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As eleições de 2018 ensejaram uma renovação 

significativa do Congresso. Muitos parlamentares 

de primeiro mandato estão assumindo funções nas 

mesas diretoras, comissões e lideranças partidárias.

O Brasil que se descortina a partir da agenda 

socioambiental é por demais importante para que 

ela permaneça invisível aos congressistas. O país é o 

maior detentor mundial de biodiversidade, florestas 

tropicais e disponibilidade de água doce em um 

planeta atormentado pela crescente escassez de 

recursos naturais. Dispõe, ainda, de uma enorme 

diversidade social e cultural, representada por mais 

de 250 povos indígenas e por contribuições de 

populações também muito diversas decorrentes 

do processo de colonização.

Esses ativos têm sido tratados de forma negligente 

e ineficiente pelas políticas públicas nos planos 

federal, estadual e municipal. Com isso, sofremos 

com catástrofes ambientais decorrentes da 

imprevidência administrativa e com desastres 

climáticos cada vez mais frequentes, mortíferos e 

custosos. Em muitos casos, as iniciativas voltadas 

a esses temas reduzem-se à administração de 

conflitos e a agendas negativas. Em 2015, em 

Mariana, e em 2019, em Brumadinho, ambos em 

Minas Gerais, nossa imprudência revelou-se na 

imagem aterradora dos maiores e mais mortais 

crimes socioambientais da história do país. 

Entretanto o patrimônio socioambiental brasileiro 

tem inestimável valor estratégico. Nossas Terras 

Indígenas, Unidades de Conservação e quilombos 

abarcam milhões de brasileiros e cerca de 32% do 

território nacional. Essas áreas protegidas destinam-

se à manutenção dos serviços ecossistêmicos, 

essenciais a todas as atividades humanas, à 

conservação e ao uso sustentável, por meio da 

vivência comunitária, da produção extrativista e  

agrícola, do turismo ambiental e do desenvolvimento 

da biotecnologia. São também imprescindíveis a 

qualquer estratégia para as mudanças climáticas. 

Embora existam propostas da maior relevância 

sobre a agenda socioambiental em tramitação no 

Congresso ou sendo indicadas nos planos do governo 

federal, pode-se constatar que ainda predomina 

uma abordagem negativa e fragmentária, pouco 

representativa da real importância desses temas. 

Esta publicação tem o objetivo de contribuir para 

a formulação de novas proposições que ampliem 

a abrangência e o caráter positivo do tratamento 

da agenda socioambiental na legislatura atual. 

Pretende-se facilitar a aproximação de deputados 

federais e senadores a temas como: a proteção 

do meio ambiente, da biodiversidade e dos 

ecossistemas; a ameaça das mudanças climáticas; 

a produção econômica sustentável; os direitos  

de indígenas, quilombolas, extrativistas e outras 

comunidades tradicionais. 

Para cada tema, procurou-se resumir sua situação 

atual, fundamentos legais, os principais projetos 

legislativos, referências institucionais e fontes de 

informações. Em alguns textos, também foram 

incluídas sugestões de políticas públicas, alterações na 

legislação e outras iniciativas. Mapas, tabelas e gráficos 

facilitam o entendimento. Portanto trata-se de um guia 

de consulta, fácil e prático de usar, para qualificar e 

enriquecer o trabalho parlamentar.

Ao final da publicação, apresentamos mais 

informações e dados, com gráficos e casos 

emblemáticos, sobre dois temas já tratados 

anteriormente, mas que merecem ser aprofundados 

em função de sua importância e utilidade para 

compreender melhor os demais assuntos, em dois 

capítulos especiais sobre “Economia dos Povos da 

Floresta” e “Território e Conservação”.



Arquipélago de Anavilhanas, no Rio Negro, entre Barcelos e Manaus (AM) 
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biomas
amazônia; mata atlântica; cerrado;  
caatinga; pantanal; pampa 01 PÁG. 08

Territórios tradicionais  
e áreas protegidas
unidades de conservação;  
terras indígenas; quilombos; territórios  
de outras comunidades tradicionais

02
PÁG. 46

biodiversidade
economia dos povos da floresta;  
patrimônio genético e conhecimentos tradicionais;  
proteção de cultivares; ameaças à fauna

03
PÁG. 80

sustentabilidade
licenciamento ambiental; mudanças climáticas;  
serviços ambientais; código florestal;  
regularização fundiária rural; agrotóxicos;  
água e saneamento; transgênicos

04
PÁG. 106

liberdade de organização  
e participação
organizações da sociedade civil; consulta livre, 
prévia e informada

05
PÁG. 164

06
PÁG. 174

Para saber mais sobre 
Economia dos Povos da Floresta

07
PÁG. 186

Para saber mais sobre  
Território e Conservação
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Há várias formas de definir a Amazônia. A Bacia 

Hidrográfica Amazônica é composta por todos os 

afluentes e formadores do Rio Amazonas. O bioma 

amazônico é o conjunto de ecossistemas e fisionomias 

vegetais da bacia. Ele é a maior formação natural da 

América do Sul, com mais de 6,9 milhões de km2, 

ocupando 39% do subcontinente. Também guarda a 

maior extensão contínua de floresta tropical úmida: 

cerca de 67% do total que dela restou no planeta. Em 

torno de 60% do bioma está no Brasil.

Amazônia
Antonio Oviedo

BIOMAS
1

Há, ainda, divisões político-administrativas que 

cada país amazônico estabelece para a região. No 

Brasil, para tentar desenvolver e integrar essa parte 

do país por meio de incentivos fiscais, investimentos 

e outros tipos de políticas públicas, o governo criou 

o conceito de Amazônia Legal, nos anos 1950.2 

A extensão dessa área, formada pelos Estados do 

Norte, além de Mato Grosso e parte do Maranhão, 

alcança aproximadamente 5 milhões de km2, ou seja, 

cerca de 60% do território nacional.

1 O bioma é o conjunto de ecossistemas caracterizados por climas e tipos 

fisionômicos de vegetação semelhantes. O Brasil é dividido em seis biomas: 

Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Para saber 

mais sobre o assunto, consulte o capítulo “Território e Conservação”, na 

página 187.

2 A Lei nº 1.806/1953 incorporou à Amazônia a região do Maranhão a oeste do 

meridiano 44°, cerca de 80% da superfície do Estado, em torno de 264 mil km2. A 

Lei nº 5.173/1966, que revogou a norma de 1953, manteve a incorporação de parte 

do Maranhão à região amazônica.
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áreas protegidas na 
Amazônia Legal brasileira

terras indígenas 

unidades de conservação (federais) 

unidades de conservação (estaduais)

total 

23%

11,1%

7,2%

41,3%

as amazônias

4.213.359

788.995

485.291

480.049

470.219

211.156

146.523

103.457

84.226

6.983.274

60%

11%

7%

7%

7%

3%

2%

1%

1%

62,6%

16,2%

5,7%

12%

0,8%

0,2%

–

2,2%

–

brasil

peru

colômbia

bolívia

venezuela

guiana

suriname

equador

guiana francesa

total

3.727.781

966.190

342.609

714.834

51.929

12.300

–

132.292

–

5.947.935

bioma guarda a maior extensão de floresta 
tropical do planeta, espalhando-se por nove países

bioma amazônico

bacia amazônica

ÁREA DESMATADA 
DO BIOMA

82%

68%

39%

37%

22%

14%

5%

2,6%

2,2%

17%

área original 
do bioma por
estado (km2)

área original 
do bioma por 

país (km2)

área original 
da bacia por 

país (km2)

24.932,1

110.250,7

237.398,4

484.694,3

1.246.588,3

163.819,8

222.146,4

1.560.045,8

140.832,6

4.190.708,5

legendas

limite original do bioma

bacia amazônica

amazônia legal brasileira

vegetação remanescente

bioma original
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Nota: Extensão total da Amazônia Legal brasileira mapeada de 5.015.314,1 km2. Para áreas protegidas, foram descontadas sobreposições e excluídas as Áreas de Proteção Ambiental (APAs), 

que somam 3,66% da Amazônia Legal. Categoria de UC menos restritiva, as APAs admitem terras privadas, desmatamento, agropecuária etc; na região, mais de 20% de sua extensão total já 

foi desmatada. As diferenças de dados de cobertura original dos biomas devem-se a diferentes metodologias de mapeamento e classificação usadas pelas diversas fontes desta publicação.

Fonte: Bacia e bioma amazônicos (ANA; RAISG, 2017); desmatamento e remanescentes de vegetação nativa atualizados até o período 2017-2018 (INPE, 2019);  

Terras Indígenas (ISA, 2020);  Unidades de Conservação (ISA, 2020b); limites do bioma no Brasil (IBGE, 2004)

Diversidade biológica 
e cultural

O que já se sabe da diversidade biológica da 

Amazônia brasileira impressiona. Nela, há cerca 

de 6,7 mil espécies de árvores e 14 mil espécies 

de plantas (CARDOSO et al, 2017), além de pelo 

menos 1,3 mil espécies de peixes, mil espécies de 

aves (283 endêmicas, ou seja, exclusivas da região), 

550 espécies de répteis (62% endêmicas), 311 de 

mamíferos (62% das espécies do Brasil) e 163 de 

anfíbios, além de uma enorme diversidade de 

invertebrados. Os números são subdimensionados 

porque acredita-se que 70% das espécies amazônicas 

ainda não foram descritas (BRASIL, S/Da; WWF-

BRASIL; INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ, 2017).

A Amazônia também é fruto de mais de 10 mil anos 

de interações entre humanos e ambientes, ao longo 

dos quais os povos da floresta tornaram-se seus 

principais guardiões. Dessa longa história, nasceu uma 

diversidade sociocultural igualmente impressionante. 

