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1. Apresentação

Caros(as) companheiros e companheiras ,
Chegamos a mais uma etapa do curso de formação Juristas Leigos, no qual discutiremos
assuntos relacionados ao meio ambiente, em suas diversas dimensões.
O módulo é uma ferramenta de estudo que elaboramos para ser usado no nosso encontro.
Deve ser estudado também em casa, nos momentos de reflexão e tempo livre.
É importante que o estudo dos conteúdos não se resuma ao módulo que apresentamos,
sendo procuradas outras fontes de informação e conhecimento.
Saudações,
Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais.

Água
Música de Xangai e Jatobá

A grota inteira tá chorando de saudade
Da umidade que fecunda a terra seca
Vital retalho do céu que manda pro solo
Divino orvalho gozo que nos eterniza
Intimidade que pertence à natureza
Com essa imensa porção liquida riqueza
Certeza de brotar do solo os alimentos
Sustento eterno das matas do mar e vento
Centro da vitalidade do universo
Verso e reverso que reveste a natureza

Está presente na terra em toda parte
Na arte farta de tanta imagem poética
Que alimenta a filosófica estética
Clara cristalina límpida e forte
É responsável pela vida ou morte em marte
Se faltar aqui na terra tem tragédia
Catastrófica será se vem de sobra
e a nossa ignorância será mágoa
Mas a nossa inteligência será trégua
Quando sólidos e sós seremos água
Colaboração José Gilberto
( Sto Antonio de Jesus. Bahia)
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Vimos no módulo “Terra e Território I” que a maior parte das terras brasileiras esteve
historicamente ocupada pela posse direta dos povos indígenas, comunidades quilombolas,
pescadores, marisqueiras, pequenos agricultores e trabalhadores rurais em geral. Mas, a
ocupação da terra por estes grupos não é uma forma de ocupação qualquer. Um dos seus
elementos principais é a relação diferenciada com a natureza, com o meio ambiente como um
todo.
Veja abaixo algumas falas que explicam melhor como é a relação destas comunidades, povos e
pessoas com os recursos naturais e o meio ambiente:
“Eu sei pegar carangueijo, sei
pegar ostra, sei pegar aratu, tudo
em cima do mangue eu sei fazer, e
no caminho da roça também, eu
sei fazer de tudo. Pescadores
moram na terra de onde tiram a
farinha e o dendê.”

“Fundo de Pasto é uma área preservada
pelos moradores da comunidade que dali
tiramos o meio de sobrevivência das famílias
que ali residem , como criação de abelhas,
caprinos e ovinos, e outros animais que
existem na área. Assim temos como trabalhar
e dar continuidade para nossos filhos”.

(D. Maria, de São Francisco do
Paraguaçu)

(União das Associações de Fundo de Pasto
de Casa Nova)

“Eu fui trabalhador do Sr. Carlos Diniz, hoje na fazenda Peninha não se pode tirar uma
piaçava. Quando ele chegou aqui encontrou essa selva. ele fez? Não. Isso é os meus
tataravôs que vinha conservando ela e ela nos conserva. A piaçava é uma tradição e
isso vem de anos e mais anos... nunca desmoronou as terras. Hoje ele avançou de dizer
que nós desmatamos. A fazenda Peninha é o mesmo chão , que dele nos come.”
(Seu Osório de São Francisco do Paraguaçu)
E na sua comunidade como é a relação com o meio ambiente? Conta pra gente!
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Com estas falas, podemos perceber que os povos do campo, das águas e das florestas compreendem a natureza e o meio ambiente como elementos para a garantia e
reprodução da vida. É a partir da natureza que se tem trabalho e onde se tira o sustento.
Algumas comunidades, inclusive, entendem a natureza também como elemento religioso.
Podemos dizer, então, que a relação estabelecida é de sustentabilidade, pois há a percepção de
que se os recursos naturais não forem preservados, se esgotarão e não será mais possível a
reprodução física, econômica e cultural destes povos.
Mais especificamente em relação aos pescadores artesanais e marisqueiras é possível dizer
que possuem um modo tradicional de viver e de lidar com a natureza, que é recheado de
história, de cultura e de respeito, passado de geração para geração. A pesca artesanal e a
mariscagem não são somente uma profissão e meios de sustento, sendo formas de vida:
“a pesca artesanal é responsável pela manutenção de diversos ecossistemas existentes no
país, pois as comunidades pesqueiras extraem da natureza o que ela é capaz de repor,
conseguem conciliar de forma harmoniosa a sua sustentabilidade e a sustentabilidade
ambiental dos recursos utilizados”. Cartilha para Trabalho de Base da Campanha pelo Território
Pesqueiro.
Diante disso, pode-se afirmar que esta forma de ocupação da terra, do mar, do mangue, da mata
contribuem para a construção de um projeto de mundo diferenciado, baseado na construção de
relações autônomas e coletivas que pressupõem a não-exploração (tanto dos recursos naturais
como do trabalho do outro) e a não concentração de riqueza.
No entanto, a relação diferenciada que os povos do campo estabeleceram historicamente com
a terra e o meio ambiente não se concretiza sem conflitos. A terra, a água, a mata, e a natureza
como um todo são bens naturais que, a partir de determinado momento da história, passaram a
ser compreendido também como bens econômicos, dotados de valor e capazes de gerar, a
partir da acumulação, riqueza para alguns poucos. Por conta disso é que se tem o conflito, com
o surgimento de outro modelo de uso da natureza.
Este outro modelo de relação com meio ambiente e com os recursos naturais é baseado na ideia
de que há a necessidade de desenvolvimento tecnológico sem se preocupar com a
sustentabilidade, na busca do lucro a qualquer custo ambiental, na exploração e degradação do
meio ambiente com a justificativa do progresso.
Para se contrapor a este modelo, indo de encontro à exploração depredatória dos recursos
naturais, estiveram e estão as organizações populares, os movimentos sociais e as
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Para se contrapor a este modelo,
indo de encontro à exploração
depredatória dos recursos naturais,
estiveram e estão as organizações
populares, os movimentos sociais e
as comunidades que constroem as
lutas ambientais no dia a dia. As
comunidades pesqueiras, por
exemplo sempre estiveram em luta
pela preservação das águas do mar
e do rio e em defesa do mangue.
Estas lutas ambientais que acontecem no decorrer da história possibilitaram o debate público
sobre questões como acesso não privado a bens ambientais, definição de áreas para uso
prioritário de formas não degradantes de extrativismo, participação popular nas decisões
políticas sobre tais assuntos e muitas vitórias, em termos de direitos coletivos e individuais, não
teriam ocorrido sem essa participação.
Sua comunidade/movimento já travou
alguma luta ambiental? Qual?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Um bom exemplo de luta ambiental é a do movimento dos seringueiros no Brasil. Esta luta foi
motivada por diversos fatores, mas o principal talvez tenha sido a concentração fundiária, seja
pelos fazendeiros que derrubavam as árvores onde se coletava a borracha e expulsavam os
trabalhadores dessas terras, seja pela ação dos seringalistas, que monopolizavam o comércio
da matéria-prima, e ainda a instalação de empresas e projetos do agronegócio. Como em várias
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Veja o que Chico Mendes disse sobre essas lutas, numa entrevista dada em 1981:
O empate foi uma forma que os trabalhadores encontraram, que eles decidiram, de impedir o
avanço do latifúndio. Uma espécie de uma bandeira que eles, entre si, pensaram que seria o
último apelo já que às vezes eles recorriam à justiça e o processo era muito lento. Enquanto eles
recorriam à justiça, enquanto isso, a floresta ia sendo derrubada, de qualquer maneira. Então
isso não levava nenhuma vantagem pro trabalhador, porque ele ia perdendo terreno,
diariamente. Então ele pensou uma outra forma. Não em termos de querer ser um agitador,
como ele é acusado, muitas vezes, de agitar, e tal, de ter orientações, nunca. Mas seria a única
saída para ele defender os seus direitos, a sua própria sobrevivência. (Entrevista dada a Mary
Helena Allegretti).
Os seringueiros, dentre eles Chico Mendes, se
organizavam para resistir ao desmatamento na
Amazônia e para lutar pela terra e pela reforma
agrária. Com o tempo, a luta foi unindo outros
extrativistas (catadores de castanha, açaí,
cupuaçu, quebradeiras de coco babaçu,
balateiros, piaçabeiros, integrantes de projetos
agroflorestais, extratores de óleo e plantas
medicinais) e a organização se ampliou, com
intensa atividade nos dias de hoje, sobretudo
pela criação de mais unidades de conservação,
dentre elas as reservas extrativistas, para abrigar os modos de fazer, viver e criar dos povos da
Floresta Amazônica.
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Vamos discutir um pouco o atual modelo de desenvolvimento e como esse modelo afeta a vida
de comunidades e o meio ambiente como um todo. Para começar, é necessário voltar às
origens do nosso país, como umas das colônias do Reino de Portugal, mesmo sabendo que
podemos dar saltos muito grandes e que podemos esquecer elementos importantes.

3.1. A modernização conservadora: o modelo mono-agro-exportador
e grandes projetos

A forma como o Brasil entrou para o mundo ocidental dito “civilizado” já foi torta. Era um dos
tantos lugares que foram objeto da colonização portuguesa. A colonização portuguesa possuía
como orientação a exploração esgotante dos territórios, sem respeitar as populações que os
habitavam. Muitas dessas populações foram extintas, numa ação que hoje denominamos
genocídio. A palavra genocídio indica a matança de pessoas por motivos de diferenças étnicas,
culturais, religiosas etc.
O genocídio promovido pelos portugueses não se limitou às populações originais do território
brasileiro, isto é, os povos indígenas, mas se estendeu também aos diversos povos africanos
que foram capturados e trazidos à força para o Brasil para serem escravizados e servirem como
mão-de-obra gratuita a serviço do modelo de desenvolvimento colonial.
Seja com o desmatamento das árvores da atual Mata Atlântica, para abastecer a Europa com
madeiras e outros produtos vegetais, seja com a monocultura canavieira, cafeeira, algodoeira
etc., com a pecuária ou com a mineração, dentre outras atividades, na condição de Colônia
Portuguesa, o nosso país não passava de uma imensa fonte para nutrir a acumulação
capitalista de Portugal.
Mesmo com o “nascimento” do Brasil como país independente, pouca coisa mudou nesse
quadro. O Brasil continuou sendo um país que investia, a título de fomentar o crescimento
nacional, apenas na monocultura e pecuária destinadas à exportação, na exploração
desmedida do subsolo para a retirada de minérios e outras atividades intensamente agressivas
ao meio ambiente, aos seus trabalhadores e às pessoas que viviam próximas a elas. Não
podemos deixar de lembrar que dentre essas agressões está a concentração fundiária e toda a
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O século XX chegou e trouxe poucas mudanças nesse quadro. O que poderíamos destacar de
novas características é que, a partir da década de cinquenta, o Brasil começa a construir o seu
parque industrial, com investimento e dinheiro público. Esse parque industrial se instala, por
variadas razões, predominante na região Sudeste. Para esse parque industrial crescer, o
Estado passou a investir também em infraestrutura seja para ampliar e descentralizar.
Essas características históricas resumidamente expostas construíram o modelo de
desenvolvimento brasileiro baseado na monocultura para exportação e em grandes projetos de
infraestrutura financiados pelo Estado. Nesse modelo, a natureza estava a serviço (insumo) e os
recursos naturais eram considerados sem fim, o que gerou a expansão das fronteiras agrícolas,
poluição, degradação, perda e ameaça a biodiversidade, pressão e impactos sobre as
populações locais, dentre outros problemas e danos. O Brasil e o mundo vêm vivendo o colapso
desse modelo, sendo a questão ambiental um dos grandes desafios do mundo.

3.2. Da natureza como mercadoria à sustentabilidade de mercado
Diversas mudanças e desastres que vieram do desrespeito ao meio ambiente pelo capital
fizeram com que os trabalhadores, maiores vítimas dessa situação, se organizassem e, a partir
de sua luta, conquistassem mecanismos jurídicos e políticos que limitassem a degradação ao
meio ambiente. A construção de leis e de acordos, nacionais e internacionais, para a
proteção do meio ambiente é fruto direto da luta do povo contra a destruição de suas
condições de vida.
Conquistar esses instrumentos e colocá-los em prática é uma batalha árdua para os
movimentos sociais. Grandes empreendedores – agronegócio, indústria, construção civil –
tentaram e tentam impedir que novos mecanismos legais de proteção ao meio ambiente sejam
criados, fazer com que os já existentes não sejam postos em prática. Quando podem, tentam
também acabar com aquelas proteções que já existem.
Ao mesmo tempo, a proteção legal ao meio ambiente acaba sendo usada pelo Estado para
atacar os próprios trabalhadores; essa proteção, reivindicada pelos trabalhadores, é
usada como arma contra eles. Suas práticas tradicionais de agricultura, pesca, extrativismo,
seu modo de vida tradicional, marcado pela convivência e preservação da natureza ao invés de
sua exploração, é considerado pelo Estado como agressão. Dessa forma, o Estado proíbe o
extrativismo em uma área de mangue que, segundo ele, deve ser preservada, mas permite a
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Isso não significa que esses instrumentos sempre beneficiam as comunidades mais
ameaçadas pelo avanço sem limites sobre a natureza. Se em diversos casos a proteção ao
meio ambiente serviu e serve como instrumento de defesa dos direitos do povo, em
outras ocasiões é instrumento usado pelas elites para manter privilégios, concentrar
riquezas e controlar a vida dos trabalhadores.
Uma das coisas que sustentam esse tipo de prática é o uso que vários sujeitos fazem hoje do
conceito de sustentabilidade. Originalmente, o conceito de sustentabilidade foi criado para
colocar limites ao crescimento econômico; por a preocupação com nosso futuro e com a
preservação do planeta acima dos ganhos econômicos de hoje, pensando nas futuras
gerações. Hoje, muitos setores fazem um uso deste conceito que é exatamente o seu contrário:
nós devemos nos preocupar com a preservação da natureza e dos recursos naturais, desde que
isso não prejudique o crescimento econômico. A prioridade mudou de lugar: crescimento na
frente, preservação se não atrapalhar demais o crescimento.
Esse tipo de argumentação consegue ter o apoio que tem em grande parte da sociedade porque
não questiona o modelo de produção e o nível de consumo no qual estamos todos envolvidos.
Assim, pessoas que poderiam estar envolvidas na preservação do meio ambiente acabam
convencidas da necessidade de crescimento porque querem ou conservar o nível de consumo
que já têm, ou querem ter acesso a coisas e produtos que ainda não têm – o carro mais novo, o
celular da moda, o computador de última geração.
O discurso do “desenvolvimento sustentável” ganha força ao convencer as pessoas de
que todos têm que ser consumidores, e que a economia tem que crescer cada vez mais para
possibilitar isso, ao invés de pensar em outras soluções para satisfazer as necessidades e
desejos das pessoas sem que a produção e o consumo ameacem o meio ambiente e a própria
vida das pessoas, especialmente de mercadorias supérfluas e que agridem o meio ambiente.

3.3. As conferências e os instrumentos internacionais sobre
a questão ambiental

A questão ambiental não está reduzida a um Estado ou país, pois problemas como efeito estufa,
camada de ozônio, aquecimento global, dentre outros, envolvem a condição humana no
planeta. Nesse sentido, a questão ambiental é um tema internacional que, a partir da década de
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As conferências mundiais realizadas pelos organismos internacionais é um exemplo dessa
busca de compromissos e alternativas, sendo produzidos documentos jurídicos (tratados,
protocolos, convenções, etc) com os acordos e compromissos em comum, revelando o
potencial, os limites e as contradições do debate internacional.
Iremos apresentar, resumidamente, as principais conferências e documentos internacionais
que procuraram debater problemas ambientais:
A Convenção de Estocolmo de 1972

Clube de Roma

Através dessa convenção foi possível
visualizar de maneira clara a contradição
que existia entre os países ricos, que
queriam controlar a produção e o
crescimento demográfico, e os países
pobres, que viam a necessidade de
desenvolvimento.

O Informe ao Clube de Roma é um
documento bastante influente e que sintetiza
o debate inicial ocorrido no início da década
de 1970 por empresários. Houve a
publicação de Limites do Crescimento – Um
Relatório para o Projeto do Clube de Roma
sobre o Dilema da Humanidade.

