejo deve proibir qualquer tipo de caça para fins comerciais É
também proibida a entrada de outras pessoas de fora da reserva
para caçar.
Wajãpi pescando com timbó.

Código Florestal, artigo 52,
prevê como crime: Penetrar
em Unidades de Conservação
conduzindo substâncias ou
instrumentos próprios para caça
ou para exploração de produtos ou
subprodutos florestais, sem licença
da autoridade competente.
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Estatuto do índio, artigo 18º: §1º Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais
ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade
agropecuárias ou extrativa.
Estatuto do índio, artigo 24º: §2º É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por
ele ocupadas, devendo ser executadas por forma suasória as medidas de polícia que em relação a ele
eventualmente tiverem que ser aplicadas.
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Vender penas, peles e carne de animais silvestres é proibido?
SIM. A venda de produtos como penas, peles e carne sem autorização do Ibama é crime,
tanto por índios quanto pelos brancos.

Lei 9605, Capítulo V, artigo 29, parágrafo 1º, aponta como criminoso: I - quem impede a procriação da
fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida; II - quem modifica, danifica ou destrói
ninho, abrigo ou criadouro natural; III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em
cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota
migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou

Segundo o parágrafo 3º do Decreto Nº
3.179/99 quando a pessoa que “possui”
o animal o entregar voluntariamente
ao órgão ambiental competente,
a autoridade não deverá aplicar
as sanções previstas. Neste caso,
é facultado, também ao juiz a não
aplicação da pena.

sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Manter animais silvestres em casa, mesmo que não for para comércio, também
é crime?
SIM. A mesma lei diz que é crime guardar animais silvestres em casa. MAS se a pessoa

Fábio Maffei, 2006

o entrega por sua livre vontade ao órgão ambiental, ela fica livre das penas.

Garça-branca, rio Urucauá.
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É permitido usar espingarda?
Em alguns casos. É proibido usar armas de fogo em áreas de proteção
da fauna e flora. É proibido atirar com espingardas de calibre 22
em animais maiores ao tapiti (coelho do mato). É proibido usar
espingardas próximo de estradas ou ferrovias, em regiões onde
moram pessoas e em áreas de domínio público. O Ibama também
indica quando podemos ou não podemos caçar alguns animais: são

Fábio Maffei, 2007

os períodos de caça.

Lei 5197, sobre Proteção à Fauna, Art. 10º: A utilização, perseguição, destruição,
caça ou apanha de espécimes da fauna silvestre são proibidas: a) com visgos,
Filhote de anta.

atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou armadilhas que maltratem a
caça; b) com armas à bala, a menos de três quilômetros de qualquer via férrea
ou rodovia pública; c) com armas de calibre 22 para animais de porte superior ao
tapiti (Sylvilagus brasiliensis); d) com armadilhas constituídas de arma de fogo; e) nas
zonas urbanas, suburbanas, povoados e nas estâncias hidrominerais e climáticas; f)
nos estabelecimentos oficiais e açudes do domínio público, bem como nos terrenos
adjacentes, até a distância de cinco quilômetros; g) na faixa de quinhentos metros
de cada lado do eixo das vias férreas e rodovias públicas; h) nas áreas destinadas
à proteção da fauna, da flora e das belezas naturais; i) nos jardins zoológicos , nos
parques e jardins públicos; j) fora do período de permissão de caça, mesmo em
propriedades privadas; l) à noite, exceto em casos especiais e no caso de animais
nocivos; m) do interior de veículos de qualquer espécie.
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Quando e o quê podemos pescar?
Existe um código que regula as atividades de pesca: é o Decreto 221/67. Ele permite a
pesca para consumo, para comercialização, para esporte e para pesquisa.
MAS a pesca é proibida quando:
os peixes migram para reprodução;
em época de desova;
em água parada;
os peixes têm tamanhos inferiores aos permitidos pelo Ibama e pela Secretaria do
Meio Ambiente do Estado (Sema);
são utilizados explosivos, substâncias tóxicas e aparelhos não legalizados.
Em Resex e UCs de uso sustentável, como RDS e Flona, são proibidas práticas ou
costumes tradicionais, como o uso do timbó, assacú e oaca, que podem provocar a
extinção dos peixes.
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VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DA TERRA
Só o governo pode proteger?
Você sabia...?
Poder de polícia - é a ação do Estado
em limitar os direitos individuais para
proteger os interesses públicos. O
poder de polícia pode ser exercido de
duas formas:
Polícia administrativa: regulamenta
as leis e controla sua aplicação.
Polícia judiciária ou repressiva:
reprime o desrespeito às leis.