Só na Amazônia Legal, existem 188 povos indígenas, 

falantes de 38 diferentes famílias linguísticas (ISA, 

2020). No total, eles somam mais de 433 mil pessoas 

(IBGE; FUNAI, S/D). Observa-se, ainda, na região, 

uma enorme variedade de comunidades tradicionais: 

quilombolas, seringueiros, ribeirinhos, castanheiros, 

extrativistas, entre outros.

O bioma fornece serviços ambientais fundamentais, 

como a regulação do clima regional e global. 

É fonte de umidade para o centro-sul do Brasil 

e parte da Bacia do Prata, contribuindo para o 

volume de chuvas, que mantém safras agrícolas, 

mananciais e o abastecimento de água das cidades 

nessas regiões. Daí a preocupação com as mudanças 

do sistema climático da floresta. O desmatamento 

e as queimadas reduzem sua capacidade de 

capturar carbono da atmosfera e a umidade do solo, 

aumentando a temperatura e desestabilizando o 

ciclo hidrológico (NOBRE, 2016). Cenários projetados 

até o final deste século, considerando esses fatores, 

indicam possíveis reduções de até 40% das chuvas e 

aumentos de temperatura de até 8°C, com impactos 

na economia e qualidade de vida em todo o bioma  

(SACCARO JR., 2016). 

Pesquisas recentes apontam, ainda, que a Amazônia 

brasileira pode estar perto de um “ponto de não 

retorno”: atingidos entre 20% e 25% de desmatamento, 

a floresta passaria por mudanças irreversíveis, tornando-

se uma espécie de savana, como o Cerrado, mas com 

menor biodiversidade e vegetação mais rala (NOBRE; 

LOVEJOY, 2018). 

 
 

 
Desmatamento tem solução

O problema tem solução. O Brasil diminuiu o 

desmatamento na Amazônia de 27,8 mil km2 para 4,6 

mil km2, entre 2004 e 2012 (INPE, 2019). Trata-se da 

maior contribuição dada por um país para a redução 

de emissões globais de gases de efeito estufa – o 

desmatamento e as queimadas são responsáveis pela 

maior parte das emissões no Brasil. O feito resultou 

AM
AZÔNIA

 17% do bioma já foi destruído no  
 Brasil, o equivalente a 712 mil km2  
 ou mais que os territórios somados  
 de França e Inglaterra (INPE, 2019). 
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de políticas públicas eficientes e reconhecidas 

internacionalmente. Ele pode ser explicado por: 

operações maiores, mais frequentes e eficazes de 

combate ao desmatamento e à exploração madeireira 

ilegais; a atuação do Ministério Público e de outros 

órgãos para desmantelar esquemas fraudulentos 

de licenças ambientais e impor a exclusão de quem 

desmata ilegalmente das cadeias produtivas; a proibição 

de crédito agrícola nos municípios que mais desmatam; 

incentivos a atividades econômicas sustentáveis; criação 

do Fundo Amazônia, destinado a financiar ações contra 

o desmatamento; a oficialização de aproximadamente 

610 mil km2 de Unidades de Conservação (UCs) e de 

250 mil km2 de Terras Indígenas (TIs), (ISA, 2020a; 

2020b). Hoje, mais de 41% da Amazônia Legal está 

resguardada nessas áreas protegidas: 23% em TIs, 11,1% 

em UCs federais e 7,2% em UCs estaduais (descontadas 

sobreposições e excluídas as Áreas de Proteção 

Ambiental-APAs, que somam 3,66% da região) (ISA, 

2020; 2020b).
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O que pode ser feito?
 
Destinação de terras públicas  
é urgente para conter grilagem

Há, ainda, 390 mil km2 de terras não destinadas, 

vulneráveis à grilagem e ao desmatamento na 

Amazônia Legal (SOARES-FILHO, 2016). Trata-se 

de 7,5% da extensão total da região ou mais de uma 

vez e meia o território do Estado de São Paulo. 

Destinar legalmente essas áreas, por exemplo 

por meio de novas UCs e TIs, não é questão 

apenas de combater a destruição da floresta e as 

mudanças climáticas mas também de proteger o 

patrimônio nacional. Uma estratégia abrangente 

de conservação da Amazônia deve garantir ainda 

a aplicação do Código Florestal, com a repressão 

aos crimes ambientais e incentivos econômicos aos 

proprietários que preservem a vegetação além da 

obrigação legal.

Nota: * dado preliminar. Fonte: INPE (2019)
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Desmatamento na Amazônia Legal volta a crescer após 2012

.

2005

2006

2007

2008

2012

assassinato de doroty stang; 
primeira grande operação de fiscalização ambiental 
dos anos 2000, criacão de áreas protegidas

moratória da soja

força-tarefa focada nos municípios 
com dados mais alarmantes de desmatamento

decreto nº 6.514/08 regulamenta a lei de crimes 
ambientais; restrições para crédito agrícola

de 2004 a 2012, houve uma queda de 83% 
no desmatamento

aprovacão do novo código florestal concede 
anistia em massa a desmatamentos ilegais

De 2012 a 2019, houve aumento de 113% 
no desmatamento
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O que são os Rios Voadores?

20 bilhões
de toneladas de água
é o que a Floresta 
Amazônica joga na 
atmosfera por dia

A gigantesca evaporação do Oceano Atlântico 

na zona equatorial carrega de umidade 

os ventos Alíseos, que sopram de leste 

para oeste, na direção da Amazônia.

1.

O ciclo de evapotranspiração e precipitação produzido 

pela floresta bombeia esses ventos rumo ao interior 

da América do Sul, num fenômeno de proporções 

continentais que se retroalimenta.

2.

Ao chegar à Cordilheira dos Andes, parte desses 

ventos condensa-se, alimentando as cabeceiras 

do Amazonas, enquanto a outra parte é desviada 

na direção sudeste.

3.

Parte importante dessa umidade chegará até o Sul 

e Sudeste do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. 

4.

A Floresta Amazônica tem papel fundamental 

no clima e no ciclo hidrológico da América do Sul, 

garantindo água para a produção 

agropecuária, a indústria e os reservatórios 

que abastecem os principais centros urbanos

Cerca de 70%
da água das chuvas 
retorna à atmosfera por meio da perda de água do solo 
(evaporação) e da perda de água da vegetacão (transpiração). 
a combinação desses dois fenômenos é a evapotranspiração.

17 bilhões
de toneladas de água
o rio amazonas despeja 
por dia no atlântico, 20% 
de toda a água doce que 
ele recebe

1,1 mil 
litro de água
uma única árvore 
amazônica pode 
lançar por dia
na atmosfera 

4x maior
é a evapotranspiração
em áreas �orestadas 
do que naquelas 
desmatadas

2.

3.

4.

1.

Fonte: PROJETO RIOS VOADORES (2013-2015)
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Legislação  
básica aplicável
 

 
Constituição

• Art. 225, “caput”. Estabelece o direito de todos ao meio 

ambiente equilibrado e o dever de o Estado preservá-lo 

e defendê-lo para as presentes e futuras gerações.

• Art. 225, § 4º. Reconhece a Floresta Amazônica como 

patrimônio nacional e determina a obrigação de 

conservá-la.

• Art. 231. Reconhece o direito dos povos indígenas 

às suas terras tradicionais e estabelece o dever de o 

Estado demarcá-las e protegê-las.

Tratados internacionais

• Tratado de Cooperação Amazônica, ratificado pelo 

Decreto nº 85.050/1980.

• Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 

Internacional (Convenção Ramsar), ratificada pelo 

Decreto nº 1.905/1996.

• Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada pelo 

Decreto nº 2.519/1998.

• Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

a Mudança do Clima, ratificada pelo Decreto nº 

2.652/1998.

Leis federais 

• Lei nº 6.938/1981. Política Nacional de Meio Ambiente.

• Lei nº 9.433/1997. Política Nacional de Recursos 

Hídricos.

• Lei nº 9.605/1998. Lei de Crimes Ambientais.

• Lei nº 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC).

• Lei nº 12.651/2012. Lei de Proteção da Vegetação Nativa.

• Lei nº 13.123/2015. Acesso ao Patrimônio Genético e ao 

Conhecimento Tradicional Associado.

Normas infralegais

• Instrução Normativa MMA nº 18/2004. Regulamenta 

o período do defeso. 

• Decreto nº 5.758/2006. Plano Estratégico Nacional 

de Áreas Protegidas (PNAP).

• Resolução Conama nº 406/2009. Estabelece 

parâmetros para Planos de Manejo Florestal 

Sustentável (PMFS) com fins madeireiros na 

Amazônia.

• Instrução Normativa Ibama nº 21/2014. Sistema 

Nacional de Controle da Origem dos Produtos 

Florestais (Sinaflor) e Documento de Origem 

Florestal (DOF). 

• Decreto nº 8.972/2017. Política Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg).

• Portaria MMA nº 463/2018. Reconhece as Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização 

Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira.

• Decreto nº 8.972/2017. Política Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg).

• Portaria MMA nº 463/2018. Reconhece as Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização 

Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira. 
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Principais propostas 
legislativas 
 
Câmara dos Deputados 

• PL nº 2.507/2007. Suspende as autorizações para 

queimadas e desmatamentos na Amazônia Legal. 

• PL nº 4.179/2008. Programa Desmatamento Zero na Amazônia. 

• PL nº 4.131/2015. Gestão de florestas públicas para conceder 

compensação financeira pela conservação ambiental a 

produtores rurais da Amazônia Legal e Cerrado. 

• PL nº 8.411/2017. Proteção ambiental na regularização 

fundiária na Amazônia Legal. 

• PL nº 5.467/2019. Reverte em benefício dos povos 

indígenas os valores arrecadados em pagamento de multas 

por infração ambiental cometida em Terras Indígenas. 