Ecodesenvolvimento

Declaração de Cocoyoc

Paralelo ao Clube de Roma, há o
ecodesenvolvimento que pretendia também
fazer frente à idéia dos limites do
crescimento e da proposta de uma economia
estacionária (crescimento zero) divulgada
pelo Clube. Esse movimento foi formado e
divulgado em reuniões internacionais em
que havia representação forte ou exclusiva
de representantes de países pobres.

Em 1974, o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA) e a
Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)
organizaram na cidade de Cocoyoc, México,
um encontro de especialistas. Tal simpósio
tinha por objetivo identificar os fatores
econômicos e sociais que levam à
deterioração ambiental em nível mundial.
Conferência das Partes- COP

Eco 92
Realizada no Rio de Janeiro em 1992,
histórica Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CNUMAD) – conhecida também como
Rio-92, Eco-92 ou Cúpula da Terra.

Reúne os estados-partes da Convenção
sobre Mudança do Clima e objetiva deliberar
sobre diretrizes para a redução de gases de
efeito estufa. O Protocolo de Kyoto foi
resultado da COP-3, em 1997, sendo fixados
metas e prazos para redução da emissão de
gases, considerando o patamar de
desenvolvimento do país.
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Joanesburgo Rio +10

Rio+20

A Cúpula Mundial Sobre
Desenvolvimento Sustentável foi
a terceira promovida pela ONU
para discutir os desafios
ambientais do planeta.

Realizada em 2012 no Rio de
Janeiro, não conseguiu trazer
grandes compromissos internacionais
para a proteção do meio ambiente,
além dos já existentes.

Alguns acordos internacionais ( convenções) assinados pelo Brasil relacionados aos
temas ambientais:

Convenção sobre os
Direitos do Mar, em 1982.

Convenção sobre a
Biodiversidade, em 1992.

Convenção sobre Comércio
Internacional das Espécies
Selvagens em Perigo de
Extinção, em 1975.

Convenção sobre a
Proteção da Camada de
Ozônio, em 1985.

Convenção Quadro sobre
a Mudança de Clima, em
1992.

O debate, os acordos e compromissos internacionais não têm sido capazes de oferecer
alternativas efetivas: limites aos países e consequentemente ao modelo de desenvolvimento
destruidor. O grande exemplo disso foi a dificuldade e recusa dos países em atenderem as
metas do protocolo de Kyoto, bem como, a inexistência de mecanismos internacionais que
obrigassem os países.
Por tudo isso, as organizações da sociedade civil vêm se organizando e pressionado os países
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para o compromisso com outro modelo
de desenvolvimento e relação com os recursos naturais, como vimos na Conferência
Mundial dos Povos sobre Mudanças Climáticas e
Direitos da Mãe Terra,na Bolívia, em2010 e na
Cúpula dos Povos na Rio+20,em 2012.
As lutas ambientais tem um caráter global, mas tem
sido mais efetiva nos locais mundo afora,
especialmente na resistência e organizações dos
povos em torno de bandeiras com características socio-ambientalistas e contra o modelo em
curso, conforme exposto exposto no documento final da Cúpula dos Povos:
As múltiplas vozes e forças que convergem em torno da Cúpula dos Povos
denunciam a verdadeira causa estrutural da crise global: o sistema
capitalista patriarcal, racista e homofóbico.
O capitalismo também leva à perda do controle social, democrático e
comunitário sobre os recursos naturais e serviços estratégicos, que
continuam sendo privatizados, convertendo direitos em mercadorias e
limitando o acesso dos povos aos bens e serviços necessários à
sobrevivência.
As alternativas estão em nossos povos, nossa história, nossos costumes,
conhecimentos, práticas e sistemas produtivos, que devemos manter,
revalorizar e ganhar escala como projeto contra-hegemônico e
transformador.

4. O fundamento constitucional da proteção ambiental.
Vamos observar como a Constituição de 1988 consagrou o meio ambiente como um bem
jurídico relacionado diretamente com o direito à vida. A proteção do meio ambiente ganhou
identidade própria.
Até a Constituição de 1988, o meio ambiente não havia sido motivo de preocupação. As
primeiras legislações ambientais surgirão ainda durante o período da ditadura militar, como
forma de mitigar os danos causados aos recursos naturais pela política desenvolvimentista do
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período, com suas aberturas de estradas, estímulo à imigração e à criação de gado
na Amazônia, instalação de indústrias poluentes, construção de barragens e exploração de minérios entre outras.
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Pela nossa Constituição, a ordem econômica está subordinada à ordem social. Assim,
constitucionalmente, as atividades econômicas não poderão gerar problemas ao meio
ambiente, o que envolve o bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras e a existência digna de
todos. Em desacordo com a Constituição estão as atividades econômicas privadas e públicas
que violem a proteção do meio ambiente, à saúde e outros direitos de trabalhadores e de toda a
coletividade.
Sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF), podemos destacar
que a Constituição:
- Cria um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, necessário à
sadia qualidade de vida;
- Torna o meio ambiente bem de uso comum do povo, ou seja, sua titularidade não pertence a
indivíduos isolados, mas a todos;
- Cria um dever constitucional para o Poder Público de defender e preservar o meio ambiente;
- Para o cidadão, o retira da condição de apenas ser titular de direito e também lhe dá
deveres;
- Garante que se encontra em boas condições originais assim permaneça e determina a
recuperação o que foi degradado;
- A utilização dos recursos ambientais não deve afetar suas condições de reprodução e suas
características essenciais;
- Preserva a diversidade biológica, o que significa reconhecer, inventariar e manter o leque de
variedade dos organismos vivos e do habitat;
- Define espaços territoriais especialmente protegidos (unidades de conservação);
- Exige estudo prévio de impacto ambiental para atividades poluidoras;
- Estimula a promoção da educação ambiental.

Podemos falar também que, com base na Constituição, o acesso justo e igual aos bens
ambientais do país também é elemento básico para a realização do direito humano ao meio
ambiente, para a realização da justiça ambiental, que assegura que nenhum grupo social
suporte os efeitos negativos dos danos ambientais; e garante que tenham amplo acesso à
informação e a processos democráticos e participativos na definição de políticas, planos,
programas e projetos que lhes dizem respeito.
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As lutas por justiça ambiental defendem:
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1. os recursos ambientais como bens da coletividade, importante para as atuais e futuras
gerações, onde as formas de apropriação e gerencia devem ser sempre item de controle
social e amplo debate público;
2. os direitos das populações do campo e da cidade a uma proteção ambiental equânime
contra a discriminação sócio territorial e a desigualdade ambiental;
3. garantias à saúde coletiva, através do acesso equânime aos recursos ambientais, de sua
preservação, e do combate à poluição, à degradação ambiental, à contaminação e à
intoxicação química ¯ que atingem especialmente as populações que vivem e trabalham nas
áreas de influência dos empreendimentos industriais e agrícolas;
4. os direitos dos atingidos pelas mudanças climáticas, exigindo que as políticas de mitigação
e adaptação priorizem a assistência aos grupos diretamente afetados;
5. a valorização das diferentes formas de viver e produzir nos territórios, reconhecendo a
contribuição que grupos indígenas, comunidades tradicionais, agroextrativistas e agricultores
familiares dão à conservação dos ecossistemas;
6. o direito a ambientes culturalmente específicos às comunidades tradicionais,
7. a alteração radical do atual padrão de produção e de consumo.

Você acha que o que diz a Constituição está sendo aplicado? Por quê?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4.1.. Política Nacional do Meio Ambiente

A história do Brasil foi marcada por uma extrema falta de preocupação com o meio ambiente. A
degradação já foi sinônimo de desenvolvimento, como na década de 1950, quando o lema do
governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek era “ governar é abrir estradas”.
Na tentativa de reestruturar os danos causados pela política desenvolvimentista, em 1981, foi
criada a Lei nº 6938 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. A partir deste
momento, o Brasil passou a ter formalmente uma lei para tratar de assuntos ambientais, tendo
como um dos objetivos garantir às gerações atuais e futuras um meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
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Princípios da Política Nacional do Meio Ambiente
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Os incisos do art. 2º da Lei nº 6.938/81 definem os princípios norteadores das ações:
I – ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio
ambiente como um patrimônio publico a ser necessariamente assegurado e protegido,
tendo em vista o uso coletivo;
II – racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
III – planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV – proteção dos ecossismtemas, com a preservação das áreas representativas;
V – controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
VI – incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e
a proteção dos recursos ambientais;
VII – acompanhamento do estado de qualidade ambiental;
VIII – recuperação de áreas degradadas;
IX – proteção de áreas ameaçadas de degradação;
X – educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacita-la para participação ativa na defesa do meio
ambiente.

Objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente
A Política Nacional tem por finalidade compatibilizar o crescimento socioeconômico do país com
o uso racional dos recursos ambientais, por isso, a exploração do meio ambiente deve ocorrer
de forma favorável à vida das atuais e futuras gerações.
Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente
Tanto a Lei 6938/81 quanto as leis estaduais e orgânicas municipais contêm, ou podem conter,
indicações de instrumentos para implementação da Política Ambiental. São mecanismos
utilizados pela Administração Pública ambiental com o intuito de concretizar os objetivos da
Política Nacional do Meio Ambiente.
Art. 9º – São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
I – o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II – o zoneamento ambiental;
III – a avaliação de impactos ambientais;
IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
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absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público
federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante
interesse ecológico e reservas extrativistas;
VII – o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
VIII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental;
IX – as penalidades disciplinares ou compensatórias não cumprimento das medidas
necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.
X – a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA;
XI – a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se
o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;
XII – o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou
utilizadoras dos recursos ambientais.
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro
ambiental e outros.

Os padrões de qualidade ambiental são as normas que determinam os valores máximos
permitidos para o lançamento de poluentes no ar, na água, no solo e de ruídos.
O zoneamento é a demarcação de áreas de um espaço dividido em zonas de características
comuns e com base nesta divisão são estabelecidas as áreas previstas nos projetos de
expansão econômica ou urbana. É geralmente feito através do Plano Diretor ou por Códigos
Urbanísticos Municipais, realizado pelos Municípios, embora os Estados e a União também
possam realizar.
A avaliação de impacto consiste na proteção do meio ambiente. É um conjunto de técnicas a
fim de realizar análise dos impactos ambientais da instalação ou execução de uma atividade,
com a finalidade de embasar as decisões quanto ao licenciamento, ou seja, verificar se há
viabilidade ambiental de uma determinada atividade.
O objetivo do licenciamento ambiental é assegurar a qualidade de vida da população por
meio de um prévio controle e acompanhamento das atividades humanas capazes de gerar
impactos sobre o meio ambiente. Determina as condições para o exercício de uma atividade
efetivamente causadora de impactos ao ambiente. O licenciamento ambiental é o procedimento
técnico e administrativo que acontece junto aos órgãos ou entidades ambientais federais,
estaduais e municipais competentes.
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Existem outros instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente que não estão
previstos na Lei 6938/81, mas que são importantes para o nosso conhecimento, como é o caso do Fundo Nacional de Meio Ambiente criado pela Lei nº 7.797/89.

19

Sistema Nacional do Meio Ambiente
Visando concretizar a Política Nacional do Meio Ambiente, a lei 6938/81 criou o SISNAMA
(Sistema Nacional do Meio Ambiente). É um sistema administrativo que envolve a União, os
Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Objetiva através da coordenação de órgãos e
entidades públicas, o estabelecimento de modelos que possibilitem o desenvolvimento
sustentável do país através de mecanismos capazes de conferir ao meio ambiente uma maior
proteção para atuais e futuras gerações.
Estrutura Básica do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente)
CONSELHO DE GOVERNO: Órgão superior de assessoria ao Presidente da República na
formulação das diretrizes e política nacional do meio ambiente.
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA): Órgão consultivo e
deliberativo. Assessora o Governo e delibera sobre normas e padrões compatíveis com o
meio ambiente, estabelecendo normas e padrões federais que deverão ser observados
pelos Estados e Municípios, os quais possuem liberdade para estabelecer critérios de
acordo com suas realidades, desde que não sejam mais permissivos.
Instituto Brasileiro de Meio-Ambiente e
Ministério do Meio Ambiente (MMA):
dos Recursos Naturais Renovéveis
Planeja, coordena, controla e supervisiona a
(IBAMA): É vinculado ao MMA. Formula,
política nacional e as diretrizes estabelecidas
coordena, fiscaliza, controla, fomenta,
para o meio ambiente, executando a tarefa
executa e faz executar a política nacional do
de congregar os vários órgãos e entidades
meio ambiente e da preservação e
que compõem o SISAMA.
conservação dos recursos naturais.
Órgãos Seccionais: São os órgãos ou
entidades estaduais responsáveis pela Órgãos Locais: Órgãos municipais
execução de programas, projetos, r e s p o n s á v e i s p e l o c o n t r o l e e
controle e fiscalização das atividades fiscalização de atividades degradadoras.
degradadoras do meio ambiente.
FIQUE ATENTO!
Na composição dos conselhos ambientais é OBRIGATÓRIA A PARTICIPAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, art. 20 da Resolução 237/97 do CONAMA, assim como na
comissão gestora de parte dos fundos ambientais. Esta afirmativa advém do art. 225
da CF ao expressar o dever da coletividade de manter o meio ambiente
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ecologicamente equilibrado, ou seja, serve para reforçar a participação da
sociedade civil na Política Nacional do Meio Ambiente e no Sistema
Nacional do Meio Ambiente, especialmente por meio de organizações não
governamentais.
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4.2. Política do Meio Ambiente na Bahia

Na Bahia, o primeiro passo foi dado rumo às discussões sobre o meio ambiente foi com a edição
da Lei nº 3.163 em 1973, criando o Conselho Estadual de Proteção Ambiental (CEPRAM),
primeiro no país. A referida Lei, além de instituir o Conselho Estadual, formulou a política
estadual de controle da poluição. Os agentes de fiscalização do Estado tinham acesso livre a
qualquer hora e dia às atividades suspeitas de poluição, previa penalidades (advertência, multa
e interdição da atividade), além de criar um fundo para financiar pesquisas de prevenção contra
danos ao meio ambiente.
As primeiras instalações do Pólo Petroquímico em 1974 impulsionaram a criação do CEPRAM órgão consultivo, normativo, deliberativo e recursal do Sistema Estadual de Administração dos
Recursos Ambientais. A Lei que criou o CEPRAM possibilitou a participação dos Municípios em
casos específicos, que atuassem no combate à poluição.
A Lei 3858/80 criou o Sistema Estadual de Administração dos Recursos Ambientais (SEARA),
instituiu mecanismos para a implementação da Política Ambiental do Estado.
A segunda lei que disciplinou o Sistema Estadual de Administração dos Recursos Ambientais foi
a 7799/2001. Nasceu com o intuito de redefinir claramente as competências dos vários órgãos
de composição, incorporar os novos atores, a exemplo dos municípios e dos órgãos
colaboradores (organizações não governamentais) e dar mais eficiência e articulação entre os
órgãos setoriais e locais.
Com o intuito de garantir a ordem institucional e de consolidar as diversas gestões políticas
ambientais espalhadas pelas Secretarias, foi criada em 2003, a Secretária Estadual do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH. No mesmo ano, o Estado da Bahia através da nova
Secretaria decidiu revisar a sua Política Ambiental revogando a lei de Política Estadual de
Administração dos Recursos Ambientais (Lei nº 7.799, de 7 de fevereiro de 2001); de Política
Florestal do Estado da Bahia (Lei nº 6.569, de 17 de janeiro de 1997); da Política de
Gerenciamento e o Plano de Recursos Hídricos (Lei nº 6.855, de 12 de maio de 1995).
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Surgiram então, as Leis 10.431 e 10.432 em 2006 com o intuito de concretizar as
matérias das leis revogadas. As novas Leis tratariam da Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia e da Política Estadual de Recursos
Hídricos respectivamente.
A execução da Política de Meio Ambiente do Estado e outras políticas ambientais (recursos
hídricos, biodiversidade, educação ambiental) eram da responsabilidade do Instituto do Meio
Ambiente-IMA e Instituto de Gestão das Águas e Clima-INGA, sendo agregados em um único
órgão, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (INEMA), por meio da Lei
Estadual nº 12.212 de 2011.
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5. Um Código Florestal para o latifúndio ou o
“Código da Motosserra”
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Ao longo dos últimos dez anos, os debates entre ruralistas e ambientalistas em torno do Código
Florestal movimentaram o Congresso Nacional, sem, contudo, ter o mesmo eco na sociedade
brasileira como um todo. No entanto, recentemente esse debate ganhou as ruas e todo mundo
acompanhou a discussão sobre a votação do Código Florestal. Todo mundo é exagero, mas
muitas pessoas estiveram atentas a essa discussão, dentre elas os movimentos de luta pela
terra e as comunidades rurais, sejam dos fundos de pasto, povos indígenas, quilombolas,
agricultores familiares etc.
Vamos entender o que dizem os ruralistas, representantes do agronegócio e do latifúndio. Os
ruralistas sustentam que o Código Florestal anterior, mas ainda em vigor, precisava ser
reformado, pois colocava o produtor rural na ilegalidade, criando obstáculos ao crescimento da
produção agropecuária no Brasil, que, por isso, não tinha condições de competir com os
produtores dos países europeus e americanos, que não têm uma legislação tão dura.
A proposta de um novo Código Florestal votada recentemente pela Câmara dos Deputados foi
sugerida pelo Deputado Federal Aldo Rebelo, do PCdoB, da base do Governo Dilma.