NÃO. Como nós vimos, a Constituição Federal fala que todos os brasileiros têm o direito
ao meio ambiente equilibrado e podem ajudar a proteger. A defesa do meio ambiente
é coletiva porque todos nós temos o direito de viver bem.
Existem várias formas de proteger. Uma delas é os moradores de uma UC ou de uma TI
fazerem a vigilância de suas terras. Vigilância é uma ação de cuidado que pode ser feita
pelas entidades fiscalizadoras e também pelas comunidades envolvidas, que passam a
colaborar na vigilância dos acessos e limites de suas próprias terras.
Vigilância não é a mesma coisa que fiscalização. Fiscalização é o poder de polícia, ou
seja, de controlar a aplicação das leis, o que é feito pelos órgãos públicos, como Ibama,
Funai e Incra. Fazer a fiscalização é também agir quando uma lei é desrespeitada, o que
é feito pelas Forças Armadas e Polícia Federal, entre outros.
Numa Resex e numa RDS cada morador é vigia de sua área e da Reserva. Ele deve ficar atento
não só aos invasores mas também em caso dos outros moradores não cumprirem as normas do
Plano de Manejo. Na Resex, o Sindicato, Associação de Moradores ou outras entidades
também podem fazer a proteção. A legislação recomenda que se crie dentro da Reserva
uma Comissão de Proteção da Reserva e um Regimento Interno.
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Numa TI também ocorre algo parecido. Os índios podem fazer a vigilância de suas terras,
verificando onde ocorrem invasões, e informando os órgãos do governo. Os índios fazem
a vigilância, o governo faz a fiscalização.
Qualquer um de nós pode ajudar a proteger o meio ambiente por meio das leis. Se nós
percebermos empresas ou pessoas poluindo rios, cortando madeiras proibidas, caçando
animais em extinção ou não respeitando as leis que vimos até agora, podemos entrar na
Justiça com ações para fazer o governo agir. A Constituição Federal fala de dois tipos de
ações jurídicas:
Ação popular – qualquer pessoa pode mover essa ação para parar
qualquer tipo de destruição do meio ambiente. Empresas, pessoas
podem ser interrompidos.
Constituição federal, artigo 5º, LXXIII: Qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade
de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de
custas judiciais e do ônus da sucumbência.

Chefe Waiwai num dos limites
da terra indígena Wajãpi.
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ou até mesmo projetos do governo que ameacem o meio ambiente

Iepé - Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Indígena

Ação civil pública – os promotores do Ministério Público e as organizações e associações
civis podem mover esse tipo de ação, também para defender o meio ambiente:

Constituição Federal, Artigo 129, parágrafo 1o: São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

Existem também o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e os Conselhos
Estaduais e Municipais de Meio Ambiente. Esses Conselhos são formados por empresários,
políticos e organizações de pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente. Os
Conselhos não têm poder para criar leis, mas podem ajudar a criá-las. Os Conselhos não
têm poder de fiscalizar, mas podem pedir a fiscalização do governo.
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SIGLAS
Conama - Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama).
EIA - Estudo de Impacto Ambiental
FNMA - Fundo Nacional do Meio Ambiente
(FNMA).
Funai – A Fundação Nacional do Índio
(Funai) foi criada pela Lei 5371/67, de
5 de dezembro de 1967. A Funai está
vinculada ao Ministério da Justiça e
é responsável em garantir o respeito
às leis que protegem os direitos das
populações indígenas, como o direito
às terras e ao uso dos recursos naturais
nelas existente.
Funasa - Fundação Nacional de Saúde
(Funasa).
Ibama - O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Re n ov á ve i s ( I b a m a ) f o i c r i a d o e m
1989. Ele está vinculado ao Ministério
do Meio Ambiente (MMA) e desenvolve
diversas atividades para a preservação
e conservação dos recursos naturais,
(água, flora, fauna, solo, etc).