• PL nº  191/2020. Regulamenta a mineração, a exploração 

hidrelétrica e de hidrocarbonetos em Terras Indígenas; cria 

indenização pela restrição ao usufruto dos povos indígenas 

sobre essas áreas. 

• PL nº 6.271/2019. Política Nacional de Proteção  

do Bioma Amazônia.

Senado

• PLS nº 626/2011. Libera o cultivo da cana-de-açúcar na 

Amazônia Legal. 

• PLS nº 77/2015. Dispõe sobre a proteção, regeneração e 

utilização da Floresta Amazônica. 

• PLS nº 428/2015. Política Nacional de Desmatamento 

Líquido Zero na Amazônia Legal e Cerrado.

• PLS nº 376/2017. Concessão de incentivos a produtores 

rurais da Amazônia Legal que promovam a conservação ou 

a recuperação florestal. 

• PL nº 551/2019. Dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa, para redefinir critérios para redução da Reserva 

Legal em imóveis rurais da Amazônia Legal.

• PL nº 1.404/2019. Atribui aos corais da Amazônia  

a condição de Área de Preservação Permanente.

• PL nº 5.315/2019. Condiciona o corte de vegetação da 

Floresta Amazônica à prévia autorização do Congresso 

Nacional. Torna crime realizar corte raso de árvores da 

Floresta Amazônica sem permissão.

Outras fontes
e referências 
ARAÚJO, E.; BARRETO, P. Estratégias e fontes de 

recursos para proteger as Unidades de Conservação 

da Amazônia. Belém: Imazon, 2015.

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano de Ação 

para Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazônia Legal. In: MMA (online), S/D. Disponível em: 

https://isa.to/2Yc2Bcb

 

INFOAMAZÔNIA. Disponível em: https://isa.

to/2JMSkza  

 

INPA. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 

Disponível em: https://isa.to/2YmHfNp 

 

MOUTINHO, P.; GUERRA, R.; AZEVEDO-RAMOS, C. 

Achieving zero deforestation in the Brazilian Amazon: 

What is missing? In: Elementa: Science of the 

Anthropocene, 4: 000125, 2016.

 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI. Disponível em: 

https://isa.to/2JLZRye

 

SCHMITT, J. Crime sem castigo: a efetividade da 

fiscalização ambiental para o controle do desmatamento 

ilegal na Amazônia. 2015. 188f. Tese (Doutorado) – 

Universidade de Brasília. Brasília: UnB, 2015.
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Parque Estadual da Cantareira (SP)

© Marcos Leone / ICLEI América do Sul / 2017

Mata
Atlântica
Clara Roman e Ivy Wiens

01 BIOMAS

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a Mata 

Atlântica cobria 15% do atual território nacional. Foi 

na sua faixa de abrangência original que se formaram 

os primeiros aglomerados urbanos e onde desenvol-

veram-se o extrativismo, a agricultura e a indústria.  

Cerca de 145 milhões de pessoas, em torno de 72% 

da população do país, vivem na região, que inclui 17 

estados (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, S/D). 

A começar pelo pau-brasil, cujo nome batizou o país, 

várias espécies foram consumidas à exaustão ou sim-

plesmente eliminadas para abrir caminho à agricultura 

e à criação de gado. 

Hoje, restam apenas 12,4% da formação original do 

bioma, no qual há mais de 15 mil espécies de plantas 

e mais de duas mil espécies de vertebrados, números 

maiores do que os da Europa ou América do Norte. Das 

633 espécies animais ameaçadas de extinção no Brasil, 

383 ocorrem na Mata Atlântica (FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLÂNTICA, S/D).

M
ATA ATLÂNTICA

  O bioma é um dos que mais correm  

  risco de extinção no planeta, sendo  

  classificado  como um hotspot:  

  área de alto índice  de biodiversidade  

  que, ao mesmo tempo,  

  sofre grande ameaça. 

Represa Billings e Trecho Sul do Rodoanel (SP)

© Adriano Fagundes / 2014
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ce
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áreas protegidas

terras indígenas 

unidades de conservação (uso sustentável) 

unidades de conservação (proteção integral)

total 

0,6%

7,2%

2%

9,8%

legenda

limite original do bioma

vegetação remanescente

% do território coberto pela
área original do bioma

11 % 

100 % 

100 % 

69 % 

99 % 

17 % 

18 % 

32 % 

100 % 

47 % 

55 % 

11 % 

47 % 

7 % 

3 % 

15,3 % 

52 % 

6 % 

12,4 %

33,9 %

22,9 %

18,7 %

13,7 %

11,8 %

11,7 %

11,2 %

11,1 %

10,5 %

10,2 %

9,2 %

9,2 %

7,9 %

7,4 %

6,9 %

3,4 %

2,5 %

% remanescente da 
vegetação nativa

área original 
do bioma (km2)

26.618,4

95.736,1

43.777,8

170.727,5

196.378,9

16.905,6

63.864,4

179.885,9

46.095

276.226,2

15.246,1

5.994,8

138.571,2

8.661,2

10.197,5

3.509,9

11.901,8

1.310.298,9

Nota: considerando sobreposições apenas entre UCs, e não entre UCs e TIs; dados para áreas protegidas atualizados até jan. de 2020. As diferenças de dados de cobertura original  

dos biomas devem-se a diferentes metodologias de mapeamento e classificação usadas pelas diversas fontes desta publicação.

Fonte: remanescente de vegetação nativa e área original do bioma (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2019); Terras Indígenas (ISA, 2020a); Unidades de Conservação (BRASIL, 2020)

Além da degradação da floresta, a Mata Atlântica 

sofre com o desaparecimeto de seus ecossistemas 

associados, unidades menores de paisagens dentro 

do bioma. Floresta de araucárias, florestas estacio-

nais, campos de altitude, manguezais e restingas 

sofrem diferentes graus de ameaça. A floresta de 

araucárias, por exemplo, tem menos de 3% de re-

manescentes (ISA, 2007). 

Após 14 anos de discussão no Congresso, 

em 2006 foi aprovada a Lei da Mata Atlântica 

(Lei nº 11.428), regulamentada pelo Decreto nº 

6.660/2008 – os principais marcos legais para a 

conservação e uso sustentável do bioma. Ainda 

que a maior parte dos pontos da lei já tenha sido 

regulamentada e instrumentos como os Planos 

Municipais da Mata Atlântica estejam sendo im-

plantados, há grande preocupação em função 

das várias propostas legislativas que constituem 

ameaças à proteção legal da região. 

A conservação da Mata Atlântica implica benefí-

cios diretos para a maior parte da população brasi-

leira. Essas pessoas dependem dos remanescentes 

florestais para a manutenção de serviços ecossis-

têmicos essenciais. 

A degradação dos mananciais – derivada da destrui-

ção das matas que protegem rios e nascentes – é um 

M
ATA ATLÂNTICA

 Recuperar esses  
 ecossistemas é cada vez  
 mais necessário para garantir  
 a qualidade de vida nas  
 grandes cidades. 

dos fatores que explicam a crise hídrica, entre 2014 e 2016, 

quando quase mil municípios atravessaram momentos 

críticos de falta d’água e milhões de pessoas sofreram 

com o racionamento no país.

Comunidades tradicionais e 
indígenas preservam bioma

Na contramão do desmatamento, os povos indígenas e 

as populações tradicionais ajudam a conservar o pouco 

que restou da Mata Atlântica. São mais de 34 grupos 

indígenas, além de caiçaras, quilombolas, faxinalenses, 

pomeranos e caboclos, entre outros, que também 

dependem da floresta para manter seu modo de vida. 

Não à toa, são em áreas com grande presença dessas 

populações que estão os maiores trechos conservados 

do bioma. 

É o caso do Vale do Ribeira, entre o sudeste do Es-

tado de São Paulo e o nordeste do Paraná, que con-

centra grande diversidade de quilombolas, caiçaras e 

caboclos, além de indígenas Guarani. Em territórios 

quilombolas, cerca de 80% das áreas são cobertas 

pela Mata Atlântica e 21% do que dela restou está 

no Vale do Ribeira, configurando o mais importan-

te corredor socioambiental do bioma (ISA, 2008).  

Os remanescentes florestais são mantidos pelos 

indígenas, quilombolas e outras comunidades tra-

dicionais, seja pela agricultura tradicional ou pela 

agricultura perene de baixo impacto. Isso torna o 

Vale do Ribeira um grande produtor de água, que 

abastece várias cidades e influencia a regulação cli-

mática e o regime de chuvas em duas importantes 

regiões metropolitanas do Sudeste e Sul: São Paulo 

e Curitiba. 
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Legislação  
básica aplicável
 

 
Constituição

• Art. 225, “caput”. Estabelece o direito de todos ao meio 

ambiente equilibrado e o dever de o Poder Público 

preservá-lo e defendê-lo para as presentes e futuras 

gerações.

• Art. 225, § 4º. Reconhece a Mata Atlântica como 

patrimônio nacional e obriga a conservá-la.

Tratados internacionais

• Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada pelo 

Decreto nº 2.519/1998.

• Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

a Mudança do Clima, ratificada pelo Decreto nº 

2.652/1998.

Leis Federais

• Lei nº 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC).

• Lei nº 11.428/2006. Dispõe sobre a utilização e proteção 

da vegetação nativa da Mata Atlântica.

• Lei nº 12.651/2012. Lei de Proteção da Vegetação Nativa.

• Lei nº 13.123/2015. Regula o acesso ao patrimônio 

genético e ao conhecimento tradicional associado.

Normas infralegais

• Resolução Conama nº 10/1993. Estabelece 

parâmetros para análise dos estágios de sucessão 

da Mata Atlântica.

• Decreto nº 4.339/2002. Institui princípios e 

diretrizes para a Política Nacional da Biodiversidade.