Segundo Rafael Cruz (LE MONDE..., 2010, p.21), a proposta de Aldo “ abre margem para novos
desmatamentos na ordem de 85 milhões de hectares do Brasil, uma área maior que os estados
de São Paulo e Minas Gerais juntos”.
A proposta dos ruralistas acabou sendo a vencedora no Congresso Nacional, apesar da
mobilização de movimentos sociais e organizações ambientalistas para derrotá-lo. Logo
depois, os mesmos movimentos e organizações passaram a pressionar a presidenta da
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república para que vetasse todo o projeto por conta dos retrocessos que ele representava.
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Toda essa mobilização obteve uma vitória parcial: Embora não tenha vetado o projeto
integralmente, Dilma Roussef vetou alguns artigos que apresentavam ameaças graves ao meio
ambiente, e apresentou em seguida uma medida provisória substituindo o texto vetado e
alterando alguns dos pontos aprovados no Congresso. A seguir, vamos apresentar algumas
destas mudanças para discussão: são mudanças boas ou ruins? São avanços ou recuos?
A Vegetação é um Bem de Todo o Povo Brasileiro
A primeira coisa que o Código diz é que todas as florestas são bens de interesse comum da
sociedade brasileira. Isso quer dizer que o cuidado com as florestas está acima de qualquer
interesse privado!
A propriedade da terra permite que ela seja usada pelo agricultor, mas a sociedade brasileira
tem um interesse que obriga esse agricultor a ter uma parte de sua terra com florestas. Observe
que o primeiro inciso do artigo 1ª do Código Florestal do novo Código Florestal institui como
princípio o “reconhecimento das florestas existentes no território nacional e demais formas de
vegetação nativa como bens de interesse comum a todos os habitantes do País”.
A Reserva Legal
O código florestal cria a Reserva Legal (RL), uma parcela da propriedade rural que deve ser
dedicada à preservação da floresta.
Isso não quer dizer que a área deva ficar sem uso. Diversas atividades podem ser realizadas
nas reservas legais! O que se pode fazer lá? Pode tirar madeira, lenha, óleo, semente, frutos.
Pode criar abelha. Pode também ter espécies frutíferas. Mas tudo tem que ser feito de acordo
com um planejamento, chamado Manejo Sustentável.
O artigo 17 do Código Florestal diz que “A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de
vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título,
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado”.
Acrescentam os parágrafos §1º e 2º: “Admite-se a exploração econômica da Reserva Legal
mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de
acordo com as modalidades previstas no art. 20” e “Para fins de manejo de Reserva Legal na
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pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do Sisnama
deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo”.
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Então, o que não pode? Cortar toda a madeira de uma vez só, fazer “corte raso”.
No caso da Amazônia, 80% da propriedade rural deve ser reserva legal, enquanto no cerrado
que está na Amazônia Legal (com partes do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins) a RL é de 35%
da propriedade e no resto do país é de 20%. Assim, no bioma da nata atlântica, uma propriedade
com 100 hectares tem que reservar 20 hectares de terra de Reserva Legal que só poderá ser
utilizada com manejo florestal sustentável.
Obrigação de registrar a Reserva Legal
O antigo Código Florestal obrigava os proprietários de imóveis rurais a formalizarem no registro
de imóveis a reserva legal. O Código aprovado neste ano de 2012 passou a prever o registro no
órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR.
E o que é o CAR?
O novo Código prevê o Cadastro Ambiental Rural (CAR), no âmbito do Sistema
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA), registro público eletrônico de
âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar
as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de
dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate
ao desmatamento. A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e
posses rurais.

Vale a pena destacar que a mudança na legislação trouxe a previsão de instituição de reserva
legal inclusive para as comunidades indígenas. Na lei antiga, não tinham obrigação de
implementar reserva legal as Terras Tradicionalmente Ocupadas pelos Povos Indígenas e as
Unidades de Conservação de Proteção Integral, pois para todos os efeitos já eram
consideradas, integralmente, enquanto reservas.
Além disso, a existência de um grande contingente de áreas indígenas e de unidades de
conservação em um município autoriza a redução da reserva legal em qualquer propriedade
naquele município, não apenas nas terras indígenas. Além de essas comunidades passarem a
depender de autorização para utilizar conforme seus usos tradicionais grande parte de seu
território, outros proprietários de terra podem usar a presença de territórios indígenas para
avançar na devastação de suas próprias áreas de reserva.
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Na situação de posse sem o domínio formalizado, o registro da reserva legal se faz
através de Termo de Ajustamento de Conduta, que se faz junto ao órgão ambiental
estadual, devendo conter a localização da reserva legal, suas características ecológicas
básicas e a proibição de supressão de sua vegetação, isto quando o posseiro não tem plano de
manejo florestal sustentável.
Isto tem gerado muitos problemas, principalmente para os pequenos posseiros que além de já
terem pouca terra para plantar, não dispondo de terra para reservar, não possuem recursos para
financiar por conta própria a burocracia para formalizar a reserva legal de sua roça, ficando na
dependência da atuação dos órgãos ambientais que não possuem a mínima estrutura para
realizar este trabalho de forma ampla e adequada.
Desta forma acontece uma inversão de valores. O sistema jurídico coloca o pequeno posseiro
em situação de irregularidade ambiental, numa situação de criminalização dos trabalhadores
rurais, sem considerar a estrutura fundiária e a falta de política de regularização fundiária e
reforma agrária que existem para acabar tanto com o latifúndio quanto com o minifúndio.
Os prazos para averbação das reservas legais têm sido adiados por teimosia dos fazendeiros
que não cumprem a legislação ambiental e são os responsáveis pelos maiores passivos
florestais e falta de coragem política dos governos para enfrentá-los.
Nos últimos meses diversas comunidades de fundos de pasto foram procuradas para se
incorporarem ao Programa de Regularização Ambiental. Muitos companheiros acham esta
obrigação injusta para as comunidades tradicionais, dizendo mais ou menos o seguinte:
As comunidades de fecho de pasto criaram uma experiência própria de gestão socio-ambiental
que há mais de duzentos anos tem dado certo na caatinga e no cerrado da Bahia. Por que
inventar reserva legal e plano de manejo, se estas pessoas ao longo dos séculos aprenderam a
conviver com o bioma, respeitando suas tradições e tirando proveito das suas experiências e
cuidando principalmente das águas? Queremos a dispensa da averbação da reserva lega, por
que as áreas verdes existentes na nossa região são os territórios das comunidades tradicionais.
(Valdivino Rodrigues)
E você? O que pensa sobre isso? Você acha correto exigir reserva legal em áreas
de indígenas e outras comunidades tradicionais?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Outro ponto a se destacar é que, após os vetos presidenciais, o texto do novo Código, alterado por medida provisória, passa pela aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado novamente. As Casas analisam se aprovam ou não as modificações feitas pela
presidente. Ou seja, o texto agora em vigor ainda não pode ser considerado o texto definitivo do
Código Florestal.
Veja a notícia retirada no site do Senado Federal no dia 12 de julho:

COMISSÕES
12/07/2012 18h58
Parlamentares aprovam relatório sobre MP do novo Código Florestal
Após mais de seis horas de discussão, numa reunião marcada por várias tentativas de
obstrução de deputados da Frente Parlamentar da Agricultura, a comissão mista
destinada a analisar a Medida Provisória (MP) 571/2012, que alterou o novo Código
Florestal (Lei 12.651/2012) aprovou, na tarde desta quinta-feira (12), o relatório do
senador Luiz Henrique (PMDB-SC) sobre a matéria.
Durante a discussão do relatório, foram apresentados 343 pedidos de destaque para
votação em separado os quais deverão ser votados em agosto, quando será realizada
nova reunião da comissão. Durante a reunião, o relator fez uma alteração no artigo 15 do
texto aprovado, que estabelece as regras para o cômputo de Áreas de Preservação
Permanente (APP) no cálculo do percentual da reserva legal das propriedades rurais.
As principais alterações ao texto original da MP contidas no relatório se referem aos
princípios do novo Código Florestal, às definições de vereda e pousio, à recomposição
de áreas de reserva legal em propriedades de quatro a dez módulos fiscais e sobre a
dispensa da faixa de proteção de lagos menores que 1 hectare.
Princípios
Com relação às mudanças no caput do artigo 1º, que estabelece princípios gerais para
interpretação dos demais dispositivos do novo Código Florestal Brasileiro, no texto
aprovado houve uma substituição da redação original da MP que considerava como
fundamento central do novo Código Florestal “a proteção e o uso sustentável das
florestas”, por uma redação apenas especificadora dos conteúdos da lei florestal
brasileira. Essa mudança significou o retorno ao texto final aprovado pela Câmara dos
Deputados.
Vereda
Atendendo a emendas apresentadas por vários deputados, Luiz Henrique retomou a
definição de vereda que havia sido aprovada em ambas as Casas do Congresso
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Nacional. Sobre esse tema, falando na audiência pública em que os ministros
do governo justificaram a MP 571/2012, a senadora Kátia Abreu (PSD-TO) criticou o conceito proposto pelo Palácio do Planalto, por considerar que ampliava
indevidamente a aplicação desse tipo de APP, visto que retirava a necessidade da
presença de buritis para a sua caracterização.
Pousio
Sob a alegação de que a definição de pousio da MP 571/2012 poderia gerar
insegurança jurídica, o relator propôs um aprimoramento do dispositivo introduzindo
um parágrafo tornando mais claro o limite de aplicação dessa prática cultural a apenas
25% da área produtiva da propriedade ou pose.
APPs em pequenos lagos
O relatório aprovado dispensa também a faixa marginal de APP prevista para as
acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a um hectare. Sobre
esse assunto, Luiz Henrique condicionou a necessidade de supressão de vegetação
nativa à autorização dos órgãos ambientais estaduais.
Exóticas e frutíferas

O relatório propõe ainda alteração no parágrafo 1º do artigo 35 do novo Código
Florestal para incluir a possibilidade de os agricultores fazerem o reflorestamento de
suas propriedades rurais não apenas com espécies de plantas nativas, mas também
com “exóticas e frutíferas”. A recomposição com exóticas estava autorizada no texto
final do Código Florestal aprovado na Câmara dos Deputados, mas a nova redação
dada pela MP 571/2012 eliminou essa possibilidade.
Laércio Franzon (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)

Vale a pena destacar que entre as alterações propostas pelos deputados no texto aprovado pela
presidência está a possibilidade de utilizar plantas exóticas para recompor áreas desmatadas.
Mas o que seriam plantas exóticas? Para nós aqui no Brasil, muitas espécies facilmente
encontradas no dia-a-dia atualmente são plantas que foram introduzidas na flora brasileira,
tendo origem em diversos países. O tomate, por exemplo, é nativo dos Andes.
Então, por que é importante destacar esse dispositivo que a bancada ruralista pretende alterar
no novo Código Florestal? Ocorre que, entre as espécies consideradas exóticas, encontra-se,
por exemplo, o eucalipto. O artigo, caso volte ao texto original da Câmara, abrirá a possibilidade
de reflorestar utilizando o eucalipto, ou seja, ao invés de recompor a vegetação nativa, adaptada
ao meio ambiente local, será possível estar de acordo com a lei plantando eucalipto.
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As monoculturas de eucaliptos são conhecidas por trazerem inúmeros problemas
ambientais e sociais, visto que consomem água em excesso, diminuem a biodiversidade, reduzem as áreas agricultáveis, têm impactos no preço dos alimentos e no êxodo das
famílias do campo.
Compensação Ambiental
Veja que a lei não é nunca igual para todos, como se costuma dizer...
O Código Florestal foi modificado há um tempo atrás para estabelecer a possibilidade,
principalmente para grandes empresas de monocultura, com imensas dificuldades de criação
de reservas legais em seus imóveis, de fazer compensação ambiental criando reservas legais
em outros imóveis, apenas com a exigência de que implementem a reserva legal de mesma
extensão e localizada no mesmo bioma da área a ser compensada.
E mais: o proprietário nem sequer precisa comprar mais terras. Ele pode arrendar uma área
bem preservada de outro proprietário e transformá-la, para os efeitos da lei, em sua reserva
legal!
Isto não só facilitou a vida das grandes empresas agrícolas como também criou um “mercado de
reservas legais” muito perigoso, principalmente porque vai estimular a grilagem de terras
ocupadas por comunidades tradicionais para que o grileiro passe a “arrendar” terras para
grandes empresas fazerem delas reserva legal.
A Área de Preservação Permanente
Outro tema do Código Florestal são as Áreas de Preservação Permanente (APPs). Essas áreas
são as florestas que estão nas margens dos rios, lagos, lagoas, represas e nascentes, nas
ribanceiras muito inclinadas e no topo dos morros. Elas são locais frágeis, onde podem ocorrer
erosão, por exemplo. Além disso, locais que são muito importantes para a preservação da vida
do ecossistema, como os manguezais, conhecidos por serem berçário e refúgio para muitas
espécies.
As florestas, com suas raízes profundas, seguram os solos e ajudam a água a entrar na terra,
abastecendo os lençóis freáticos. Muitas das catástrofes que temos visto nestes últimos anos,
como as enchentes e deslizamentos de terras em todas as partes do país, têm a ver com
justamente com a destruição das florestas das APPs.
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Mesmo sendo frágeis, essas áreas também podem ser usadas pela agricultura
camponesa, segundo a atual legislação. Não é como a Reserva Legal, porque na
APP não se pode tirar madeira nem lenha – não se pode derrubar nenhuma árvore ou arbusto.
Mas pode tirar frutos, sementes, óleos, criar abelha... enfim, uma diversidade de produtos
podem sair da APP!
Art. 9o É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação
Permanente para obtenção de água e para realização de atividades de baixo impacto
ambiental.
Sistemas Agroflorestais
E no caso das áreas que não tem floresta, onde foi desmatado, mas mesmo assim é APP e RL?
O código florestal permite, para a agricultura camponesa, a utilização de sistemas agroflorestais
para a recuperação dessas áreas. Sistemas agroflorestais são plantios com vários cultivos
anuais, juntamente com árvores nativas.

6. Licenciamento Ambiental e Avaliação de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA)

A Política Nacional de Meio Ambiente, no art. 9º, IV, prevê o licenciamento ambiental como
instrumento fundamental na busca do desenvolvimento sustentável, buscando um ideal de
compatibilidade entre o desenvolvimento econômico e da livre iniciativa com o meio ambiente.
O objetivo é agir preventivamente e tornar sua preservação possível de forma a não
comprometer o tal desenvolvimento.
A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, considerados poluidores dependerão de prévio
licenciamento por órgão competente.
Você sabe o que é um órgão competente?
Competente, nesse sentido, significa que aquele órgão é o único que tem a
atribuição de fazer aquela tarefa, no nosso caso, o licenciamento.
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No âmbito do licenciamento, essa competência comum foi delimitada pela Lei 6.938/
81, que determina que a tarefa de licenciar é, em regra, dos estados, cabendo ao IBAMA uma atuação supletiva, ou seja, substituir o órgão estadual em sua ausência ou omissão.