ICMbio - O Instituto Chico Mendes
para Conservação da Biodiversidade
foi criado pela Lei 11.516 de 28/08/07.
É vinculado ao Ministério do Meio
Ambiente (MMA) e sua principal atribuição
é administrar Unidades de Conservação
(UCs) federais. O ICMbio deve realizar
ações de gestão, proteção, fiscalização
e apoio às práticas de desenvolvimento
sustentável realizadas nas UCs.

RIMA - Relatório
Ambiental

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN).

STF - Supremo Tribunal Federal.

MDA - Ministério do Desenvolvimento
Agrário.
MMA - Ministério do Meio Ambiente.
OIT - Organização Internacional do
Trabalho.
ONU - Organização das Nações
Unidas.
RDS - Reserva de Desenvolvimento
Sustentável

de

Impacto

SNUC – O Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza (SNUC)
foi instituído em 18 de julho de 2.000,
através da Lei Nº 9.985. Ele estabelece
critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das unidades de
conservação.

T I – Te r ra I n d í g e n a : é u m a á r e a
protegida pelo governo para garantir
o modo de vida e a sobrevivência dos
índios.
UC - Unidade de Conservação: é uma
área criada pelo governo para proteger
a natureza e o modo de vida das
populações que vivem nessas áreas.
Existem dois tipos de UC: unidade de
proteção integral, onde não podemos
explorar nenhum recurso; e unidade de
uso sustentável, onde podemos explorar
de forma sustentável.

Resex - Reserva de Extrativismo
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GLOSSÁRIO
Área Protegida – é criada pelo governo
para proteger a natureza e os modos
de vida das populações nessas áreas.
Pode ser Terra Indígena ou Unidade de
Conservação.
Biodiversidade – conjunto das diferentes
formas de vida, animais e vegetais.
Cipó titica - Cipó tititca (Heteropsis
flexuosa) é uma fibra encontrada na
Amazônia, em áreas de florestais naturais de
terra firme. Na fase adulta, o caule é grosso
e lenhoso com fibra altamente resistente
e durável, por essas características é
utilizado na indústria moveleira e também
para artefatos e objetos artesanais. O
termo cipó-titica é usado apenas na região
Norte, no sul e sudeste as fibras de cipótitica são chamadas de junco ou rattan.
No nordeste chama-se vime para qualquer
fibra natural.
Código Florestal – é o conjunto de leis
que diz o que pode e o que não pode ser
feito em todas as florestas brasileiras.
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Conservação – Conservação é colocar
limites para o uso e retirada dos recursos
naturais de uma área, permitindo seu uso
sustentável.
Desenvolvimento sustentável e
exploração sustentável – é uma forma
de viver bem, explorando os recursos
naturais para diminuir a pobreza e ter
qualidade de vida, mas sem destruí-los ou
poluir o meio ambiente, para que ele possa
ser usado pelas próximas gerações.
Emenda de lei – é um jeito do Poder
Executivo e do Poder Legislativo de
acrescentar mais coisas a uma lei que já
existe ou a um projeto de lei ainda sendo
feito. É uma forma de atualizar uma lei
que pode ter se tornado muito antiga ou
uma forma de corrigir novas leis que estão
sendo feitas.
Extrativismo - uso de recursos naturais
de forma sustentável.