• Decreto nº 5.758/2006. Plano Estratégico Nacional 

de Áreas Protegidas (PNAP).

• Resoluções Conama nº 1, 2, 4, 5, 6, 25, 26, 28, 29, 

30, 31, 32, 33 e 34/1994; 391 e 392/2007. Definem 

vegetação primária e secundária nos estágios 

inicial, médio e avançado de regeneração da Mata 

Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de 

licenciamento de atividades florestais. 

• Resolução Conama nº 388/2007. Dispõe sobre 

a convalidação das resoluções que definem a 

vegetação primária e secundária nos estágios 

inicial, médio e avançado de regeneração da Mata 

Atlântica. 

• Decreto nº 6.660/2008. Regulamenta dispositivos 

da Lei nº 11.428/2006. Dispõe sobre a utilização 

e proteção da vegetação nativa do bioma Mata 

Atlântica.

• Resolução Conama nº 417/2009. Dispõe sobre 

parâmetros básicos para definição de vegetação 

primária e dos estágios sucessionais secundários  

da vegetação de restinga na Mata Atlântica.

• Resolução Conama nº 423/2010. Dispõe sobre 

parâmetros básicos para identificação e análise da 

vegetação primária e dos estágios sucessionais da 

vegetação secundária nos campos de altitude da 

Mata Atlântica.

• Portaria MMA nº 463/2018. Reconhece as Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização 

Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira.

• Portaria MMA nº 463/2018. Reconhece as Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização 

Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira.
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Principais propostas 
legislativas 
 
Câmara dos Deputados  
 

• PL nº 2.441/2007. Autoriza a retirada de árvores 

para a manutenção de pequena propriedade rural e 

permite a prática da agricultura tradicional de pouso 

nas áreas onde a vegetação secundária encontra-se 

em estágio inicial de regeneração.

• PL nº 614/2003, PL nº 7.675/2006 e PL nº 

2.644/2011. Definem diretrizes da política brasileira 

de ecologia molecular para o uso sustentável da 

biodiversidade. 

• PL nº 7.660/2017. Implementação de corredores 

ecológicos na Mata Atlântica. 

• PL nº 364/2019. Utilização e proteção da vegetação 

nativa dos campos de altitude da Mata Atlântica.

 

Senado 
 

• PLS nº 194/2018. Utilização e proteção da vegetação 

nativa dos campos de altitude da Mata Atlântica.

 

Outras fontes
e referências 
 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Mapas da Mata 

Atlântica. In: MMA (online), S/D. Disponível em: https://isa.

to/2Yukd7D  

 

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. Disponível em: https://

isa.to/2YdIFG3  

 

PACTO PELA RESTAURAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA. 

Disponível em: https://isa.to/2YgV382  

 

PLANOS MUNICIPAIS DA MATA ATLÂNTICA. Disponível em: 

https://isa.to/2YgAAAr  

 

RMA. Rede de ONGs da Mata Atlântica. Disponível em: 

https://isa.to/2JQ1ECF  
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Cachoeira Rainha do Prata, Cavalcante (GO)

© Oswaldo Braga de Souza / ISA / 2018

O  Cerrado é o segundo maior bioma da América 

do Sul, com 2.046.541,9 km2, ocupando 24% do 

território brasileiro (IBGE, 2004). Nele, encontram-se 

as nascentes das três maiores bacias hidrográficas 

do subcontinente: Amazonas-Tocantins, São 

Francisco e Prata. Das 12 regiões hidrográficas do 

Brasil, oito têm nascentes nessa formação natural. 

Daí seu enorme potencial aquífero e o apelido de 

“caixa d’água do Brasil”. 

O Cerrado é a savana de maior biodiversidade do 

mundo. A estimativa é que contenha 5% das espécies 

de todo o planeta e 30% das espécies do Brasil. No 

bioma, já foram registradas 13 mil espécies para a 

flora; 1,2 mil espécies de peixes; 837, de aves; 199, de 

mamíferos; 150, de anfíbios; e 120, de répteis (ICV et 

al., 2018). Apesar dessa exuberância de vida, apenas 

Cerrado
Milene Maia

01 BIOMAS

CERRADO

cerca de 13% do bioma está em áreas protegidas: 4,7% 

em Terras Indígenas (ISA, 2020a); 2,7% em Unidades 

de Conservação (UCs) de proteção integral; e 5,5% em 

UCs de uso sustentável (saiba mais na pág. 47). Mais de 

64% da extensão total das UCs do Cerrado é composta 

por Áreas de Proteção Ambiental (APAs), categoria 

com regras menos rigorosas de uso que permite áreas 

privadas, desmatamento e atividades agropecuárias, 

entre outras (BRASIL, 2020).

Nossa savana possui uma enorme variedade de 

paisagens, ecossistemas, fisionomias vegetais, 

territórios, populações e formas de uso da terra. 

Nela, convivem a agricultura de escala e a familiar, 

assentamentos de reforma agrária, comunidades 

indígenas e tradicionais, remanescentes de vegetação 

em diferentes estágios de preservação.

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso (GO)

© Raul Silva Telles do Valle / ISA / 2008
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93,9%

92,4%
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67,9%

62,7%
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53,9%

47,7%

40,6%

37,1%

26,5%

22,7%

14,5%

% remanescente da 
vegetação nativa

24%

0,02% 

0,1%

37,1%

91%

63,9%

26,7%

39,7%

56,9%
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1,8%

32,6%

% do território coberto pela
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Brasil

pa

ro

PI

to

ma

ba

mt

MG

df

go

MS

pr

SP

LEGENDA

vegetação remanescentelimite original do bioma

áreas protegidas

terras indígenas 

unidades de conservação (uso sustentável) 

unidades de conservação (proteção integral)

total 

4,7%

5,5%

2,7%

12,9%

área original 
do bioma (km2)

289,3

457,1 

93.831,6

253.751,6

213.055,5

151.811

360.173,4

334.831,6

5.811,4

330.777,1
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Nota: pequenas diferenças na área total do bioma referem-se a erros topológicos; considerando sobreposições apenas entre UCs, e não entre UCs e TIs;  dados para áreas protegidas atualizados 

até jan. de 2020. As diferenças de dados de cobertura original dos biomas devem-se a diferentes metodologias de mapeamento e classificação usadas pelas diversas fontes desta publicação.

Fonte: Terras Indígenas (ISA, 2020a); Unidades de Conservação (BRASIL, 2020); remanescentes de vegetação nativa e desmatamento (INPE, 2019a); limites do bioma (IBGE, 2004)

Em torno de 67% dos remanescentes de vegetação 

nativa estão na região conhecida como “Matopiba”, 

que compreende parte do Maranhão, Tocantins, 

Piauí e Bahia (ICV et al., 2018). Muitos estão 

em terras sem qualquer tipo de proteção legal, 

inclusive territórios de comunidades tradicionais. 

Ao mesmo tempo, o “Matopiba” está entre as  

regiões de maior expansão da fronteira agrícola 

no Brasil. Entre 2006 e 2016, a produção de soja 

e milho passou de seis milhões para 14 milhões de 

toneladas. A área de soja plantada cresceu de 591,2 

mil hectares, em 1995, para 3,2 milhões de hectares, 

em 2014 (BOLFE et al., 2016).

O Cerrado tornou-se o celeiro do país, respondendo 

hoje por 60% da produção nacional de soja, milho, 

algodão e cana-de-açúcar e acumulando, entre 2000 

e 2015, um acréscimo de 87% na área produtiva. Essa 

expansão levou o Brasil a ser um dos líderes mundiais 

na produção agrícola. Em 2015, aproximadamente 

63% da soja produzida no bioma foi exportada, 

principalmente para a China (50% do total) e  

Europa (8%) (IPAM et al, 2018).

Pressões, impactos e ameaças
Expansão agrícola tem custos socioambientais

O boom agrícola trouxe riqueza para parte da 

sociedade e divisas, mas a um custo socioambiental 

alto: embora as taxas de destruição da vegetação 

nativa no Cerrado tenham caído, ainda são bastante 

altas. Metade da nossa savana original já foi 

desmatada ou degradada. Entre 2001 e 2019, ela 

perdeu 283,2 mil km2 ou quase 14% de sua extensão 

original (INPE, 2019a). 

A destruição do Cerrado já tem impactos importantes 

na gestão dos recursos hídricos do país. Pesquisas 

identificaram a diminuição da vazão em rios e 

alterações do ciclo das chuvas, provocando crises 

na disponibilidade de água para o abastecimento 

humano e animal, a indústria, a geração de energia 

e a produtividade agrícola. Entre 2017 e 2018, com 

uma população de mais de 3 milhões de pessoas, o 

Distrito Federal viveu a pior crise hídrica da história, 

com 18 meses de racionamento. Em meados de 2017, 

só para a agricultura, o prejuízo já alcançava R$ 600 

milhões ou um quarto de toda a produção agrícola 

local (MAIA, 2017).

Outro problema grave no Cerrado é a disputa por 

terras, impulsionada pela especulação imobiliária e 

a grilagem. Apesar de ter seus direitos territoriais 

assegurados pela Constituição e outras leis, 

populações indígenas e tradicionais, agricultores 

familiares e assentados da reforma agrária sofrem 

com a expropriação de suas terras, a escassez de 

água e o aumento da pobreza que resultam dos 

conflitos fundiários. Esses grupos demandam o 

cumprimento dessa legislação, apoio para sua 

produção econômica, a conservação de seus 

territórios e culturas.

Em meio a esse cenário complexo, a boa notícia 

é que, gradualmente, mais proprietários rurais 

tomam consciência de que é possível aumentar a 

produção e a produtividade sem a conversão de 

novas terras. O mercado internacional está fechando 

as portas a produtos oriundos do desmatamento.  