A definição de competência no licenciamento ambiental foi, por muito tempo, alvo de polêmica,
uma vez que não havia delimitação expressa de quando a competência seria da União e quando
seria do estado. Muitas vezes a conveniência do empreendedor e a conivência do órgão
licenciador eram os fatores determinantes para definir tal competência.
De acordo com o art. 4º da Resolução Conama 237/97, o IBAMA tem a competência para
licenciar, cabendo a esse órgão a responsabilidade pelo licenciamento de atividades e obras
com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional.
A Lei Complementar nº 140/2011 buscou acabar com esta polêmica, delimitando melhor a
esfera de competência comum em matéria ambiental, ao listar os casos em que o licenciamento
deverá ser conduzido pela União (no caso do licenciamento, pelo Ibama):
Art. 7o São ações administrativas da União:
(....)
XIV - promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona
econômica exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto
em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do Poder
Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme disposto
na Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999;
g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material
radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e
aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou
h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da
Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e
natureza da atividade ou empreendimento;
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Definida então a competência da União, os demais casos deverão ser licenciados
pelos estados e municípios, a depender do grau de impacto do empreendimento e
das condições dos entes federativos para o exercício da competência licenciadora, conforme
indicado nos arts 5º e 6º da Resolução Conama 237/97.
Caso não exista órgão ambiental executor ou deliberativo ou ainda em caso de atraso
injustificado no procedimento de licenciamento imputável ao órgão ambiental licenciador, a Lei
Complementar 140/11 determina que outro ente federativo de maior abrangência poderá atuará
em caráter supletivo, através de seu respectivo órgão licenciador ou normativo (arts. 14, §3º e
15).
E o caráter supletivo, o que quer dizer?
O caráter supletivo pressupõe a ação que se acrescenta ou adiciona as ações
de execução dos municípios ou estados. Caso não exista órgão ambiental
capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado, a União deverá
desempenhar as ações administrativas estaduais até a sua criação. Caso o
município, não possua órgão de meio ambiente, o estado assume as funções. A
União também pode atuar supletivamente em relação aos estados, ao Distrito
Federal e aos municípios em caso de inércia ou omissão na atuação ambiental
por parte deles. O mesmo vale para os estados em relação aos municípios.

Em regra, os estados ficaram com a competência residual, estando aptos a licenciar aquilo que
não for de competência da União nem dos municípios.

6.1.Discriminação das terras públicas
No caso da Bahia, o Programa Gestão Ambiental Compartilhada( G.A.C) descentraliza a gestão
pública, dando poderes aos órgãos municipais de meio ambiente para, dentre outras coisas,
atuarem como órgãos licenciadores. O G.A.C. tem como principal objetivo apoiar os municípios,
tendo em vista a estruturação do Sistema Estadual de Meio Ambiente, com enfoque no
processo de organização e ampliação da capacidade dos Municípios baianos para o
licenciamento.
O Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada, em suas ações, propõe:
Apoiar os municípios do Estado da Bahia na estruturação da sua capacidade de gestão
ambiental;
Capacitar os técnicos dos municípios, tendo em vista a organização dos Sistemas
Municipais de Meio Ambiente;
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Apoiar o planejamento integrado das ações de meio ambiente no âmbito
local e com as instâncias de gestão e planejamento regionais;
Atender a necessidade de licenciamento das atividades de impacto local e de
fiscalização ambiental no território municipal, para garantir maior agilidade e qualidade
na prestação do serviço ambiental (estima-se que até 70% de todos os
empreendimentos e atividades licenciadas pelo IMA, são de impacto local e que,
portanto, devem ser licenciadas pelos municípios);
Repassar o licenciamento aos municípios das atividades de impacto local;
O compartilhamento e uso de tecnologias de informação, através de capacitação e a
disponibilização dos sistemas de informação ambientais já desenvolvidos e em
operação pelos órgãos estaduais de meio ambiente, como, por exemplo, o Sistema
“Cerberus” utilizado pelo IMA;
Apoiar o desenvolvimento de consórcios intermunicipais de gestão ambiental para o
compartilhamento de técnicos, para viabilizar a gestão, o licenciamento e o
monitoramento ambiental local também para os municípios de menor porte e com
maior dificuldade econômica;
Adquirir e distribuir equipamentos de informática e programas para a estruturação dos
organismos municipais de meio ambiente, àqueles municípios que se estruturarem
para o licenciamento ambiental local.

Lembre-se que para o Município licenciar ele precisa ter Conselho do Meio Ambiente, com
caráter deliberativo, participação popular e profissionais habilitados legalmente. Para isso, cada
Município precisa instituir o Sistema Municipal do Meio Ambiente e com ele todos os
mecanismos gerenciais para que o desenvolvimento local aconteça com qualidade ambiental.
Legalmente, desde que cumpra os requisitos acima indicados, os municípios possuem
competência para licenciar empreendimentos que causem impactos locais. Esta medida
poderá dar maior agilidade aos processos de licenciamento ambiental, estimulando o respeito
às normas ambientais.
Entretanto, é importante destacar que a esfera do licenciamento ambiental é alvo de grandes
pressões dos empreendedores, que querem ter a sua atividade rapidamente autorizada pelo
Estado. Os órgãos municipais, portanto ficarão muito mais sujeitos às pressões do poder local e
só com rigor técnico e efetivo controle social será possível realizar licenciamento ambiental
municipal de forma qualificada.
Utilize o espaço abaixo para escrever sua opinião sobre a possibilidade do
município licenciar.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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A Lei Complementar 140/11 estabeleceu ainda a figura da atuação subsidiária, consistente na “ação do ente da Federação que visa a auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes das competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo
originariamente detentor das atribuições [licenciatórias]” e que se dará, entre outras formas,
através de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro (art. 2º, III c/c art. 16).

6.2 Quando o licenciamento ambiental é obrigatório?
A Constituição, no seu at. 225, §1º, exige o estudo prévio de impacto ambiental “para instalação
de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente”.
Na Resolução CONAMA 001/1986 está dito o que é um impacto ambiental:
(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.

Por sua vez, o art. 2º traz uma lista de empreendimentos e atividades capazes de produzir
efeitos indesejáveis no meio ambiente. Esta lista, apesar de trazer obras como Estradas,
Ferrovias, Portos, minerodutos, hidrelétricas, dentre outros empreendimentos e atividades, não
quer dizer que apenas estes estão sujeitos ao procedimento de licenciamento ambiental para
poderem funcionar. A lista é exemplificativa, de forma que também cabe aos órgãos ambientais
e à justiça, inclusive, determinar que para outras atividades, ainda que não constem no grupo do
art. 2º, seja exigida a licença ambiental.
O que é licença ambiental?
A licença ambiental é uma autorização emitida pelo órgão ambiental competente
àquele que deseja executar a obra ou atividade que poderá causar dano ao
meio ambiente, desde que atendidas as precauções requeridas, a fim de
resguardar o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Trata-se de uma autorização e, por isso mesmo, pode ser cassada caso as
condições estabelecidas pelo órgão ambiental não sejam cumpridas, como
prevê o artigo 19 da Resolução Conama 237/97.
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A Resolução Conama 001/86 estabelece o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) como principal
documento para a implementação da Avaliação de Impacto Ambiental, vinculado ao
licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras, com o objetivo de avaliar os
impactos de empreendimentos sujeitos ao licenciamento.
A Constituição Federal de 1988 não tornou o EIA exigível em todos os casos, permitindo àqueles
relacionados a empreendimento ou atividade não “potencialmente causadora de significativa
degradação ambiental” a possibilidade de dispensa da realização desse estudo. O que não
significa que a Carta Magna tenha dispensado o órgão licenciador competente de proceder à
avaliação do impacto ambiental (AIA) do empreendimento a ser licenciado por meio de outros
estudos ambientais.
Nesses casos, quando o impacto ambiental de determinada atividade for considerado nãosignificativo, a Resolução Conama 237/97, no parágrafo único de seu art. 3º, assevera que “o
órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é
potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos
ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento”.

6.3.1. Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
O estudo de impacto ambiental (EIA) é o exame necessário para o licenciamento de
empreendimentos com significativo impacto ambiental. O EIA deve ser elaborado por
profissionais legalmente habilitados e deve:
a. trazer todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, considerando
sempre a hipótese de não execução do projeto;
b. identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de
implantação e operação da atividade;
c. definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetados pelos
impactos, considerando sempre a bacia hidrográfica na qual se localiza;
d. considerar a compatibilidade do projeto com os planos e programas governamentais
propostos e em implantação na sua área de influência.
De acordo com a Resolução Conama 237/97, o EIA deve ser composto obrigatoriamente por
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1. diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento: deve descrever e
analisar o potencial dos meios físico, biológico e socioeconômico da área de influência do
empreendimento, comparando a situação desses elementos antes e depois da
implantação do projeto;
2. análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas: contemplando a
previsão do tamanho e importância dos impactos do empreendimento, discriminando os
positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e
longo prazos, temporários e permanentes; até que ponto podem ser revertidos esses
impactos; sua possibilidade de acumulação e distribuição; e quais serão os ônus e
benefícios sociais;
3. medidas mitigadoras dos impactos negativos: quais são os programas ambientais
previstos para serem implementados a fim de reduzir os danos ao meio ambiente, que
serão avaliados durante a vigência da Licença de Instalação;
4. programa de acompanhamento e monitoramento: deve abranger os impactos positivos
e negativos, indicando os padrões de qualidade a serem adotados como parâmetros.

6.3.2. Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)
Considerando a extensão, a quantidade de detalhes e o fato do EIA ser redigido em linguagem
técnica, o RIMA é elaborado, em linguagem mais acessível, com o objetivo de atender à
demanda da sociedade por informações a respeito do empreendimento e de seus impactos.
O RIMA é exigido em todos os casos em que se exige o EIA, mas são dois documentos distintos
e com focos diferenciados. O RIMA não deve ser considerado como um resumo do EIA. O RIMA
deve oferecer informações essenciais para que a população tenha conhecimento das
vantagens e desvantagens do projeto e as conseqüências ambientais de sua implementação.
Em termos gerais, pode-se dizer que o EIA é um documento técnico e que o RIMA é um relatório
com linguagem mais popular, devendo conter, de acordo com os incisos I a VIII do art. 9º da
Resolução Conama 001/86:
1. os objetivos e as justificativas do projeto, sua relação e sua compatibilidade com as
políticas setoriais, planos e programas governamentais;
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2. a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e de localização, especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação, a área
de influência, as matérias primas e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e
técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia e os
empregos diretos e indiretos a serem gerados;
3. o resumo dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de influência do
projeto;
4. a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e da operação da
atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência
dos impactos e indicando métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação,
quantificação e interpretação;
5. a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as
diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas e a hipótese de sua nãorealização;
6. a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos
impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de
alteração esperado;
7. o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;
8. a recomendação quanto à alternativa mais favorável.

6.4. Procedimentos do Licenciamento Ambiental

O empreendedor deverá se submeter a três tipos de licença:
1. Para localizar: licença prévia (LP) - aprova a localização, concepção e define as medidas
mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos do projeto; na Bahia, esta licença é
chamada de licença de localização;
2. Para instalar: licença de instalação (LI) - autorizado o empreendedor a iniciar as obras;
3. Para ampliar e operar: licença de operação (LO) - autoriza o interessado a iniciar suas
atividades.
Essas licenças, no entanto, não tiram do empresário a obrigação de ter outras autorizações
ambientais junto aos órgãos competentes. Atividades que se utilizam de água, por exemplo,
também necessitarão da outorga de direito de uso, conforme os preceitos constantes da Lei
9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
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6.4.1. Licença Prévia
A Resolução Conama 237/97 diz que na 1ª fase de licenciamento ambiental é necessário ter
uma licença prévia na fase de planejamento do projeto. A licença prévia atende ao princípio da
prevenção. Diante da impossibilidade de se reparar um dano ou de se recompor uma situação
idêntica à anterior, a ação preventiva é a melhor solução.
Esta é a fase mais “polêmica” do licenciamento ambiental, pois nela geralmente se dão os
maiores embates entre a empresa, o governo e a sociedade civil organizada, sobretudo quando
se trata de atividades que atingem direitos possessórios ou territoriais de povos e comunidades
tradicionais.
Uma crítica que se faz aos órgãos licenciadores é o fato de que muitas vezes atrasam o
cumprimento de medidas de controle ambiental de uma fase para outra, de forma a facilitar a
obtenção das licenças pela empresa, pondo em risco o equilíbrio ambiental e abrindo brechas
ao descumprimento da própria legislação ambiental. A exemplo do que aconteceu com a licença
de instalação do projeto da transposição do Rio São Francisco, que foi concedida sem o
cumprimento das condicionantes impostas pelo IBAMA ao conceder a licença prévia.
O Tribunal de Contas da União entende que o órgão ambiental não poderá admitir o atraso de
estudos na licença prévia para as fases posteriores.
Na licença prévia, é obrigatória a apresentação de certidão da Prefeitura Municipal, declarando
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O órgão ambiental pode pedir informações e se a empresa não atender no prazo de quatro
meses, o pedido de licença será arquivado. Outro processo de licenciamento deverá ser
iniciado.
As audiências públicas ocorrem na fase de licença prévia, quando a comunidade é chamada a
avaliar os impactos ambientais e sociais do empreendimento. Se houver audiência, abre-se
novo prazo para esclarecimentos das dúvidas levantadas pelo público. A audiência ocorre: por
decisão do órgão ambiental; b) por solicitação de entidade civil; c) por solicitação do Ministério
Público; ou d) por abaixo-assinado de pelo menos 50 cidadãos. O órgão ambiental deve abrir
prazo de 45 dias para a solicitação de audiência pública, a partir da data do recebimento do
RIMA. No caso de haver solicitação e o órgão ambiental negar a realização, a licença prévia
concedida será considerada nula.
Também causa polêmica a realização das audiências públicas, visto que muitas vezes são
realizadas sem o cumprimento das exigências, como, por exemplo, ser realizada em local
acessível aos interessados, servindo tão somente para dar uma aparência de legitimidade ao
procedimento.
Ao expedir a licença prévia, o órgão ambiental estabelecerá as medidas mitigadoras que devem
ser contempladas no projeto de implantação. O cumprimento dessas medidas é condição para
se solicitar e obter a licença de instalação. Depois de concedida a LP, a empresa poderá
elaborar o projeto básico da atividade, com detalhes sobre a obra.
Para o setor elétrico, a Licença Prévia é condição suficiente e necessária para o leilão das
hidrelétricas e linhas de transmissão.

6.4.2. Licença de Instalação

A solicitação da licença de instalação é feita no mesmo órgão ambiental que emitiu a licença
prévia. Para a solicitação da licença de instalação, o empreendedor deve: comprovar o
cumprimento das condicionantes estabelecidas na licença prévia; apresentar planos
ambientais detalhados.
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Os planos serão analisados no órgão ambiental, por meio de um parecer técnico
concedendo ou não a licença de instalação. Se concedida, a empresa deve informar no diário oficial e em jornal de grande circulação na região onde se instalará a atividade.
Durante a duração da licença de instalação, a empresa deve implementar as condicionantes
determinadas, com o objetivo de prevenir ou remediar impactos sociais e ambientais que
possam ocorrer durante a construção da obra, por meio de medidas que devem ser tomadas
antes do início de operação. O cumprimento das condicionantes é indispensável para a
solicitação e obtenção da licença de operação.
As licitações de obras, instalações e serviços que demandem licença ambiental somente
devem ocorrer após a obtenção da licença de instalação. Nesse momento, o empreendimento
já tem sua viabilidade ambiental atestada pelo órgão competente bem como sua concepção,
localização e projeto de instalação devidamente aprovados.
Você sabe o que é uma licitação?
Toda vez que o Governo precisa comprar algo ou contratar um serviço, ele
precisa antes tornar isso do conhecimento de todos e seguir regras para
escolher de quem contratará o serviço ou comprará a coisa. A isso a lei chama
licitação.

O órgão ambiental monitora as condicionantes determinadas na concessão da licença. O prazo
de validade da licença de instalação será de, no máximo, seis anos.