Fauna – conjunto de todos os animais,
incluindo os terrestres e os aquáticos.
Flora – conjunto de todas as plantas e
árvores.
Floresta Nacional e Floresta Estadual –
são dois tipos de unidade de conservação
de uso sustentável, ou seja, são
para conservação da natureza e para
exploração.
Impacto Ambiental - resultado da ação
do homem no meio ambiente.
Manejo – Fazer o manejo da floresta
significa fazer ações que permitam o
crescimento e fortalecimento da floresta
para: (1) aumentar a produtividade,
ou seja, ter mais produtos que possam
ser explorados de forma sustentável na
floresta; (2) melhorar a qualidade de vida;
e (3) dar mais valor às matérias primas e
aos seus produtos, ou seja, agregar valor
ambiental.
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Meio ambiente – É o conjunto da natureza
e das pessoas. É terra, água, ar, planta,
belezas naturais, história das pessoas,
artes e construções. Meio ambiente não
é só a natureza, mas também todas as
modificações que as pessoas fizeram nela.

Preservação – Preservar uma área
é protegê-la contra modificações e
degradação; é diferente de conservação,
que significa proteger uma área mas
permitindo o uso controlado dos recursos
ambientais.

Parques Nacionais, Estaduais ou
Municipais – são tipos de unidade de
conservação de proteção integral, ou
seja, são para preservação da natureza:
não podemos retirar nada, apenas olhar
e conhecer.

Promulgação – é um ato do Poder
Legislativo para transformar um projeto em
lei ou dispositivo constitucional.

População tradicional – População
tradicional não é aquela que vive do
passado. População tradicional pode ser
tão moderna quanto uma população
urbana. O que diferencia uma população
tradicional é o o seu desenvolvimento de
conhecimentos e práticas de conservação
do meio ambiente que permitem explorar os
recursos ambientais de forma sustentável,
garantindo o futuro.

Usufruto – É o direito de possuir,
retirar e usar coisas e recursos de uma
propriedade de outros. Os índios têm a
posse permanente de suas terras, que
são propriedade da União, mas podem
fazer usufruto dos recursos, podem usar
os recursos das terras.

Recursos naturais – São as coisas que
estão na natureza e que exploramos, como
as árvores, a água, a terra, os animais,
etc.
Sanção - é um ato do Poder Executivo
pelo qual um projeto aprovado pelo Poder
Legislativo é transformado em lei.
União – Também chamada de União
Federal, representa o Governo Federal do
Brasil. Não existem União Estadual e nem
União Municipal.
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Posfácio

Luís Fernando numa oficina
na TI Wajãpi.

Ao longo do ano de 2008, o Iepé realizou um conjunto de oficinas de capacitação
em legislação indigenista e ambiental durante as quais este manual foi sendo escrito e
re-escrito, de modo a tornar-se uma ferramenta útil e de fácil consulta.
Sua elaboração ficou a cargo do jornalista e antropólogo Luis Fernando Pereira, que
também ministrou a maior parte dessas oficinas. Ele esteve no Oiapoque, em Macapá e nas
terras indígenas dos Wajãpi e dos Tiriyó e Kaxuyana, onde trabalhou com representantes
das diretorias das associações indígenas, professores e pesquisadores indígenas.

88

Legislação ambiental e indigenista: uma aproximação ao direito socioambiental no Brasil

Em novembro de 2008, Luis Fernando finalizou esse manual, depois de discutir
seu conteúdo com outros membros da equipe do Iepé, incorporando novos temas e
revisando algumas partes a partir das anotações que fez durante as últimas oficinas que
havia ministrado. E então partiu para a Terra Indígena Yanomami, para realizar um outro
trabalho, de onde, porém, não mais retornaria. Ao tentar atravessar a nado um rio, sofreu
um afogamento.
A notícia de sua morte, aos 33 anos de idade, deixou a todos os que o conheceram
tristes e perplexos. Publicar esse manual - que foi o último trabalho que ele havia realizado
- é uma forma de prestar uma homenagem a este nosso colega e amigo, que tinha como
um ideal de vida a defesa dos direitos indígenas.
Equipe do Iepé
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Pereira, Luis Fernando
Legislação ambiental e indigenista: uma aproximação ao direito socioambiental
no Brasil / Luis Fernando Pereira - São Paulo, Iepé-FNMA-MMA, v.1, 2008.
ISBN 978-85-98046-04-4
1. Legislação indigenista
2. Legislação ambiental
3. Índios da América do Sul – Brasil
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