Grandes atacadistas passam a monitorar e controlar 

as cadeias produtivas com o objetivo de punir e 

excluir quem comete crimes ambientais.

CERRADO
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Legislação  
básica aplicável
 

 
Constituição

• Art. 23, VI e VII. Estabelece o dever de o Poder Público 

proteger o meio ambiente, combater a poluição, pre-

servar fauna e flora.

• Art. 170, VI. Defesa do meio ambiente como princípio 

da ordem econômica.

• Art. 225, “caput”. Estabelece o direito de todos  ao 

meio ambiente equilibrado e o dever de o Poder 

Público preservá-lo e defendê-lo para  as presentes e 

futuras gerações.

Tratados internacionais

• Convenção sobre Diversidade Biológica,  

ratificada pelo Decreto nº 2.519/1998.

• Convenção das Nações Unidas de Combate à  

Desertificação, ratificada pelo Decreto nº 2.741/1998.

• Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre  

a Mudança do Clima, ratificada pelo Decreto  

nº 2.652/1998.

Leis federais

• Lei nº 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC).

• Lei nº 12.651/2012. Lei de Proteção da Vegetação 

Nativa. 

• Lei nº 13.123/2015. Regula o acesso ao patrimônio  

genético e ao conhecimento tradicional associado.

• Lei nº 13.153/2015. Política Nacional de Combate  

à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca;  

Comissão Nacional de Combate à Desertificação.

Normas infralegais
 

• Decreto nº 7.302/2010. Altera o Programa Nacional  

de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerra-

do (Programa Cerrado Sustentável). 

• Portaria MMA nº 463/2018. Reconhece as Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização Susten-

tável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade 

Brasileira. CERRADO

Principais propostas  
legislativas 
 
Câmara dos Deputados  

• PL nº 3.729/2004. Lei Geral do Licenciamento  

Ambiental.

• PL nº 2.289/2007. Regula a compra de terras  

por estrangeiros.

• PEC nº 504/2010. Reconhece o Cerrado  

e a Caatinga como patrimônios nacionais.

• PL nº 25/2015. Conservação e uso sustentável  

do Cerrado.

Senado

• PEC nº 05/2009. Reconhece Amazônia, Cerrado, 

Mata Atlântica, Zona Costeira, Caatinga, Pantanal  

e Campos Sulinos como patrimônios nacionais. 

• PLS nº 214/2012. Política de Desenvolvimento  

Sustentável do Cerrado.

• PLS nº 428/2015. Política Nacional de Desmatamento 

Zero na Amazônia Legal e Cerrado.

• PL nº 1.459/2019. Redefine o percentual de Reserva 

Legal no Cerrado.

• PL nº 5.462/2019. Dispõe sobre a conservação, a 

proteção, a regeneração, a utilização e proteção da 

vegetação nativa e a Política de Desenvolvimento 

Sustentável do Bioma Cerrado e dos ecossistemas, 

da flora e da fauna associados.

Outras fontes
e referências 

ACCFC. Associação dos Pequenos Criadores do Fecho de 

Pasto de Clemente. Comunidades tradicionais de Fechos de 

Pasto e seu modo próprio de convivência com o Cerrado. 

Correntina-Bahia: ISPN, 2017. Disponível em: https://isa.

to/2Y7Rz7P

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. O Bioma Cerrado. In: 

MMA (online), S/D. Disponível em: https://isa.to/2YdK1R0

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano de Ação para 

Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas 

no Cerrado (PPCerrado). In: MMA (online), S/D. Disponível 

em: https://isa.to/2Y8oucB  

 

CERRATINGA. Disponível em: https://isa.to/2YdK5Aa  

 

ISPN. Instituto Sociedade População e Natureza. Cerrado. In: 

ISPN (online), S/D. Disponível em: https://isa.to/2JUIfR7

 

PROJETO MONITORAMENTO CERRADO. Disponível em: 

https://isa.to/2Yo5fQi  

 

REDE CERRADO. Disponível em: https://isa.to/2YukGXr  

 

WWF-BRASIL. Cerrado. In: WWF Brasil (online), S/D. 

Disponível em: https://isa.to/2YdlzPR 

https://isa.to/2Y7Rz7P
https://isa.to/2Y7Rz7P
https://isa.to/2Y7Rz7P
https://isa.to/2YdK1R0
https://isa.to/2YdK1R0
https://isa.to/2Y8oucB
https://isa.to/2Y8oucB
https://isa.to/2YdK5Aa
https://isa.to/2YdK5Aa
https://isa.to/2Yo4Mh0
https://isa.to/2Yo5fQi
https://isa.to/2Yo5fQi
https://isa.to/2YukGXr
https://isa.to/2YukGXr
https://isa.to/2YdlzPR
https://isa.to/2YdlzPR
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Pedra Furada, Parque Nacional da Serra da Capivara (PI)

© Douglas Iuri Medeiros Cabral / 2014

A Caatinga ocupa 826,4 mil km2, o equivalente 

a 9,7% do território nacional e 53% da Região 

Nordeste, abarcando os Estados de Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 

do Norte, Piauí, Sergipe e Minas Gerais (IBAMA, 

2016). O bioma tem características climáticas 

peculiares que configuram o chamado Semiárido: 

índices de chuva muito baixos, de 200 mm a 800 

mm anuais, concentrados em poucos meses do ano 

e distribuídos de forma irregular geograficamente; 

temperaturas médias elevadas, variando pouco 

durante o ano, com ventos fortes e secos. 

Caatinga
Milene Maia

01 BIOMAS

CAATINGA

O Nordeste continua com problemas econômicos 

e sociais importantes. Embora as taxas de pobreza 

tenham caído na região, principalmente nos anos 2000, 

elas continuam sendo as maiores do país. Em 2013, a 

pobreza entre as famílias rurais nordestinas ainda era 

de 36% e, entre elas, havia 8% de famílias na pobreza 

extrema (SOARES et al., 2016).

 Cerca de 27 milhões de pessoas,  
 quase 13% da população  
 brasileira, vivem na região  
 (BRASIL,S/Db). 

Exu (PE)

© Angélica Del Nery / 2001
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Exploração predatória 
destruiu 46% do bioma  

Brasil

PI

MA

CE

PB

RN

BA

MG

PE

SE

AL

áreas protegidas

terras indígenas 

unidades de conservação (uso sustentável) 

unidades de conservação (proteção integral)

total 

0,4%

6,4%

2,2%

9%

área original 
do bioma (km2)

158.061

3.771

147.574

51.109

49.566

301.377

11.144

80.714

10.006

13.119

826.441 53,23%

68,6%

63,2%

58,9%

53,6%

52,5%

47,1%

45,7%

44,9%

30,4%

16,2%

% remanescente da 
vegetação nativa

9,7%

62,8%

1,1%

99,1%

90,8%

93,3%

53,4%

1,8%

82,4%

46,1%

46,9%

% do território coberto pela
área original do bioma

bioma original

remanescente da vegetação

legenda

limite original do bioma

vegetação remanescente

Nota: considerando sobreposições apenas entre UCs, e não entre UCs e TIs; dados para áreas protegidas atualizados até jan. de 2020. As diferenças de dados de 

cobertura original dos biomas devem-se a diferentes metodologias de mapeamento e classificação usadas pelas diversas fontes desta publicação.

Fonte: Terras Indígenas (ISA, 2020a); Unidades de Conservação (BRASIL, 2020); remanescente de vegetação nativa atualizado até o período 2010-2011 e bioma (IBAMA, 2016)

A imagem de área improdutiva e pobre, no  

entanto, não faz jus às características 

socioambientais da Caatinga. Estudos recentes 

vêm revelando sua riqueza e recursos particulares.  

Trata-se da zona semiárida mais biodiversa do 

mundo, onde já foram registradas 932 espécies 

de plantas, 590, de aves, 241, de peixes, 178, de 

mamíferos, 221, de abelhas, 177, de répteis e 79 

espécies de anfíbios (BRASIL, S/Db).

Experiências de manejo diferenciado e 

sustentável do solo e dos recursos, realizadas por 

comunidades tradicionais e agricultores familiares, 

além de políticas públicas eficientes, como a 

de construção de cisternas, demonstram que é 

possível conviver com o Semiárido e desenvolvê-lo.  

A criação de animais e o imenso potencial frutífero,  

medicinal e forrageiro da vegetação nativa 

podem ser explorados de forma sustentável para 

garantir aos sertanejos condições dignas de vida.  

As reconhecidas e famosas manifestações culturais 

nordestinas – cinema, teatro, música, dança, folclore  

e festas populares – são igualmente importantes  

para a economia, movimentando o turismo e o 

comércio, refletem a diversidade socioambiental e o  

potencial criativo dessas comunidades.

Pressões, impactos e ameaças
Bioma é o terceiro mais desmatado do país

Apesar disso, a Caatinga é um dos mais fragilizados  

e menos conhecidos biomas nacionais. Após séculos de 

exploração predatória do solo e dos recursos naturais, 

hoje é o terceiro mais desmatado do país. Cerca de 

46% da cobertura vegetal nativa foi eliminada e 

estima-se que 80% de seus ecossistemas originais já 

foram alterados (IBAMA, 2016). O ritmo da destruição 

acelerou, em especial nos últimos anos, em virtude do 

consumo de lenha para fins domésticos e industriais, 

da ampliação de cultivos irrigados, da conversão 

de áreas naturais para pastagens e agricultura, do 

sobrepastoreio. No Brasil, 62% das terras suscetíveis à 

desertificação estão em zonas originalmente ocupadas 

por essa formação natural (BRASIL, S/Db). Apenas 

9% dela está protegida por Unidades de Conservação 

(UCs): 6,4% em áreas de uso sustentável e 2,2% em 

áreas de proteção integral (BRASIL, 2020). 