6.4.3. Licença de Operação

Ao requerer a licença de operação, a empresa deve comprovar: a implantação de todos os
programas ambientais que deveriam ter sido executados durante a vigência da licença de
instalação; a execução do cronograma físico-financeiro do projeto de compensação ambiental;
o cumprimento de todas as condicionantes estabelecidas quando da concessão da licença de
instalação. Caso seja favorável, o interessado deve efetuar a publicação no diário oficial e em
jornal regional ou local de grande circulação.
Concedida a licença de operação, fica a empresa obrigada a implementar as medidas de
controle ambiental (condicionantes), sob pena de ter a LO suspensa ou cancelada.
Normalmente as condicionantes visam à implementação correta dos programas de
monitoramento da atividade. Também devem prevenir riscos à saúde e ao meio ambiente.
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A licença de Operação não tem caráter definitivo e, portanto, sujeita o empreendedor
à renovação, com condicionantes supervenientes. No que se refere à renovação da
LO, deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração do prazo de
validade da licença anterior, mediante publicação do pedido em diário oficial e jornal de grande
circulação.

6.4.4. Empresas irregulares

Caso as obras se iniciem sem a licença de instalação ou as operações comecem antes da
licença de operação, o empresário comete crime ambiental (Lei de Crimes Ambientais - Lei
9.605/98). Para permitir a regularização de atividades, foi estabelecido o Termo de
Compromisso. O Termo de Compromisso não tem finalidade de aceitar o empreendimento
irregular. Serve para permitir que a empresa promova as correções de suas atividades,
mediante o atendimento das exigências.
No caso de obras já iniciadas, o órgão ambiental fará Termo de Compromisso com a empresa.
Nesse caso, será emitida a licença de instalação, sem a necessidade de recorrer ao
licenciamento prévio. Apesar de os estudos ambientais servirem para avaliar impactos
ambientais para a concessão da licença prévia, nesses casos, esses documentos servirão para
fundamentar a concessão da licença de instalação ou de operação. Ao celebrar o Termo, a
empresa beneficia-se da suspensão da multa aplicada em decorrência da ausência de
licenciamento. Ficam também suspensas as sanções administrativas impostas à empresa dos
fatos contemplados no acordo firmado.

6.5. Avaliação de equidade ambiental em lugar de EIA/RIMA:
proposição de entidades ambientalistas
A partir de 1987, organizações sociais nos Estados Unidos começaram a discutir mais
intensamente as ligações entre raça, pobreza e poluição e pesquisadores iniciaram estudos
sobre as ligações entre problemas ambientais e injustiça social, procurando elaborar os
instrumentos de uma “Avaliação de Equidade Ambiental”1.

*! - Apesar da internet está distante da realidade de milhares de brasileiros, esse debate pode ser acompanhado no texto de Henri Acselrad,
pesquisador do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Territorial, no link http://www.fase.org.br/projetos/clientes/noar/noar/UserFiles/
17/File/JANovasArticulacoes-%20ms.pdf, ou fazendo buscado no Google com as palavras [Justiça Ambiental articulações ambiente democracia].
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A partir da avaliação, propõe Henri Acselrad, se procurava introduzir variáveis
sociais nos tradicionais estudos de avaliação de impacto, tendo como componente a pesquisa participativa que envolveria como co-produtores do conhecimento os próprios
grupos sociais ambientalmente afetados. Essa proposta, ainda segundo Henri, viabilizaria a
integração de estudos sobre os processos biofísicos e processos sociais. “Procurava-se
postular assim que aquilo que os trabalhadores, grupos étnicos e comunidades residenciais
sabem sobre seus ambientes deve ser visto como parte do conhecimento relevante para a
elaboração não discriminatória das políticas ambientais”.
Como vimos acima, o processo de avaliação de impacto ambiental incorporou a componente da
participação popular na “audiência pública”, na forma da Resolução Conama nº 09/87.
Entretanto, diversos processos de
licenciamentos de grandes obras não
demonstraram um efetivo controle social
dos atos de licenciamento ou demonstraram
ainda uma manipulação por parte do poder
público e empreendedores das audiências
públicas. Tal situação decorre da recorrente
ideia divulgada entre os empresários e
alguns setores governamentais de que o
licenciamento ambiental representa um
atraso para o desenvolvimento da região ou do país.
Por outro lado, sem maior aprofundamento, é utilizado também como argumento o discurso que
os cuidados para com o meio ambiente impediriam o crescimento econômico e a geração de
empregos.
A Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RJB), através de edição especial do Boletim Justiça
Ambiental de novembro de 2009, debateu a respeito do licenciamento ambiental,
problematizado o EIA/RIMA.
Para a RJB,
Os métodos convencionais de avaliação de impacto das atividades produtivas e
projetos de desenvolvimento têm sido fortemente criticados por separarem o
meio ambiente de suas dimensões sociopolíticas e culturais. Produzem com
freqüência uma separação indevida entre o meio ambiente e a diversidade de
usos e significados dados a ele pelos distintos grupos sociais que compartilham
o território.
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“Os EIA/RIMA têm sido, em consequência, facilmente apropriados pelos
interesses econômicos envolvidos no projeto e na própria elaboração repetida
de estudos de impacto formalmente padronizados e socialmente vazios”.

Diante desse quadro, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental propõe um novo instrumento de
avaliação, complementar ao EIA/RIMA, que chama de Avaliação de Equidade Ambiental (AEA),
como instrumento de modernização e democratização dos procedimentos de avaliação de
impacto de projetos de desenvolvimento.
Esse novo procedimento busca desenvolver propostas de tomada de decisão democráticas e
elementos de metodologia que contribuam para alterar a correlação de forças no debate sobre o
impacto dos projetos de desenvolvimento, fazendo valer a perspectiva diferenciada dos grupos
sociais atingidos e/ou correntemente menos capazes de se fazer ouvir na esfera decisória.
Vejam alguns depoimentos:
A abordagem empregada pelos elaboradores dos EIAs se concentra em computar
as famílias nucleares e remetê-las ao princípio da propriedade privada, sem
considerar os grupos sociais mais amplos e as suas condições específicas de
reprodução. Assim, por exemplo, no caso dos reassentamentos compulsórios,
troca-se supostamente “terra por terra”. Desconsidera-se toda a história da
relação daqueles grupos com o território, seus aspectos simbólicos, morais e
afetivos. Dimensões incomensuráveis da existência são reduzidas a um valor
numérico que contabiliza apenas o tamanho da terra, omitindo-se quanto à
responsabilidade pela total desestruturação dos modos de viver e produzir a ser
desencadeada pelos projetos.
“Os casos analisados demonstram que as instâncias normalmente abertas para a
negociação não compreendem a possibilidade da não implantação do projeto.
Embora se apresente como uma dinâmica própria da disputa democrática, a
negociação com o empreendedor se revela como um momento particularmente
arriscado para os grupos sociais locais. Estes muitas vezes se vêem participando
de um jogo cujas regras já estão previamente definidas em função das relações
de poder desiguais que demarcam as posições destes dois sujeitos. A negociação
não garante, pois, que as reivindicações dos atingidos serão aceitas”.
“O atual processo de licenciamento está centrado na obra (por exemplo, a
hidrelétrica), e não no produto (no caso, a energia elétrica). Deve-se abrir o
debate público sobre quais setores são responsáveis pelo aumento da demanda
por energia, se esta demanda é legítima e justifica os impactos sociais e
ambientais, qual tipo de energia é o mais adequado para cada região e quais as
formas social e ambientalmente seguras de obtê-la”.
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Sempre que o empreendimento interferir em terra indígena, em terra quilombola, em bens
culturais acautelados e em áreas ou regiões de risco ou endêmicas para malária, o Ibama
deverá consultar respectivamente a Fundação Nacional do Índio (Funai), a Fundação Cultural
Palmares (FCP), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Ministério
da Saúde, para que estes órgãos se manifestem e especifiquem as peculiaridades que deverão
integrar o processo de licenciamento ambiental.
A atuação destes órgãos em processos de licenciamento ambiental foi regulamentada através
da Portaria Interministerial nº 419, de 26 de outubro de 2011, que determinou também a
presunção de interferência, por tipologias de empreendimento, a partir das seguintes
distâncias:

Em casos excepcionais desde que devidamente justificados e em função das especificidades
da atividade ou empreendimento e das peculiaridades locais, estes limites poderão ser
alterados no caso concreto.
Apesar do critério arbitrário das distâncias e dos curtos prazos estabelecidos para manifestação
dos órgãos intervenientes ao Ibama, a Portaria 419/11 pode ser considerada um importante
marco regulatório especialmente para garantia do Componente Indígena e do Componente
Quilombola nos processos de licenciamento ambiental, ao prever estudos e medidas de
mitigação e compensação específicas para estas comunidades.
Em resumo, estes Componentes abarcam desde a emissão de Termos de Referência
específicos, que nortearão a realização dos Estudos do Componente Indígena e Quilombola; a
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elaboração destes Estudos, que serão analisados pela Funai e pela FCP, respectivamente; e a elaboração do Plano Básico Ambiental (PBA), contendo programas e
medidas de mitigação e compensação, a serem implantados em benefício das comunidades
afetadas.
Vale lembrar que, em respeito ao direito de consulta previsto na Convenção 169 da OIT, todos
estes produtos deverão ser apresentados às comunidades impactadas pelo empreendimento,
ampliando assim as possibilidades de participação popular dentro do licenciamento ambiental,
uma vez que a consulta às comunidades não se limita e nem se confunde com as audiências
públicas do licenciamento ambiental.
A Convenção 169 da OIT, da qual o Brasil é signatário, determina que os povos
indígenas e tribais têm o direito de ser consultados sempre que houver a previsão
de qualquer medida legislativa ou administrativa capaz de afetá-los. Indica ainda
que a consulta deverá ser livre, prévia, informada e de boa-fé – o que significa que
o resultado das consultas deve ter a possibilidade de influenciar a decisão a ser
tomada.

7. Responsabilidade por Dano Ambiental
A responsabilidade ambiental é de 03 (três) tipos: administrativa, civil e penal.
Responsabilidade Administrativa:
Sobre os bens ambientais recai o interesse difuso. Entretanto os mesmos não deixam de ser
tutelados por normas de direito público, especialmente as administrativas. Assim, a
responsabilidade administrativa resulta da infração de normas administrativas sujeitando-se o
infrator a uma sanção de natureza também administrativa tais como multa, advertência,
interdição de atividades, suspensão de benefícios etc.
As sanções administrativas requerem a instauração do respectivo processo administrativo
punitivo, necessariamente contraditório com oportunidade de defesa e estrita observância do
devido processo legal, que são princípios constitucionais que regem o processo.
Responsabilidade Criminal:
A responsabilidade criminal deriva do cometimento de crimes ou contravenção, ficando o
infrator sujeito a multa (pena pecuniária) ou perda da liberdade.
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Só se constitui crime ecológico aquilo que estiver definido em lei. Não existe crime sem
definição legal anteriormente prevista. Vale dizer que ação penal relativas aos crimes
ecológicos são de natureza pública e só podem ser propostas pelo Ministério Público, na forma
do Código de Processo Penal.
No quadro abaixo está descrito os principais crimes ambientais, com as respectivas penas, de
acordo com a lei 9.605/98:

Em alguns casos, as penas podem ser aumentadas em até um terço, se das infrações resultar
diminuição das águas naturais, erosão ao solo modificação do solo climático ou se o crime for
cometido em épocas de queda de sementes, formação vegetal, seca ou inundação.
Responsabilidade das pessoas jurídicas por crimes ambientais:
Como vimos, atualmente constata-se a existência de uma verdadeira crise ambiental,
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compreendida como a escassez de recursos naturais e as diversas catástrofes em
nível planetário, surgidas a partir das ações degradadoras do ser humano na natureza. O acelerado desenvolvimento tecnológico, iniciado com a Revolução Industrial e
intensificado após a Segunda Grande Guerra, gerou uma devastação ambiental descontrolada,
ocasionada pela opção de desenvolvimento escolhida pelos Estados, que implantaram um
modelo industrial agressivo aos valores ambientais da comunidade.
Para algumas pessoas, medidas de cunho civil ou administrativo mostram-se insuficientes para
combater as constantes investidas contra o meio ambiente.
A criminalidade empresarial, caracterizada pela fragmentação de conduta dos agentes diretos e
pela delegação de trabalho, compromete a própria efetividade do direito penal, que, em sua
formulação clássica, encontra enormes dificuldades para a repressão de delitos contra a ordem
econômica.
A falta de provas dificulta a condenação dos dirigentes da empresa, prováveis mandantes e coresponsáveis pelo crime ambiental. Já a responsabilidade do preposto da corporação, agente
direto da transgressão, é, por vezes, inoperante, porque a aplicação de pena privativa de
liberdade contra ele não tem qualquer efeito reparatório relativamente ao ente coletivo; e a
imposição de pena pecuniária (multa, indenização em dinheiro) esbarra no freqüente fato de
serem pessoas com pequena capacidade de pagamento.
Sensível à crise ambiental e sintonizado com o posicionamento mundial, o constituinte
brasileiro, além de criar um capítulo especial para a proteção do meio ambiente e elevar o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado à categoria de direito fundamental, introduziu a
responsabilidade penal da pessoa jurídica nos arts. 173, § 5º e 225, § 3º da Constituição Federal
de 1988.
Posteriormente, a Lei 9.605, de 12/02/98, em seu art. 3º, inaugurou, pela primeira vez na
legislação ordinária, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, gerando profunda alteração
na sistemática brasileira.
A defesa da responsabilidade penal da pessoa jurídica parte da constatação de que a maioria
dos crimes ambientais é praticada por empresas que diariamente, em seu afã de lucros e na
cega intenção de se desenvolver sem atentar para as peculiaridades da natureza, poluem,
desmatam e matam, causando um desequilíbrio ambiental cada vez maior.
Um estudioso do assunto afirma que “o intento do legislador, como se vê, foi punir o criminoso
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certo e não apenas o mais humilde – ou o 'pé-de-chinelo' do jargão popular. Sim,
porque, via de regra, o verdadeiro delinqüente ecológico não é a pessoa física –
o quitandeiro da esquina, por exemplo -, mas a pessoa jurídica que, quase sempre, busca o
lucro como finalidade precípua, e para a qual pouco interessam os prejuízos a curto e longo
prazos causados à coletividade, bem como pouco importa que a saúde da população venha a
sofrer com a poluição”
Assim, diante dos desafios da criminalidade coletiva e da desenfreada devastação ambiental, a
responsabilidade penal da pessoa jurídica passa a ser adotada como instrumento importante
para o efetivo controle social das condutas lesivas a meio ambiente.
Porém, não são poucas as críticas dirigidas ao novo instituto:
A responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais vai de encontro às
tendências da atual política criminal que, influenciada pelo Minimalismo Penal, aponta para o
caráter fragmentário e subsidiário do direito penal, que deve ser utilizado como instrumento de
última razão.
Alguns autores sustentam ainda que o constituinte quis dizer que tanto a pessoa física quanto a
jurídica poderiam responder administrativa, tributária e civilmente pelos seus atos, mas que a
responsabilização penal continuaria restrita à pessoa humana.
Com relação às finalidades da sanção penal, afirma-se que a pena é medida político-jurídica de
resposta ao autor da infração penal, que busca comunicar-lhe a repulsa jurídica à sua conduta.
Assim, é indispensável seja compreendida pelo condenado. Então, o juízo de reprovabilidade
(sentido penal) só se justifica se dirigidas às pessoas físicas.
Verifica-se no debate acerca da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, uma verdadeira
tensão entre as garantias penais dos cidadãos e a necessidade de novos mecanismos
preventivos sociais eficazes no combate à degradação do meio ambiente.
Responsabilidade Civil:
A responsabilidade civil é aquela que impõe ao infrator a obrigação de restituir os prejuízos
causados pelas condutas lesivas aos bens ambientais. Pode derivar da lei (responsabilidade
legal) ou do contrato (responsabilidade contratual). Sem prejuízos das sanções administrativas
ou penais, o infrator deve, quando previsto em lei ou contrato, reparar pecuniariamente (em
dinheiro) os danos causados ao meio ambiente.
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8. Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza
Um dos principais desafios para a humanidade é lidar com a "crise ambiental". Entre os países
do mundo o Brasil é conhecido pela riqueza ainda existente de sua biodiversidade. Uma das
políticas que visa conservar a biodiversidade em habitat natural é a de criação, implantação e
manutenção de Unidades de Conservação.
O que são Unidades de Conservação?
Considerando que a biodiversidade está em disputa e que no capitalismo ela constitui matériaprima e insumo de produção, as Unidades de Conservação são áreas criadas pelo Poder
Público para a proteção da fauna, flora, de microrganismos, de corpos d´água, solo, clima,
paisagens, enfim, de processos ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais
considerados de alta relevância, merecedores de uma proteção especial.
Alguns tipos de Unidades de Conservação protegem também o patrimônio histórico-cultural, as
comunidades tradicionais, suas práticas e o modo de vida, possibilitando o uso sustentável dos
recursos naturais existente nessas áreas.
Entre as Unidades de Conservação temos diversas categorias, modalidades e formas de
proteção à natureza, como: parques nacionais/estaduais/municipais, estações ecológicas,
reservas extrativistas, Áreas de Proteção Ambiental (APA), entre outras, que estão
contempladas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, criado através da Lei nº.
9.985/00.
Origem das Unidades de Conservação
A biodiversidade sempre foi vista como fontes de riqueza e de sobrevivência para o ser humano.
Desde a Antiguidade diversos povos isolavam áreas para a proteção da natureza com
finalidades diversas, seja por questões culturais, religiosas, para manutenção das aguadas, do
clima. Intervenções que se mantém, além de servir hoje, também, para criar zonas de exclusão
de camponeses e de populações tradicionais.
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O atual modelo de "áreas naturais protegidas" tem origem nos Estados Unidos.
Devido ao problema da grande expansão urbana e agrícola que empobreceu a
biodiversidade e gerou graves problemas ambientais, em 1872 foi criada a primeira área
institucionalmente protegida, o famoso Parque Nacional de Yellowstone (Pedra Amarela).
O tempo foi passando e no mundo inteiro foram sendo criadas unidades de conservação nos
outros países, principalmente no modelo americano, ou seja, no modelo dos Parques e das
Reservas. Devido aos conflitos ocasionados pelos parques houve uma significativa ampliação
da quantidade de formas de manejo, de finalidades, de objetivos e de normas para essas áreas
protegidas.
E no Brasil?
O Brasil é considerado um dos países mais ricos em diversidade biológica, possuindo o maior
sistema de águas doces do mundo e seis biomas de grande relevância: Mata Atlântica,
Caatinga, Cerrado, Amazônia, Pantanal e Campos sulinos.
Todos os modelos socioeconômicos dominantes na história do
Brasil vêm destruindo esta imensa biodiversidade devido a
intensa exploração e pressão sobre ela. Desde a década de
1930, unidades de conservação têm sido criadas em todo o país,
com categorias e objetivos distintos, nas três esferas de poder federal, estadual e municipal.

O primeiro parque criado
no Brasil foi o Parque
Nacional de Itatiaia, em
1937, seguido de Iguaçu e
Serra dos Órgãos, em
1939.

8.1. A criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC)
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) foi criado pela Lei
9.985, no ano 2000, como consequência de compromissos internacionais firmados pelo Brasil
em termos de proteção da diversidade biológica durante a Conferência das Nações Unidas para
o Meio Ambiente – Rio 92.
Esta lei estabelece diretrizes e normas, além de organizar as categorias de unidades de
conservação, visando melhorar a gestão e o manejo dessas áreas no Brasil.
Entende-se por Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, o conjunto organizado
de áreas naturais protegidas (unidades de conservação federais, estaduais e municipais) que,
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O Regime Jurídico do Sistema Nacional de Unidades de Conservação é caracterizado pelo
seguinte:
a) Não podem ser alterados ou suprimidos senão através de uma lei específica;
b) Não podem ser utilizados de modo a comprometer as suas características e finalidades;
c) Mesmo havendo propriedade particular dentro dessas áreas, prevalece o interesse
público de preservação.
Tipos de Unidades de Conservação
Em virtude da grande diversidade de situações presentes na realidade brasileira, o SNUC divide
as Unidades de Conservação em dois grandes grupos:

Unidades de conservação de proteção integral - O objetivo básico dessas unidades é preservar
a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja,
atividades educacionais, científicas e recreativas. Assim, pretende-se preservar a natureza em
áreas com pouca ou nenhuma ação humana, onde não se permite a utilização direta de
recursos naturais.
Unidades de Conservação de Uso Sustentável - Nesta modalidade de unidade de conservação,
procura-se associar a conservação da natureza à utilização controlada dos recursos naturais.
Vale salientar que esse modelo surge de um processo de luta empreendido por movimentos
sociais frente ao modelo dos parques, que inspirou a formação das categorias de Unidades de
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O modelo das Unidades de Conservação de Uso Sustentável, parte do reconhecimento de
que a biodiversidade é fruto da ação cultural humana sobre a natureza, procurando romper com
o mito da natureza intocada. Os movimentos sociais buscaram fazer entender que a própria
diversidade de espécies, de ecossistemas e genética não é somente um fenômeno natural, mas
também cultural, pois resulta da interação dos seres humanos e de sua própria diversidade
cultural construída no meio e com o meio ambiente.
• Áreas de Preservação Permanente (APP's) – Aquelas preservadas pelo efeito da
lei 4.771/1965 (Código Florestal), como, por exemplo, as florestas e as vegetações
naturais situadas ao longo de rios;
• Reserva da Biosfera - A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado
internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos
naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o
desenvolvimento de pesquisa, monitoramento, educação ambiental, e a melhoria
da qualidade de vida das populações.

Como pudemos observar são diversas as espécies de unidades de conservação de uso
integral. Vejamos brevemente cada uma delas:

8.2 Espécies de Unidades de Conservação de Proteção Integral
Estação Ecológica:
Tem como objetivo a preservação da
natureza e a realização de pesquisas
científicas. Onde houver estação ecológica
não é permitido uso econômico dos
recursos naturais.
É de posse e domínio públicos. Assim, se
houver propriedade particular em área onde
for implantada uma estação ecológica o
Poder Público terá que desapropriar.

Estação Ecológica do Raso da Catarina
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Esta estação ecológica do Raso da Catarina foi criada pelo Decreto Federal nº 88.286,
de 03/01/83, e localiza-se à margem esquerda do Rio Vaza Barris e à margem direita
do Rio São Francisco, a oeste da cidade de Paulo Afonso/BA. É uma Unidade de
Proteção Integral com área de 99.772 ha. No seu entorno e também no seu interior há
diversas comunidades tradicionais, incluindo povos indígenas como os Pankararé e
também comunidades de fundos de pasto. Estas comunidades foram atingidas pela
implantação de áreas de proteção integral em seus territórios.

Reserva Biológica
Tem como objetivo a proteção integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus
limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as
medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias
para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos
ecológicos naturais. É de posse e domínio públicos. É proibida a visitação, exceto com objetivo
educacional. A pesquisa científica depende de autorização prévia.
Reserva Biológica da Pedra Talhada
Na caatinga a única reserva biológica é a
Reserva Biológica de Pedra Talhada, entre
Pernambuco e Alagoas. A avifauna é
abundante, há felinos, carnívoros, répteis,
primatas e muitos roedores.

Parque Nacional
Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância
ecológica e beleza cênica, possibilitando, apenas, a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em
contato com a natureza e de turismo ecológico. É de posse e domínio públicos e envolve
grandes deslocamentos da população local, gerando conflitos.
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Localiza-se nos municípios de Una e Arataca e
abrange uma área de 11.336 hectares. Tem
elevada riqueza de espécies e significativa
importância biogeográfica. Trata-se de um
centro de endemismos de diversas espécies de
aves e plantas. O Parque visa proteger a vegetação do bioma Mata Atlântica, em
especial a floresta montana que ocorre acima de 400 metros de altitude e cabrucas
(sistema de plantio do cacau sombreado) abandonadas a seu redor. As Serras das
Lontras, Javi e Quati chegam a mil metros de altitude e abrigam raras formações de
florestas de altitude. Nos últimos anos, foram descobertas novas espécies de aves e
plantas no local. Área sob intensa pressão antrópica, principalmente por
desmatamentos, é uma das mais chuvosas e úmidas da região cacaueira, onde os
plantios de cacau em seu sopé foram muito afetados pela vassoura-de-bruxa e a
maioria encontra-se em estado de abandono há mais de 20 anos.

A implantação de categorias de unidades de conservação que separa as comunidades
humanas da natureza como base da preservação gera frequentemente inúmeros conflitos.
A criação de UCs restringindo a presença humana remonta à década de 1950, fruto de um
projeto federal que objetivava reservar ao Poder Publico algumas importantes áreas com
abundantes e estratégicos recursos para possíveis posteriores projetos de colonização e
de expansão produtiva. Como parte desta ação geopolítica foram criados o Parque
Nacional da Amazônia e a Floresta Nacional do Tapajós, em 1974.
Os projetos elaborados eram idealizados sem levantamento populacional e fundiário, o
que resultou na sobreposição das Unidades de Conservação aos territórios habitados há
séculos por diferentes grupos sociais, desde povos indígenas, quilombolas e comunidades
extrativistas, que acabaram expulsas ou ameaçadas de expulsão.
As categorias de UCs que previam a ocupação humana ganharam um status fundamental
na conservação da biodiversidade amazônica e nas políticas ambientais, como um passo
importante para solucionar o dilema entre população humana e conservação da
biodiversidade. Uma das consequências desse novo olhar sobre as áreas protegidas foi a
criação de duas novas categoria de UCs, a Reserva Extrativista (Resex) e a Reserva
Desenvolvimento Sustentável (RDS). A Reserva Extrativista foi uma contribuição
“genuinamente brasileira ao conceito de áreas protegidas”, oriunda dos embates, uma luta
dos movimentos sociais e das populações tradicionais realizados no Acre.
Adaptado de: http://uc.socioambiental.org/territorio/regularizacao-fundiaria
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Você conhece algum lugar onde está havendo conflito entre Unidade
de Conservação de Proteção Integral e Comunidades Tradicionais?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Monumento Natural
Tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza
cênica. Nem sempre é de posse e domínio públicos, pois pode ser constituído por áreas
particulares.
Monumento natural do Cânion do Rio
São Francisco
Este monumento natural de 30,5 mil
hectares foi criado em 2009 visando
proteger a biodiversidade da caatinga e
sítios arqueológicos localizados no estuário
do "Velho Chico", entre os Estados da
Bahia, Alagoas e Sergipe. Esta unidade de
conservação é uma medida compensatória em razão da construção da Usina
Hidrelétrica de Xingó. O objetivo da reserva é, segundo o decreto, a preservação de
"ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica,
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de
atividades de educação”.

Refúgio da Vida Silvestre
Esta espécie de unidade de conservação foi criada visando proteger as migrações de espécies
raras. Tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a
existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou
migratória.
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Área de Proteção Ambiental (APA)
Geralmente são áreas extensas, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e
o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais.
É constituída por terras públicas ou privadas. Por trazer um modelo de gestão menos restritivo,
principalmente em relação à especulação imobiliária em áreas de interesse turístico, é a
espécie de unidade de conservação preferida das classes dominantes.
APA da Serra do Barbado: abriga várias
nascentes na região da Chapada
Diamantina nas bacias do Rio Paraguaçu,
Rio de Contas e Rio São Francisco. Tem
uma importante biodiversidade e
sociodiversidade abrigando comunidades
quilombolas ligadas ao ciclo do ouro
baiano.
Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE)
É uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com
características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros do conjunto de fauna e
flora regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou
local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de
conservação da natureza. É constituída por terras públicas ou privadas. Na caatinga baiana
temos a ARIE do Cocorobó.
Floresta Nacional (Flona)
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.É de posse e domínio
públicos.
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Reserva Extrativista (RESEX)
No módulo anterior, falamos sobre as comunidades extrativistas e os instrumentos que essas
comunidades possuem para garantir seus territórios. O principal instrumento debatido e hoje
utilizado por essas populações é a RESEX. Isso ocorre principalmente em razão dos objetivos
básicos desse instrumento que são:
· Proteger os meios de vida e a cultura das populações tradicionais
· Assegurar o uso sustentável dos recursos naturais
Para entender melhor a história das comunidades extrativistas e a luta pelo reconhecimento de
seus territórios é importante conhecer um pouco a história do surgimento das RESEX.
Como surgem as Reservas Extrativistas?
O modelo de RESEX foi criado pelos movimentos sociais e tem origem na luta dos seringueiros
da região amazônica, especialmente do Acre, pela criação de uma forma de gestão do território
que compatibilizasse preservação ambiental com o reconhecimento e segurança das
populações extrativistas ameaçadas pelos fazendeiros.
O processo se iniciou em Xapuri, no Acre, onde Chico Mendes se destacou como liderança
através do Sindicato de Trabalhadores Rurais daquela localidade. O movimento ganhou forma
e, a partir da experiência dos seringueiros, se opôs ao modelo de desenvolvimento definido pelo
Governo Federal, nos anos 70. O modelo de RESEX criado pela organização popular foi
pensado enquanto modelo autêntico de reforma agrária, buscando articular três elementos
básicos de difícil separação:
· O ecológico: sem a floresta não há extrativismo e sem este extrativismo a terra não
interessa para as comunidades extrativistas.
· O econômico: permanecer na terra é garantir a sobrevivência.
· O sociocultural: garantir a preservação da forma de viver das comunidades extrativistas.
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A Reserva Extrativista Chico Mendes foi criada em 1990 e atualmente temos
diversas reservas extrativistas em lugares com clima, vegetação e espécies
de animais diferentes no país. O modelo de RESEX se expandiu e na Bahia temos as
RESEX Marinhas, destinadas aos pescadores e pescadoras artesanais.

Vamos ver como tem sido o processo de regularização e definição das Reservas Extrativistas.
Para isso, veja o exemplo do caso da Resex de Canavieiras!

A RESEX de Canavieiras e o justo direito coletivo aos territórios tradicionais
Cris Faustino* e Tania Pacheco
A Reserva Extrativista de Canavieiras está situada no litoral Sul da Bahia. Sua extensão é
de 100 mil ha, sendo 85% mar e 15% formados por manguezais, rios e pequenas ilhas
costeiras. Essas últimas representam 3% da área, e nelas os pescadores moram ou as
utilizam como pontos de apoio e de pesca. A população da RESEX é composta por 2.300
famílias, abrigando sete comunidades: Sede Municipal, Atalaia, Campinhos, Puxim do Sul,
Puxim da Praia, Barra Velha e Oiticica, que representam 1/3 da população do município e
dependem diretamente da pesca artesanal. A RESEX representa ainda a maior área de
mangue da Bahia e é por isso um importante bem comum da população local e da
sociedade, já que os manguezais são ecossistemas determinantes para a reprodução da
vida marinha, que por sua vez representa vida e trabalho para milhares de pescadores e
pescadoras artesanais no Brasil inteiro.
Compreendendo a importância das terras,
águas e mangues para a sua própria
sobrevivência e para a sustentabilidade
socioambiental, as comunidades organizadas
de Canavieiras lutaram e conquistaram a
Reserva Extrativista através do decreto
presidencial de junho de 2006. Iniciada em
2001, como estratégia de proteção aos bens
ambientais, à economia e às culturas locais, a
partir de 2003 a luta dessas comunidades sofreu uma reviravolta, ante a chegada da
carcinicultura. Com o apoio do poder público local, os empresários do hidro negócio
passaram a disputar o território que as comunidades queriam proteger.
Nesse sentido, a carcinicultura – junto com a especulação imobiliária, o turismo de
massa, os complexos portuários e, mais recentemente, as usinas de energia eólicas –
tem sido uma das principais causas dos conflitos ambientais na Zona Costeira do Brasil.
Esses conflitos são marcados, sobretudo pela violência institucional contra as
comunidades organizadas e pelas injustiças e racismo ambiental. Seus reflexos mais
evidentes são a concentração de poder e riqueza nas mãos dos investidores e, muitas
vezes, dos poderes públicos locais, além da degradação das formas de vidas das
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comunidades tradicionais, dos povos indígenas e quilombolas. Ou seja: das populações que historicamente — a despeito das ausências das políticas públicas como
saúde, educação e saneamento — manuseiam os bens ambientais desde longas
gerações sem degradá-los e estabelecem com eles fortes laços culturais, simbólicos e,
mesmo, sentimentais.