CAATINGA

Serra Vermelha, Parque Nacional da Serra da Capivara (PI)

© Cláudia Regina / 2014
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O que pode ser feito?
PEC reconhece bioma como
patrimônio nacional

A região carece de marcos regulatórios, ações e 

investimentos para sua conservação e uso sustentável. 

Algumas medidas são fundamentais: a aprovação da 

PEC nº 504/2010, que reconhece a Caatinga e Cerrado 

como patrimônios nacionais; a assinatura do decreto 

presidencial que cria a Comissão Nacional da Caatinga; 

a finalização e implementação do Plano de Ação para  

Prevenção e Controle do Desmatamento da Caatinga;  

a formalização de UCs e Terras Indígenas; maior  

volume de recursos para políticas e programas  

socioambientais; incentivos para valorizar a economia 

dos produtos e da biodiversidade regionais. 

 Princípios, diretrizes e normas de
 conservação e uso sustentável para
 ecossistemas como a Caatinga estão 
 previstos em dois tratados interna- 
 cionais ambientais: a Convenção 
 sobre Diversidade Biológica e a Con- 
 venção de Combate à Desertificação.
 A Convenção sobre a Mudança 
 Climática também é aplicável. 

Esses tratados podem ser usados para obter 

financiamento e cooperação técnica para a 

implantação de projetos e políticas de conservação e 

desenvolvimento, caso haja coordenação de esforços 

entre agentes públicos, sociedade civil e outros 

segmentos sociais. 

Vaqueiros sertanejos em traje típico 

© Geyson Magno

Legislação  
básica aplicável
 

 
Constituição

• Art. 225, “caput”. Estabelece o direito de todos  

ao meio ambiente equilibrado e o dever de o Poder 

Público preservá-lo e defendê-lo para  

as presentes e futuras gerações.

Tratados internacionais 

• Convenção sobre a Diversidade Biológica, ratificada 

pelo Decreto nº 2.519/1998.

• Convenção das Nações Unidas de Combate à  

Desertificação, ratificada pelo Decreto nº 2.741/1998.

• Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre  

a Mudança do Clima, ratificada pelo Decreto  

nº 2.652/1998.

Leis federais

• Lei nº 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC).

• Lei nº 12.187/2009. Política Nacional sobre Mudanças 

do Clima (PNMC).

• Lei nº 12.651/2012. Lei de Proteção da Vegetação 

Nativa. 

• Lei nº 13.123/2015. Regula o acesso ao patrimônio 

genético e ao conhecimento tradicional associado.

Normas infralegais

• Instrução Normativa MMA nº 01/2009. Dispõe sobre 

procedimentos técnicos para elaboração, apresen-

tação, execução e avaliação de Planos de Manejo 

Florestal Sustentável (PMFS) da Caatinga.

• Decreto nº 8.972/2017. Política Nacional de Recupe-

ração da Vegetação Nativa.

• Portaria MMA nº 463/2018. Reconhece as Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável 

e Repartição de Benefícios da Biodiversidade.

Principais propostas  
legislativas 
 
Câmara dos Deputados  

• PEC nº 504/2010. Reconhece o Cerrado e a Caatinga 

como patrimônios nacionais.

• PL nº 6.391/2016. Fundo Caatinga.

• PL nº 7.613/2017. Prevê como prioritárias as aplicações 

de recursos financeiros na Caatinga do Fundo Nacional 

de Meio Ambiente.

Senado

• PEC nº 5/2009. Reconhece Amazônia, Cerrado,  

Mata Atlântica, Zona Costeira, Caatinga, Pantanal  

e Campos Sulinos como patrimônios nacionais. 

• PLS nº 222/2016. Política de Desenvolvimento  

Sustentável da Caatinga.

Outras fontes
e referências 
ASA. Articulação Semiárido Brasileiro. Semiárido – É no 

semiárido que a vida pulsa! S/D. Disponível em: https://isa.

to/2YlvBCw  

 

CERRATINGA. Disponível em: https://isa.to/2YdK5Aa  

CAATINGA
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Comitiva de gado atravessando o Pantanal da Baía Piúval, região de Poconé (MT)

© Mário Friedländer / 2003

O Pantanal é a maior planície alagável do planeta,  

compartilhada por Brasil, Bolívia e Paraguai. Ao 

todo, possui cerca de 210 mil km2, aproximadamente 

70% no Brasil, 20% na Bolívia e 10% no Paraguai. A 

área que ocupa no Brasil, de 150.355 km2, faz dele 

o menor dos biomas nacionais, abarcando 1,8% do 

território nacional. Cobre ainda 25% de Mato Grosso 

do Sul e 7% de Mato Grosso (IBGE, 2004).

É um ambiente fortemente marcado pelo ciclo 

de cheias e secas, que dita o ritmo das atividades 

humanas e mantém o equilíbrio ecológico. 

Sua particular biodiversidade é influenciada 

pela vizinhança com o Cerrado e a Amazônia 

e também por sua localização entre as duas 

maiores bacias hidrográficas da América do Sul, 

a Amazônica e a do Rio da Prata. Isso faz do 

PANTANAL

Pantanal
Ciro Campos

01 BIOMAS

Pantanal um importante corredor ecológico para 

as espécies de diferentes regiões do continente 

(WWF-BRASIL, S/D). Até agora, já foram catalogadas 

no bioma 263 espécies de peixes, 41, de anfíbios, 113, 

de répteis, 463, de aves e 132 espécies de mamíferos. 

Segundo a  Embrapa Pantanal, quase duas mil espécies 

de plantas  já foram identificadas e algumas apresentam 

enorme potencial medicinal (BRASIL, S/Dd). 

 Uma característica especial do  
 bioma é abrigar grandes populações  
 de muitas espécies ameaçadas ou  
 desaparecidas em outras áreas  
 do Brasil. 

Uma das manifestações culturais mais importantes do Pantanal é a Cavalhada de 

São Benedito, em Poconé (MT)

© Mário Friedländer / 2003
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pantanal

áreas protegidas

terras indígenas 

unidades de conservação (uso sustentável) 

unidades de conservação (proteção integral)

total 

1,7%

1,7%

2,9%

6,3%

maior planície alagável do planeta também sofre 
com implantação de lavouras e pastagens. 

17% do bioma já foi convertido para a agropecuária

Brasil

MS

MT

área original 
do bioma (km2)

89.286,3

63.224,4

150.355

% remanescente da 
vegetação nativa

1,8%

25%

7%

% do território coberto pela
área original do bioma

83%

bioma original

remanescente da vegetação

MS

MT

GO

SP

legenda

limite original do bioma

vegetação remanescente

Nota: considerando sobreposições apenas entre UCs, e não entre UCs e TIs; dados para áreas protegidas atualizados até jan. de 2020. As diferenças de dados de 

cobertura original dos biomas devem-se a diferentes metodologias de mapeamento e classificação usadas pelas diversas fontes desta publicação.

Fonte: Terras Indígenas (ISA, 2020a); Unidades de Conservação (BRASIL, 2020); remanescente de vegetação nativa atualizado até 2009 (BRASIL, S/Dd); limites do bioma (IBGE, 2004) 

Pressões, impactos e ameaças
Barragens põem em risco cartão postal 
brasileiro

Embora seja considerado um paraíso natural e  

um dos mais famosos cartões postais do Brasil,  

o Pantanal está sob pressão e precisa de cuidados.  

Os impactos cumulativos na região de suas 

nascentes já ameaçam o ciclo hidrológico que 

mantém o delicado equilíbrio de seus ecossistemas.  

Por isso, os planos e projetos de desenvolvimento para 

o bioma devem levar em conta suas peculiaridades 

e limites, não apenas na planície, mas em toda  

a bacia do Alto Rio Paraguai. A expansão da 

agropecuária e da infraestrutura de transporte e 

energia são pontos de atenção para esta legislatura 

em função de seus impactos socioambientais.

Possivelmente, o debate mais urgente para o 

Pantanal é sobre a construção de novas barragens 

para geração de energia. Segundo o Observatório 

do Pantanal, existem cerca de 150 projetos 

hidrelétricos na Bacia do Alto Paraguai: cerca de 40 

em operação e o restante em fase de planejamento 

(UFMT, 2017; ECOA, 2018). Entre eles, estão projetos 

pequenos, médios e grandes, como Centrais 

Geradoras Hidrelétricas (CGH), Pequenas Centrais  

Hidrelétricas (PCH, com potencial de menos de 30 

MW) e usinas hidrelétricas. O risco do efeito cumulativo  

das barragens levou a Agência Nacional de Águas 

(ANA) a suspender a concessão de novas outorgas 

para aproveitamento hidrelétrico até 2020 (Resolução  

ANA nº  64/2018) e recomendar que os governos de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul façam o mesmo  

nos rios de sua jurisdição, até que novos estudos  

sejam realizados.

O desmatamento do bioma já chegou a 17%, e 

no seu entorno já passou de 60%, impactando as 

cabeceiras e nascentes dos rios formadores da Bacia 

do Alto Paraguai (BRASIL, S/Dd; MENDONÇA, 2017; 

RODRIGUES, 2017). Apenas 4,6% dessa formação 

natural está protegida por Unidades de Conservação e 

outros 1,7% por Terras Indígenas (ISA, 2020a; BRASIL, 

2020). O Pantanal é considerado patrimônio nacional 

pela Constituição e Patrimônio da Humanidade e 

Reserva da Biosfera pela ONU. 

PANTANAL

 A substituição da vegetação nativa  
 por lavouras e pastagens também  
 é um problema relevante. 

Serra do Amolar (MT/MS)

© Mário Friedländer / 2007
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Legislação  
básica aplicável
 

 
Constituição

• Art. 225, “caput”. Estabelece o direito de todos  

ao meio ambiente equilibrado e o dever  

de o Poder Público preservá-lo e defendê-lo  

para as presentes e futuras gerações.