Em Canavieiras, enquanto as organizações comunitárias lutam para garantir suas formas
sustentáveis de vida, com uma gestão participativa e a justa garantia dos territórios para
quem a ela tem direitos, os carcinicultores, especuladores de terra e outros investidores,
com a conivência e anuência da Prefeitura, empreendem múltiplos esforços para
implementar suas atividades social e ambientalmente degradantes. E embora toda a área
da RESEX conquistada seja composta de terras da União, a grilagem e a especulação
imobiliária, tal como na Prainha do Canto Verde, têm representado grave ameaça. É
importante dizer que esses crimes estão sob investigação do Ministério Público Federal.

A carcinicultura é conhecida internacionalmente por seu caráter extremamente
degradador dos bens ambientais e das formas de vida das populações nos locais
onde é desenvolvida. Vários estudos acadêmicos, assim como os depoimentos dos
moradores das regiões onde ela tem se instalado, já tornaram amplamente públicos
os impactos socioambientais negativos desta atividade econômica. Dentre eles,
destacam-se a privatização das terras e das águas e o desmatamento das florestas
de mangues, seguidos da contaminação desses ambientes pelo uso de venenos e
depósitos de dejetos tóxicos. Outros impactos dessa atividade são o fechamento das
passagens das comunidades para o mar e o mangue, lugares onde se dá a vida
comunitária, seja pelo trabalho, seja pelas relações socioculturais que caracterizam
seus modos de vidas tradicionais.

Você conhece/vive em outra área de Resex? Qual? Conte um pouco sobre a luta
para a criação dessa Resex.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Reserva de Fauna
É uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas,
residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre manejo
econômico sustentável de recursos animais. Como é de se esperar, nesta espécie de reserva a
caça é proibida. É de posse e domínio públicos.
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É uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas
sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e
adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na
proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica.
Tem como objetivo preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os
meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e
exploração dos recursos naturais das populações tradicionais.
Tem como objetivo também:
Valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do
ambiente desenvolvidas pelas comunidades.
São áreas de domínio público, sendo, em casos especiais, compatível com a presença de
domínios particulares, sempre submetidos ao plano de manejo. Se for necessário
desapropriar as áreas particulares o uso tem que ser garantido às comunidades
tradicionais. É gerida por um Conselho Deliberativo, constituído por representantes de
órgãos públicos, de ongs e da população tradicional residente, ficando a Presidência do
Conselho com o órgão responsável pela administração.
Nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável é permitida:
a exploração dos componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo
sustentável
a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e o plano de manejo
a pesquisa científica, desde que autorizadas pelo conselho deliberativo.
a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis desde que sujeito à
zoneamento e outras regras estabelecidas no plano de manejo.
O Plano de Manejo definirá as zonas de proteção integral, de uso sustentável, de
amortecimento e corredores ecológicos, tudo isso aprovado pelo Conselho Deliberativo.

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
É uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade
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biológica. Diferentemente das outras categorias, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), são áreas de conservação da natureza em terras privadas,
por meio da iniciativa voluntária do proprietário e aval do órgão competente. Nas RPPNs só é
possível desenvolver atividades de ecoturismo, educação ambiental e pesquisa científica.
Esta categoria permite a participação da iniciativa privada no esforço da proteção à
biodiversidade. Os proprietários de terras através desta espécie de unidade de conservação
transformam suas áreas em unidade de conservação de forma perpétua. Mesmo com a venda
da terra, aquele que adquirir não poderá modificar este regime jurídico da propriedade.
Alguns indivíduos transformam suas propriedades em RPPN para obter valorização do imóvel,
financiamento para pesquisa, isenção de ITR – Imposto Territorial Rural e, ainda, “protegem”
suas terras dos movimentos de luta pela reforma agrária.
Fique atento!
A legislação ambiental estadual está sendo
modificada. O governo estadual está prestes a
enviar a Assembléia Legislativa uma nova lei
estadual de meio ambiente. Você está
acompanhando e participando deste processo?

8.4. Criação de Unidades de Conservação
Tanto a União quanto os Estados e os municípios tem competência para implantar Unidades de
Conservação. Na Bahia, as Unidades de Conservação estaduais estão contempladas na Lei
10.431/2006, que institui a Política de Meio Ambiente e Proteção à Biodiversidade. Em relação
às Unidades de Conservação, a lei estadual mantém praticamente as mesmas categorias da
legislação federal.
O Poder Público, com a participação da sociedade civil, define os espaços territoriais a serem
especialmente protegidos, fazendo-se necessário o levantamento de uma série de
informações, estudos técnicos, bem como a manifestação da sociedade civil e de órgãos
públicos que permitam identificar a localização, a dimensão, os limites e o tipo de Unidade de
Conservação mais adequado para a região.
A consulta pública tem que ser garantida, devendo o órgão ambiental executor do SNUC
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Embora a lei diga que a consulta pública não seja obrigatória para os casos de criação de
Reserva Biológica ou Estação Ecológica, entende-se que pelo princípio da participação popular
na política ambiental que está garantida na Constituição Federal de 1988 deve sim ser garantida
a participação da sociedade em todos os processos. As Unidades de Conservação são criadas
através de Decreto ou de Lei. Na prática, muitas Unidades de Conservação no Brasil foram e
ainda são criadas por força da sociedade civil que acreditam na força das UCs, sobretudo nos
Parques, para impedir que os recursos naturais ou paisagens ameaçados pelas investidas de
segmentos privados.
Muitas das iniciativas populares são acolhidas pelo parlamento. Por isso, muitas Unidades de
Conservação foram criadas por Lei diretamente e não por Decreto, isentas de qualquer estudo
técnico e anuência das populações residentes. Após a criação, as UCs evidenciam inúmeros
conflitos com populações locais, uma vez que a iniciativa parte normalmente de entidades ou
indivíduos não residentes nas áreas a serem protegidas.
Modificação nas Unidades de Conservação
O artigo 22 da Lei do SNUC permite que as Unidades de Conservação de Uso Sustentável
podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por
instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade.
O que isto significa? Significa dizer que se a reserva de uso sustentável foi criada por decreto ela
pode ser transformada em Unidade de Conservação de Proteção Integral também através de
Decreto, não sendo necessário uma lei para tanto.
O contrário, ou seja, a transformação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral,
como, por exemplo, um parque, em uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável como,
por exemplo, uma Reserva Exrtativista, só pode ser feita mediante lei específica.
Com isto a lei deixa claro o propósito de privilegiar a implantação de Unidades de Conservação
que não consideram a interação da natureza com as comunidades humanas, facilitando a
criação desses espaços.
Ampliação dos limites de uma Unidade de Conservação
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Desafetação ou redução dos limites
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Segundo o artigo 22 da Lei do SNUC a desafetação, ou seja, a desconstituição de uma unidade
de conservação, que pode ser criada por Decreto, assim como a redução de seus limites só
pode ser feita mediante lei específica.
Gestão das Unidades de Conservação ou Manejo
O manejo de unidades de conservação é o conjunto de ações e atividades necessárias ao
alcance dos objetivos de conservação de áreas protegidas, incluindo as atividades afins, tais
como proteção, recreação, educação, pesquisa e manejo dos recursos, bem como as
atividades de administração ou gerenciamento. O termo gestão de uma unidade de
conservação pode ser considerado sinônimo de manejo da mesma.
O Snuc determina que em 05 (cinco) anos as unidades de conservação devem dispor de um
Plano de Manejo que deve abranger a área da unidade de conservação e também o seu
entorno, chamado zona de amortecimento, devendo ser incluídas medidas com o fim de
promover a integração da unidade de conservação à vida econômica e social das comunidades.
O uso da unidade de conservação deve ser feito nos termos do plano de manejo.
Os planos de manejo são os documentos oficiais de planejamento das unidades de
Conservação e todas devem possuir um. No entanto muitas unidades de conservação no Brasil
não possuem planos de manejo e por vezes chegam a existir por mais de uma década sem
qualquer documento de planejamento. Os Planos refletem a maneira de pensar dos gestores
das unidades de conservação, ou seja, modelos de gestão excludentes ou inclusivos se
traduzem nos documentos de planejamento.
A participação social nas Unidades de Conservação
A participação na gestão de UC foi contemplada nas diretrizes do SNUC, contidas no artigo 5º
da Lei 9985/2000, onde merece destaque:
• Garantia de participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão
das unidades de conservação;
• Incentivo às populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e
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administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional;
• Observar as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais;
Conselhos em Unidades de Conservação

Os Conselhos consultivos e deliberativos são previstos no SNUC como coletivos de assessoria
à gestão das Unidades de Conservação. Devem ter representação paritária de órgãos públicos
e da sociedade civil. Os conselhos consultivo ou deliberativo serão presididos pelo chefe da
unidade de conservação, o qual designará os demais conselheiros indicados pelos setores a
serem representados de forma paritária.
• A representação dos órgãos públicos deve contemplar, quando couber, os órgãos
ambientais dos três níveis da Federação e órgãos de áreas afins, tais como pesquisa
científica, educação, defesa nacional, cultura, turismo, paisagem, arquitetura,
arqueologia e povos indígenas e assentamentos agrícolas.
• A representação da sociedade civil deve contemplar, quando couber, a comunidade
científica e organizações não-governamentais ambientalistas com atuação comprovada
na região da unidade, população residente e do entorno, população tradicional,
proprietários de imóveis no interior da unidade, trabalhadores e setor privado atuantes
na região e representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica.
O Conselho é responsável pelo acompanhamento da elaboração, implementação e revisão do
Plano de Manejo da unidade de conservação, pela integração da unidade de conservação com
as demais unidades e espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno, pela
gestão de conflitos de interesses diversos relacionados com a unidade, pela avaliação do
orçamento da unidade. Além disso, é obrigatória sua manifestação sobre obra ou atividade
potencialmente causadora de impacto na unidade de conservação, em sua zona de
amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos.
Apesar de assegurado em Lei a participação social através dos Conselhos, a missão de tornálos instrumentos de expressão, representação e participação efetiva não é uma tarefa fácil.
Conflitos com populações locais em Unidades de Conservação
Dentre os principais conflitos podemos destacar os existentes entre os moradores do interior
das áreas naturais protegidas com as administrações das mesmas, sobretudo aqueles
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A criação de áreas protegidas sem levar em conta os problemas e direitos das populações locais
cria conflitos e ressentimentos que em última instância, ameaçam a integridade da
biodiversidade que se quer preservar.
Diante desse quadro, alguns novos modelos de criação, implementação e gestão de áreas
protegidas, com estratégias participativas bem como categorias inovadoras, têm sido
concebidas e colocados em prática.
Um exemplo são as Reservas Extrativistas e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável,
categorias de desenvolvimento sustentável que por meio de um zoneamento, tentam
harmonizar as atividades produtivas das comunidades locais e a conservação da
biodiversidade.
Acreditar que as áreas poderão conservar os processos biológicos desconectadas das
comunidades locais é ignorar a dimensão humana das políticas de conservação de
biodiversidade, equiparando-as às políticas tecnocratas de desenvolvimento voltadas apenas
para as elites que são, na maioria dos casos, as maiores predadoras do meio ambiente.
A construção de uma participação efetiva e o respeito à cultura das comunidades locais podem
trazer benefícios para a conservação e para essas comunidades se o espaço da conservação
for concebido como espaço da gestão das relações sócio- ambientais.
No Brasil, atualmente 10,52% da superfície do país é coberto por unidade de conservação, o
que representa 101.474.971 hectares. Do percentual total, 6,34% são áreas de proteção
integral e 3,53% de uso sustentável.
As áreas protegidas estão longe de se converterem na solução para o desaparecimento da
biodiversidade, pois:
A) Somente 11,5% da superfície terrestre está protegidas sob forma legal e dessa
porcentagem uma parte significativa está localizada em áreas de baixa diversidade
biológica como a calota de gelo da Groelândia;
B) Há biomas com alta diversidade de espécies e ecossistemas que não estão sob
proteção legal;
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C) A existência de uma grande quantidade de Unidades de Conservação criadas apenas no papel que entram nas contagens oficiais, mas não estão demarcadas ou implementadas;
D) apesar de abarcarem enormes quantidades de terras as áreas protegidas não
conseguiram conservar a biodiversidade do planeta.
Enquanto não houver estratégias que complementem além dos limites das áreas protegidas, a
manutenção dos bens ambientais estará ameaçada.

9. A gestão das águas e a política nacional
de recursos hídricos
Primeiro cabe mostrar as diferenças existentes entre palavras que parecem ter a mesma ideia:
água e recursos hídricos.
Água seria o bem ambiental considerado em sua totalidade. Nesse sentido, a água teria uma
função de sustentabilidade ecológica, considerada como um elemento natural e cultural
protegido em todos os seus aspectos da vida humana.
A experiência humana com o plantar, colher, fazer, manufaturar e processar fez com que a
percepção do ser humano compreende-se a água enquanto recurso econômico, com certo grau
de escassez diante das múltiplas demandas existentes. Nesse sentido, a água é vista enquanto
recurso hídrico.
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1 – Podemos perceber nessas fotos quais os usos existem
sobre a água?
2 – Quais desses usos têm implicações econômicas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9.1. Água: Direito Humano
Diante das diversas perspectivas de seus usos, como vocês perceberam na foto acima,
descobrimos que ela é fundamental à vida no planeta. Por esse motivo, foi declarado pela ONU
(Organização das Nações Unidas) o dia 22 de março de 1992 como "Dia Mundial da Água",
publicando um documento intitulado "Declaração Universal dos Direitos da Água", que
reconhece a água como “um dos direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida, tal qual é
estipulado do Art. 3 º da Declaração dos Direitos do Homem”.
Em 28 de julho de 2010, uma resolução da ONU declarou o acesso à água potável e ao
saneamento básico um direito de todo ser humano.
Mas sempre foi assim?
A água é importante elemento para manutenção da vida na Terra. Sempre foi elemento de
disputa entre homens, inclusive entre as classes e nações. Com o desenvolvimento do
capitalismo, o meio ambiente associado a idéia de natureza (aquilo que existe em natura)
passando a dar idéia de ambiente transformado, modificado, produzido pela sociedade
moderna, também passa a ser concebido como insumo de produção.

Tudo que encontramos na natureza é parte daquilo que a grande indústria vende no final: a
madeira faz móveis, casas, barcos; o minério faz o relógio, o computador, os carros. No caso da
água, ela será concebida como insumo básico a produção de quase tudo que podemos
imaginar e que o capitalismo será capaz de criar. Além de plantar e alimentar os animais em cria,
a água será extremamente útil a qualquer processo de criação.
É certo que desde os tempos mais remotos o homem costuma lançar seus detritos nos cursos
de água. Porém, com o processo de industrialização o volume de detritos despejados nas águas
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tornou-se cada vez maior, superando a capacidade de purificação dos rios e oceanos, que é limitada. Além disso, passou a ser despejada na água uma grande quantidade de elementos que não são decompostos pela natureza. Plásticos, detergentes,
agrotóxicos e pesticidas vão se acumulando nos rios e mares.
A água passou também a ser utilizada para resfriar as usinas termelétricas e nucleares. No
Brasil, nossa matriz energética é em sua maioria decorrente das usinas hidrelétricas, outra
forma de utilização de água surgida com a revolução industrial.
Atualmente, podemos dizer que a escala de poluição de rios e lagos deixou de ser local para se
tornar planetária.

9.2. Lei das Águas (A Lei 9.433/95)
Já estudamos a Lei de Meio Ambiente (Lei 6.938/81) e a Lei das Unidades de Conservação (Lei
9.985/2000). Agora é a hora de entender o que diz a Lei das Águas (Lei 9.433/95) e como ela se
relaciona com aquelas leis que foram estudadas até aqui.
Antes de mais nada, é preciso entender que água está dentro do meio ambiente e deve ser
entendida como parte do SISNAMA. É só relembrarmos o que falamos acima quando
debatemos a diferença entre água e recurso hídrico. A água, entendida como elemento vital
socioambiental, fundamental ao equilíbrio ecológico, é protegida por todo o sistema de meio
ambiente, inclusive podendo ser justificativa para proteção de Unidades de Conservação.
A Lei 9.433/97 institui e regulamenta a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ela irá dispor todos os instrumentos
necessários para que o Estado e a sociedade possam racionalizar o uso da água.
Técnicos dos governos e grandes empresas utilizam essa lei, quando convém, para falar que
ela só regulamenta o recurso hídrico. Eles não estão de todo errado, mas esquecem de que,
antes de ser recurso hídrico, a água é bem ambiental e deve ser protegido e regulamentado
também pelas outras leis ambientais.
São fundamentos da Lei de Águas :
I - A água é um bem de domínio público;
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A água é um bem ambiental, mas a Constituição Federal diz que são bens da União
os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território
estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Ou seja,
os rios ou lagos que passem ou fiquem entre dois ou mais Estados são considerados bens da
União.
Por exemplo: o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, entra na Bahia. Mais na frente passa
a dividir a Bahia de Pernambuco e, por fim, divide Sergipe de Alagoas até cair no mar. Pela
Constituição, o Rio São Francisco é um bem da União.
De outro lado, entre os bens dos Estados estão as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes,
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras
da União.
Outro exemplo: O Rio Correntina nasce na Bahia, no Oeste, e deságua no Rio São Francisco.
Dessa forma, ele é um Rio de domínio estadual. Também são considerados como bens de
domínios dos Estados os lençóis freáticos (águas subterrâneas) e as águas de fonte (águas
emergentes) e em depósito.
Observação: Não existe rio de domínio municipal.
Um livro publicado pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA) em parceria com a Universidade de
Viçosa e a Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH) vai discutir a questão do
domínio público dos rios e lagos no Brasil. Neste livro vamos ver que o domínio público de rios e
lagos não transforma o Poder Estadual ou Federal em donos deles. Sendo a água um bem
ambiental de uso comum do povo, caberá aos órgão gestores dos Estados (no caso da Bahia o
Inema) e da União (Agência Nacional de Água – ANA) a gestão desses bens.
“O uso da água não pode ser apropriado por uma só pessoa física ou jurídica,
com exclusão absoluta dos outros usuários em potencial; o uso da água não pode
significar a poluição ou a agressão desse bem; o uso da água não pode esgotar o
próprio bem utilizado e a concessão ou a autorização (ou qualquer tipo de
outorga) do uso da água deve ser motivada ou fundamentada pelo gestor público”
(Gestão de Recursos Hídricos - aspectos legais, econômicos, administrativos e
sociais, página 158).

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico:
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Enquanto insumo de produção, o recurso hídrico deve ser entendido como parte da produção
de um produto. Dessa forma, ela é entendida enquanto matéria-prima, como já discutimos aqui.

Acima discutimos o princípio do poluidor-pagador. Agora, estamos falando de uma coisa
parecida: princípio do usuário-pagador. Para esse princípio, aquele que usa um bem ambiental
deve pagá-lo para recuperar ou preservar esse bem.
Mais a frente, vamos discutir a cobrança da água que estão nos rios, lagoas e aqüíferos e qual a
forma que o Estado tem para implantá-la.
III – O uso prioritário das águas e os usos múltiplos das águas.
A própria Lei das Águas diz que “em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos
hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais”. Se existe falta ou escassez de
água em uma bacia ou território, o Estado tem que garantir que ela seja priorizada para uso de
homens e animais.
No entanto, a regra sempre será valorizar os “usos múltiplos das águas”. Mas o que vem a ser
usos múltiplos das águas?
Como dissemos, a água é um insumo de produção importante. Serve para a pequena e grande
plantação. Serve para indústria e para o abastecimento humano. E ainda deve ser usada em
sua função ecológica, servindo ao equilibro dos animais que vivem nos rios e lagos e de outros
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Ou seja, a água, como todo bem ambiental, é disputada por diferentes setores da sociedade.
Empresários e trabalhadores querem acessar esse bem para produzir e ter condições de
garantir sua existência na Terra ou para acumular mais e mais riquezas.
Diante disso, o Estado deve garantir os “usos múltiplos das águas”, ou seja, água para energia
elétrica, para indústria, para o latifúndio, para a Embasa (sistema de abastecimento urbano e
lançamento de esgoto), para os pequenos agricultores e ainda deixar uma parte para o meio
ambiente, para que os animais e as plantas que tem vida nesses corpos de água.
Ocorre que, como a dinamização da agricultura e da indústria em geral, a demanda por água
vem crescendo e diversos setores da economia ficam a margem do acesso à água.
Com a água o processo é parecido!
O processo de “privatização” ocorreu ontem e continua existindo hoje. Significativas
quantidades de recursos hídricos são gastas nas grandes plantações em latifúndios e grandes
propriedades, como a soja no Oeste baiano e a fruticultura irrigada no Vale do São Francisco.
No Oeste da Bahia, grande parte da água do Aqüífero Urucuia é utilizada pelo empresário da
soja em um sistema completamente dispendioso de água, o pivô central.
Terra pública, água pública. Esse é um debate que deve ser amadurecido pelos movimentos de
luta pela terra e incorporado pelo movimento ambientalista. As duas discussões seguem juntas.
Não se planta sem terra e sem água.
IV - A bacia hidrográfica como unidade territorial:
Outra questão trazida pela Lei das Águas é que ela trabalha com a concepção de bacia
hidrográfica como unidade para implantar as políticas públicas relacionadas a água.
A noção de bacia hidrográfica se relaciona com o conceito de território.
“Dá-se o nome de bacia ao conjunto das terras cujas águas todas se lançam em
um rio de ambas as margens. Além disso, a bacia hidrográfica consiste em uma
porção do território cujas águas têm derivativo ou escoadouro um rio” (Manoel
Ignácio de Carvalho citado no livro Direito das Águas, de Maria Luiza Granziera,
Ed. Atlas, 2006).
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Dessa forma, qualquer empreendimento que necessite de outorga de água deve fazer estudos
hidrológicos que avaliem a disponibilidade hídrica de toda a bacia hidrográfica, de forma que
não comprometa os múltiplos usos das águas em toda a bacia hidrográfica.
Vamos pensar que um uma grande indústria queira se instalar no meio do rio Jacuípe. O rio
Jacuípe é afluente do Rio Paraguaçu, logo, faz parte de toda a bacia do rio Paraguaçu. A
quantidade de água retirada do rio Jacuípe não pode prejudicar o desenvolvimento
socioambiental e econômico do território da bacia que ficará depois dessa indústria.
O planejamento de recursos hídricos também é orientado por bacia ou conjunto de bacias.
Art. 7º Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com horizonte de
planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e
terão o seguinte conteúdo mínimo:
I - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;
II - análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades
produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo;
III - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em
quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais;
IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos
recursos hídricos disponíveis;
V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem
implantados, para o atendimento das metas previstas;
VIII - prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;
IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção
dos recursos hídricos.

V – Os comitês de bacias e os Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos –
gestão descentralizada e participativa das águas.
Um dos princípios das Leis das Águas estadual e federal diz que o gerenciamento do uso das
águas deve ser descentralizado, com a participação do Poder Público, dos usuários e de
organizações da sociedade civil.
Trata-se da reprodução de modelo francês de gestão de águas, introduzido no Brasil a partir de
debates no âmbito do parlamento nacional. Como modelo institucionalizado de participação,
duas instâncias de participação na gestão das águas estão constituídas: os Comitês de Bacias
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Os Comitês de Bacias Hidrográficas no estado da Bahia são órgãos colegiados de caráter
consultivo e deliberativo, vinculados ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH,
com área de atuação na respectiva bacia ou em um conjunto de bacias hidrográficas (art. 40, Lei
n.º 10.432/06).
Entre suas atribuições, caberão aos Comitês funções referentes à promoção da participação de
setores interessados na gestão de águas na Bahia e ainda deliberar e propor ao CONERH
ações e normatizações referentes aos instrumentos de gestão de águas. Dessa forma, cabe ao
Comitê acompanhar a elaboração e aprovar o respectivo Plano de Bacia Hidrográfica;
acompanhar a implementação do Plano de Bacia Hidrográfica, sugerindo as providências
necessárias ao cumprimento de suas metas.
Dentre suas atribuições, o Comitê de Bacia deverá arbitrar, em primeira instância
administrativa, conflitos relacionados com o uso da água. Trata-se de importante tarefa
delegada aos Comitês, justamente por serem órgãos de capilaridade e representatividade
necessária para composição de conflitos, a partir do debate entre os diversos atores que atuam
na bacia hidrográfica.
Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação:
I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação
das entidades intervenientes;
II - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos
hídricos;
III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;
IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as
providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as
acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de
isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo
com os domínios destes;
VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os
valores a serem cobrados;
IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de
interesse comum ou coletivo.
Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica caberá recurso ao
Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com sua
esfera de competência.
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O CONERH e CNRH têm o papel de formular, em caráter suplementar, a Política
Estadual e Nacional de Recursos Hídricos e estabelecer diretrizes para a implementação das Políticas de Recursos Hídricos.
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Em que pese o caráter fortemente democrático da gestão de recursos hídricos, os Comitês são
instâncias onde a presença do poder público pode ser expressiva, ao estabelecer, em lei, que o
número de representantes do Poder Público será de até 50% (cinqüenta por cento) do total dos
membros. A mesma crítica é direcionada ao CONERH e CNRH.
Entretanto, não se pode descuidar do fato dos Comitês de Bacias e Conselhos terem caráter
normativo e deliberativo legalmente definidos, o que os tornam importantes instâncias de
participação popular no sistema de gerenciamento de recursos hídricos.
Mas, como falamos acima, a questão da água e seu gerenciamento pelo estado deve envolver
outras esferas de atuação do poder público para além do Sistema de Recursos Hídricos.Outros
colegiados ambientais devem ser observados quando se tratar de gestão de recursos hídricos e
cuidados com a água.
A própria Lei do SNUC prevê que é diretriz do sistema de unidades de conservação assegurar
que o processo de criação e a gestão das mesmas sejam feitos de forma integrada com as
políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e
necessidades sociais e econômicas locais (artigo 5º, inciso VIII).
Além do mais, o órgão ou empresa, pública ou privada, responsável que faça uso de recursos
hídricos, beneficiário da proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve
contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o
disposto em regulamentação específica (art. 47 da Lei 9.985/2000).
Por outro lado, unidades de conservação de proteção integral podem ser instaladas para
conservar nascentes de rios e área chamadas de recarga, fundamentais para a recuperação do
rio ou lagoa a que se destina sua proteção.
As diversas categorias de unidades de conservação poderão ter conselhos consultivos ou
deliberativos, a depender do tipo de UC. Eles serão presididos pelo chefe da unidade de
conservação, o qual designará os demais conselheiros indicados pelos setores a serem
representados.
O decreto 4.340/2002 estabelece que a representação da sociedade civil deve contemplar,
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quando couber, a comunidade científica e organizações não-governamentais ambientalistas com atuação comprovada na região da unidade, população residente e
do entorno, população tradicional, proprietários de imóveis no interior da unidade,
trabalhadores e setor privado atuantes na região e representantes dos Comitês de Bacia
Hidrográfica.
Art. 20. Compete ao conselho de unidade de conservação:
I - elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instalação;
II - acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da unidade
de conservação, quando couber, garantindo o seu caráter participativo;
III - buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços
territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno;
IV - esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais
relacionados com a unidade;
V - avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão
executor em relação aos objetivos da unidade de conservação;
VI - opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, no caso de conselho deliberativo, a
contratação e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na hipótese de gestão
compartilhada da unidade;
VII - acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria,
quando constatada irregularidade;
VIII - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na
unidade de conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores
ecológicos;
IX - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a
população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso.

9.3. Recursos hídricos e barragens
Quando utilizado em barramentos, os recursos hídricos possuem uma disciplina jurídica
diferenciada.
A Comissão Regional de atingidos de Barragens (CRAB), Central Única dos Trabalhadores
(CUT), com o apoio da Comissão Pró Índio de São Paulo (CPI/SP) organizaram o 1° Encontro
Nacional de Trabalhadores Atingidos por Barragens, em 19 a 21 de abril de 1989. Ao final,
elaboraram o documento “Terra sim, barragens não”.
É interessante perceber como muitas questões ali levantadas são atuais. Para instalação de
uma barragem, “a tensão face à incerteza do futuro, que desorganiza a vida social e,
particularmente, a atividade produtiva. Os depoimentos mostram como é freqüente nessa fase
a expulsão de inquilinos nas cidades e as de parceiros, arrendatários e posseiros no campo.
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Aliado a isto, a presença da estatal e suas consultoras na região, para estudos
preliminares, tem-se caracterizado por invasões e danos às propriedades”
(Terra sim, barragens não, página 32).
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Refazendo a história ambiental.
Vamos pensar um pouco. Na minha região existe alguma barragem? Se a resposta for sim,
vamos trabalhar as seguintes perguntas:
1 – Como era a paisagem e a região antes da barragem?
2 – Quem trabalhava na terra antes dela chegar?
3 – A terra ficou cara depois que o governo anunciou que iria construir uma barragem?
4 – Teve reação do Sindicato de Trabalhadores Rurais da minha região quando o governo
anunciou a obra? E de outros movimentos sociais?
5 – Para que ficou a barragem depois? Como ficou a vida depois da instalação da barragem?
6 – Quais são as formas de uso da água após a barragem? Quem tem acesso a essa água?
Ainda que em barragem, a água não pode deixa de servir para os múltiplos usos, pelo menos é o
que diz a lei.
Vamos tomar como exemplo o Lago de Sobradinho.
A barragem de sobradinho teve o início de sua construção no ano de 1972. Dentro do
planejamento do setor energético da ditadura militar, reproduzida no fetiche do milagre
econômico, a preocupação estratégica do estado era manter o abastecimento de energia
elétrica para cidades e indústrias urbanas.

A cidade de Sento Sé coberta pelas águas, para dar lugar à barragem.
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As consequências de sua construção têm impactos significativos na vida das pessoas que ali viviam,bem como, na cultura e meio ambiente:
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1 - desalojou de cerca de 70.000 pessoas;
2 - destruiu centenas de núcleos e povoados rurais;
3 - sepultou um tipo de cultura, vida social e organização produtiva nas margens do rio;
4 - submergiu cidades de expressiva identidade cultural para o sertanejo do Vale do São
Francisco.
A construção da barragem de sobradinho desarticulou a base produtiva dos trabalhadores
rurais da região, contribuindo para constituição de milhares de famílias sem terras para plantar.
Não podemos ignorar a ação do estado através da Codevasf, apresentando uma ação voltada
quase exclusivamente para a irrigação de áreas concebidas em projetos agroindustriais.
Observa-se que essa política não contribuiu para redistribuição de terras, água e renda. Antes
de tudo, a política estatal adotada foi no sentido de manter a estrutura agrária oligárquica.
Mas as preocupações com as barragens não se dão só no momento de sua construção. As
barragens acumulam água e, por esta razão, acumulam organismos vivos que quando não
geridos de forma satisfatória pode representar riscos a saúde e segurança de quem utiliza a
água e para as comunidades que moram ou trabalham à jusante da barragem.
A Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabelece a Política Nacional de Segurança de
Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou
temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança de Barragens.
A Política Nacional de Segurança de Barragens não se aplica a qualquer barragens, mas só
aquelas que existem em lei. Para ser fiscalizada com base nessa lei, a barragem deve ter (artigo
1º da Lei):
I - altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 15m
(quinze metros);
II - capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três milhões de metros
cúbicos);
III - reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis;
IV - categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, sociais,
ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme definido no art. 6o da Lei
12.334/2010.
A Política Nacional de Segurança de Barragens, de acordo com o art. 3º da Lei, tem como
objetivos:

Curso Juristas Leigos: Módulo 05: Direito Ambiental

78

Art. 3o São objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens
(PNSB):
I - garantir a observância de padrões de segurança de barragens de maneira a reduzir a
possibilidade de acidente e suas conseqüências;
II - regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas fases de planejamento,
projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação e
de usos futuros de barragens em todo o território nacional;
III - promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança
empregadas pelos responsáveis por barragens;
IV - criar condições para que se amplie o universo de controle de barragens pelo poder
público, com base na fiscalização, orientação e correção das ações de segurança;
V - coligir informações que subsidiem o gerenciamento da segurança de barragens pelos
governos;
VI - estabelecer conformidades de natureza técnica que permitam a avaliação da
adequação aos parâmetros estabelecidos pelo poder público;
VII - fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão de riscos.

As barragens serão classificadas pelos agentes fiscalizadores, por categoria de risco, por dano
potencial associado e pelo seu volume, com base em critérios gerais estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Até o presente momento o CNRH não
regulamentou esses critérios.