• Art. 225, § 4º. Reconhece o Pantanal Mato-grossense 

como patrimônio nacional.

Tratados internacionais

• Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 

Internacional (Convenção Ramsar), ratificada pelo 

Decreto nº 1.905/1996.

• Convenção sobre Diversidade Biológica,  

ratificada pelo Decreto nº 2.519/1998.

• Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre  

a Mudança do Clima, ratificada pelo Decreto  

nº 2.652/1998.

Leis federais

• Lei nº 328/1982. Dispõe sobre a Proteção Ambiental  

do Pantanal Sul-Mato-Grossense. 

• Lei nº 9.433/ 1997. Política Nacional de Recursos 

Hídricos e Sistema Nacional de Gerenciamento  

de Recursos Hídricos.

• Lei nº 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC).

• Lei nº 12.651/2012. Lei de Proteção da Vegetação Nativa. 

• Lei nº 13.123/2015. Regula o acesso ao patrimônio 

genético e ao conhecimento tradicional associado.

Normas infralegais

• Resolução CNRH nº 196/2018. Plano de Recursos 

Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai. 

• Resolução ANA nº 64/2018. Interrompe 

temporariamente a concessão de outorgas para novas 

hidrelétricas na Região Hidrográfica do Paraguai.

• Portaria MMA nº 463/2018. Reconhece as Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização 

Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira. 

Principais propostas 
legislativas 
 
Câmara dos Deputados 

• PL nº 9.950/2018. Conservação e uso sustentável do 

Pantanal.

Senado

• PEC nº 5/2009. Reconhece Amazônia, Cerrado, 

Mata Atlântica, Zona Costeira, Caatinga, Pantanal e 

Campos Sulinos como patrimônios nacionais.

• PLS nº 750/2011. Estabelece novas diretrizes para 

exploração do Pantanal.
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Outras fontes
e referências
CENTRO DE PESQUISA DO PANTANAL.  

Disponível em: https://isa.to/2Y7SDIR  

 

ECOA. Ecologia e Ação.  

Disponível em: https://isa.to/2Yq4ENW  

 

EMBRAPA PANTANAL. Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária. Disponível em: https://isa.to/2Y8uaTW  

 

OBSERVATÓRIO DO PANTANAL. Apoio e ampliação da 

suspensão de outorgas para novos aproveitamentos 

hidrelétricos na região hidrográfica do Rio Paraguai. 

Moção aos governos do Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul. Campo Grande, 11 out. 2018. Disponível em: https://

isa.to/2Y9nMvD  

 

SOS PANTANAL. Disponível em: https://isa.to/2Yfi7nX  

 

WWW-BRASIL. Pantanal. In: WWF - Brasil (online), S/D. 

Disponível em: https://isa.to/2Ylok5A  
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Gaúcho sai para a lida campeira em uma manhã fria de inverno. Estância do Segredo, 

Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Ibirapuitã, em Santana do Livramento (RS)

© Paulo Backes / 2007

O Pampa ocupa extensas áreas na Argentina, no 

Uruguai e Brasil, totalizando, aproximadamente, 750 

mil km2 (BRASIL, S/Dc). Em nosso país, abrange 

176.496 km2, no sul do Rio Grande do Sul, cobrindo 

cerca de dois terços do Estado e 2% do território 

nacional (IBGE, 2004).

Sua paisagem predominante é a do campo limpo, 

um tapete verde que parece homogêneo, mas que 

abriga, segundo estimativas, em torno de três mil 

espécies de plantas, com notável diversidade de 

gramíneas (mais de 450 espécies). Nas áreas de 

campo natural também se destacam as leguminosas 

(150 espécies), e nas áreas de afloramentos rochosos 

PAM
PAPampa

Ciro Campos
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podem ser encontradas inúmeras espécies de cactáceas.  

O bioma apresenta, também, outras paisagens e 

ecossistemas, como banhados, matas ciliares e de  

encostas, capões de mata, formações florestais e  

arbustivas, entre outros. Na região, já foram identificadas 

pelo menos 500 espécies de aves e 100 tipos de  

mamíferos terrestres (BRASIL, S/Dc).

 O pampa é o bioma menos protegido  
 do país, com menos de 3%  
 de sua área em UCs e TIs  
 (BRASIL, 2020; ISA, 2020a). 

Estância Segredo, Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Ibirapuitã, Santana 

do Livramento (RS)

© Paulo Backes / 2007
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Pressões, impactos e ameaças 
Mudanças no uso da terra preocupam

A pecuária extensiva sobre os campos nativos foi 

historicamente a principal atividade econômica do 

Pampa, aliando um excelente nível de produção com 

a conservação. Foi neste cenário que surgiram uma 

economia e uma cultura singulares e transfronteiriças, 

representadas pela figura do “gaúcho”. Entretanto 

problemas relacionados às mudanças no uso da 

terra, inclusive na Bacia do Rio Uruguai, são pontos 

de atenção para esta legislatura. A intensificação 

da criação de gado com uso de pastagens exóticas 

e a introdução de monoculturas têm provocado a 

degradação dos campos e do solo. O plantio de soja 

vem ganhando espaço, enquanto o de arroz está 

estabilizado e o de milho decresce. As pesquisas 

reforçam a necessidade de ampliar as áreas 

protegidas no bioma: grande parte de sua extensão 

preservada está na Área de Proteção Ambiental 

(APA) Ibirapuitã, no sudoeste do Rio Grande do Sul. 

Em 2016, do território total do Pampa, 43,7% eram 

de vegetação nativa destruída, 47,3% de vegetação 

preservada e 9%, de corpos de água (SPERB, 2019).

 A construção de projetos hidrelétricos na região 

precisa ser avaliada em conjunto, para que seus efeitos 

cumulativos não comprometam a saúde dos ambientes 

naturais e os usos múltiplos da água, preocupação 

compartilhada por vários setores da sociedade. 

Atualmente, mais de 40 projetos hidrelétricos estão 

em operação na Bacia do Rio Uruguai – na maioria 

pequenos e médios – e dezenas de outros ainda estão 

em fase de planejamento (BRACK et al., 2010; PAIM; 

ORTIZ, 2006; COMISSÃO., 2008).
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Parque Eólico Cerro Chato, em Santana do Livramento (RS)

© Duda Pinto / A Plateia / 2014

PAM
PA

RS

SC
pampa

áreas protegidas

terras indígenas 

unidades de conservação (uso sustentável) 

unidades de conservação (proteção integral)

total 

0,02%

2,3%

0,5%

2,8%

pastagens exóticas e monoculturas provocam 
a degradação dos campos e do solo

Brasil

RS

área original 
do bioma (km2)

176.496
2%

63%

% do território coberto pela
área original do bioma

47,3%

% remanescente da 
vegetação nativa

bioma original

remanescente da vegetação

legenda

limite original do bioma

vegetação remanescente

Nota: considerando sobreposições apenas entre UCs, e não entre UCs e TIs; dados para áreas protegidas atualizados até jan. de 2020; considera-se que 9% do bioma 

é formado por corpos de água; o remanescente de vegetação não se refere só à área terrestre, mas a toda a extensão do bioma. As diferenças de dados de cobertura 

original dos biomas devem-se a diferentes metodologias de mapeamento e classificação usadas pelas diversas fontes desta publicação.

Fonte: Terras Indígenas (ISA, 2020a); Unidades de Conservação (BRASIL, 2020); remanescente de vegetação nativa atualizado até 2016 (SPERB, 2019); limites do bioma (IBGE, 2004)
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Legislação básica 
aplicável
 

Constituição
 

• Art. 225, “caput”. Estabelece o direito de todos ao 

meio ambiente equilibrado e o dever de o Poder 

Público preservá-lo e defendê-lo para  

as presentes e futuras gerações.

 

Tratados internacionais
 

• Convenção sobre Diversidade Biológica,  

ratificada pelo Decreto nº 2.519/1998.

• Convenção das Nações Unidas de Combate à 

Desertificação, ratificada pelo Decreto nº 2.741/1998.

• Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre  

a Mudança do Clima, ratificada pelo Decreto nº 

2.652/1998.

 

Leis federais
 

• Lei nº 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC).

• Lei nº 12.651/2012. Lei de Proteção da Vegetação 

Nativa. 

• Lei nº 13.123/2015. Regula o acesso ao patrimônio 

genético e ao conhecimento tradicional associado.

Normas Infralegais

• Portaria MMA nº 463/2018. Reconhece as Áreas 

Prioritárias para a Conservação, Utilização 

Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira.

Principais propostas 
legislativas 
Câmara dos Deputados

• PEC nº 237/2008. Reconhece o Pampa como 

patrimônio nacional.

Senado 

• PEC nº 05/2009. Reconhece Amazônia, Cerrado, 

Mata Atlântica, Zona Costeira, Caatinga, Pantanal e 

Campos Sulinos como patrimônios nacionais.

Outras fontes
e referências
 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Mapa de 

Cobertura Vegetal – Pampa. In: MMA (online), S/D. 

Disponível em: https://isa.to/2Yd6gX8  

 

COMITÊ DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

DO PAMPA. Disponível em: https://isa.to/2Ygb7ev  

 

EMBRAPA CLIMA TEMPERADO. Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária. Disponível em: https://isa.

to/2Yc4q91  

 

FLD. Fundação Luterana de Diaconia. Projeto Pampa. 

S/D. Disponível em: https://isa.to/2YdhSts  

 

UFRGS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Disponível em: https://isa.to/2YeclCI  

 

UNISINOS. Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 

Disponível em: https://isa.to/2YqMhbE  
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Reserva Indígena Inhacapetum, São Miguel das Missões (RS)

© Vincent Carelli / Vídeo nas Aldeias / 2010
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TERRITÓRIOS 
TRADICIONAIS E 
ÁREAS PROTEGIDAS3

Unidades de 
Conservação 
Nurit Bensusan

As Unidades de Conservação (UCs) são espaços 

especialmente protegidos destinados a garantir 

um ambiente ecologicamente equilibrado a toda 

sociedade. O Art. 225, § 1º, III da Constituição impõe 

ao Poder Público a obrigação de criar essas áreas.  

O dispositivo acrescenta que a alteração e supressão 

das UCs só podem ser feitas por meio de lei específica 

e proíbe qualquer utilização delas que comprometa 

a integridade dos atributos naturais que justificam 

sua proteção legal. Em abril de 2018, no âmbito da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.717 e 

por votação unânime dos ministros, o STF considerou 

inconstitucional o uso de Medida Provisória (MP) para 

recategorizar, reduzir ou extinguir UCs. 

3 Para saber mais sobre este assunto, consulte o capítulo “Território e 

Conservação”, na página 187.
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Criado pela Lei nº 9.985/2000, o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC) consolidou as 

diversas normas anteriores sobre o tema e estabeleceu 

dois grandes grupos de áreas: 1) de proteção integral, 

cujo objetivo principal é preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto e restrito dos recursos 

naturais; e 2) de uso sustentável, que visa compatibilizar  

a conservação e a exploração de parcela dos recursos, 

como os florestais. O SNUC descreve as diferentes 

categorias de cada um desses grupos (veja pág. 51). 

De acordo com o Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas (PNAP, Decreto nº 5.758/2006), as UCs são 

classificadas como “áreas protegidas”, assim como as 

Terras Indígenas, os territórios quilombolas, as Reservas 

Legais e Áreas de Preservação Permanente. As duas 

últimas são espaços de conservação previstos pelo 

Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). 

Os Estados têm seus próprios sistemas de 

conservação, inclusive com categorias diferentes de 

manejo. Considerando o território brasileiro continental, 

as UCs abrangem hoje 18% do total ou 1.545.425 km2. 

As áreas de uso sustentável correspondem a 65% dessa 

extensão e as de proteção integral, cerca de 35%. Mais 

de 26% dos 3,6 milhões de km2 da zona costeiro-marinha 

também estão resguardados por UCs. Contando os 

territórios continental e marinho, as unidades federais 

representam 68% da extensão total, as estaduais, 30%, 

e as municipais, perto de 2%. Embora o percentual do 

território protegido pareça significativo, ele não destoa 

do de vários outros países (saiba mais na pág. 187). Além 

disso, é preciso considerar que as UCs continentais 

brasileiras estão extremamente mal distribuídas: 76% 

de sua extensão está no bioma amazônico; e apenas 

8% do restante do país está protegido por esse tipo de 

área (BRASIL, 2020).4
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4 Os dados consideram sobreposições apenas entre UCs. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso (GO)

© Beto Ricardo / ISA / 2010

unidades de conservação

unidades de
conservação

LEGENDA

LIMITES DO BIOMA AMAZÔNIA

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

distribuição pelos biomas 

9,8%

17,9%

95

257

412.666

753.439
amazônia

0,5%

2,3%

17

17

1.050

4.491
pampa

2,2%

6,4%

60

148

19.265

55.580
caatinga

2,9%

1,7%

6

19

4.401

2.584
pantanal

2,7%

5,5%

144

300

53.962

109.146
cerrado

6%

12%

767

1.662

513.194

1.005.182
total

2%

7,2%

477

960

21.850

79.943
mata atlântica

2.429 1.545.425total brasil 18%

nº área (km2) território protegido por ucs

total proteção integral total uso sustentável

BA

TO
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PB

PE
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PA

APRR
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RO

MT
GO DF

MG

MS
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ES

RJ

PR

SC
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Nota: considerando apenas áreas continentais e sobreposições entre UCs; desconsiderando sobreposições entre Terras Indígenas e UCs; na Amazônia essas 

sobreposições alcançam quase 10% da extensão das áreas protegidas; atualizado até 28/1/2020.

Fonte: BRASIL (2020)
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Dependendo da categoria da UC, é possível  realizar 

uma gama variada de atividades econômicas em 

seu interior, como  agricultura,  manejo florestal 

madeireiro e não madeireiro,  extrativismo, pesca e 

turismo. Daquele total de 18% da extensão continental 

do país em UCs, 5,5%, por exemplo, estão em Áreas 

de Proteção Ambiental (APAs), categoria com menor 

restrição de uso e que permite propriedades privadas, 

desmatamento, agricultura, pecuária e mineração, 

entre outros. Cerca de 80% do DF é abarcado por 

APAs (BRASIL, 2020).  

As UCs presentes em biomas muito degradados 

ou devastados, como a Mata Atlântica e o Cerrado, 

comprovam sua eficiência, pois em geral apenas 

dentro delas ainda estão conservadas a cobertura 

vegetal nativa e a biodiversidade. Na Amazônia Legal, 

a importância das UCs no combate ao desmatamento e 

à grilagem é reconhecida há muitos anos. Apenas 4,7% 

da extensão total das áreas federais e estaduais já foi 

desmatada na região. Desconsiderando as APAs, onde 

a conversão de vegetação nativa é maior, o número cai 

para 1,8% (ISA, 2020b). As UCs são responsáveis pela 

manutenção de serviços ambientais essenciais, como 

a regulação do clima e a preservação dos mananciais 

de água, indispensáveis aos processos ecológicos, à 

biodiversidade e à qualidade de  vida. 

Pressões, impactos e ameaças
Desmatamento aumenta nessas áreas

Apesar de sua importância para garantir o equilíbrio 

ambiental, as condições mínimas para a produção 

agropecuária e a estabilidade climática, o SNUC tem 

sido alvo de inúmeras pressões e ameaças, como 

desmatamento, queimadas, grilagem e garimpo. 

Entre 2008 e 2017, o percentual do desmatamento 

em UCs na Amazônia subiu de 7% para 13% em 

relação ao desmatamento total (IMAZON, 2018). 

Em janeiro de 2019, havia na região  25 UCs federais 

com pontos de garimpo ilegal terrestre e outras 

quatro com balsas que realizavam a atividade 

dentro de seus limites (RICARDO, et al. 2019). 

Há, ainda, tentativas de enfraquecer o SNUC 

no Congresso, no Judiciário e nos governos. 

As propostas com esse objetivo visam: 1) 

redução da extensão de unidades específicas, 

em geral estimulada pela ocupação irregular; 2) 

recategorização de áreas para reduzir a proteção e 

permitir atividades antes proibidas; e 3) instituição 

de mecanismos que condicionem a formalização 

das UCs à sua regularização fundiária, em alguns 

casos sob pena de anulação do decreto de criação 

da unidade. 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso (GO)

© Raul Silva Telles do Valle / ISA / 2008

O que pode ser feito?
Regularização fundiária é fundamental

Uma das questões mais prementes envolvendo o 

SNUC é a regularização fundiária. É fundamental 

que as unidades sejam regularizadas, tanto para 

a efetividade da conservação como para garantir 

os direitos dos proprietários onde elas foram criadas. 

Ao mesmo tempo, é urgente que as unidades conti-

nuem sendo criadas e implantadas. Vale lembrar que 

parte dos recursos da compensação ambiental, es-

tipulada no licenciamento de empreendimentos de 

grande impacto ambiental, deve ser aplicada na re-

gularização das UCs, conforme a Lei do SNUC e a Lei 

nº 13.668/2018.

quais são e para que servem as unidades de conservação?

grupos de manejo categorias de manejo objetivos e características

proteção integral
estação ecológica (esec)

reserva biológica (rebio)

parque nacional

monumento natural*

refúgio de vida silvestre*

preservação e pesquisas. é proibida a visitação, exceto
as de cunho educativo. não são permitidos moradores.

preservação, pesquisas, educacão, recreação
e turismo. não são permitidos moradores. 

conservação. atividades privadas devem
ser compatíveis com objetivos da área.

uso sustentável

área de proteção
ambiental (apa)*

área de relevante interesse
ecológico (arie)*

floresta nacional

reserva extrativista (resex)

reserva de desenvolvimento
sustentável (rds)

reserva de fauna

reserva particular do
patrimônio natural (rppn)*

disciplinar processo de ocupação. com terras públicas ou privadas,
é a uc com menos restrições a atividades econômicas. permite
desmatamento, agricultura, pecuária, silvicultura e mineração,
entre outros.

conservação. em geral, é pequena, com pouca ou nenhuma ocupação,
contém espécies raras e características naturais extraordinárias. 

exploracão sustentável de recursos florestais e pesquisa. 
admite populações tradicionais.

proteger os meios de vida e a cultura de populações
tradicionais extrativistas e assegurar o uso sustentável dos recursos.

conservação, manutenção das condições de vida de populações
tradicionais e de seus conhecimentos.

pesquisa sobre o manejo econômico sustentável de espécies
animais nativas. é proibida a caça e permitida a visitação pública.

área privada com objetivo de conservação, criada a pedido 
do proprietário.
são permitidas pesquisas e visitação.

uso indireto e restrito
dos recursos naturais

conservação, utilização
de parte dos recursos,
exploração florestal

Nota: * admite ou são áreas privadas.

Fonte: considerando só categorias federais; SNUC (Lei nº 9.985/2000)
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• Instrução Normativa ICMBIo nº 29/2012. Disciplina 

a elaboração e aprovação de Acordo de Gestão em 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável federal 

com populações tradicionais.

• Instrução Normativa ICMBio nº 007/2017. 

Regulamenta a elaboração de planos de manejo de 

Unidades de Conservação federais.

• Portaria ICMBio nº 1.163/2018. Aprova roteiro 

metodológico para elaboração e revisão de planos 

de manejo de Unidades de Conservação federais. 

 

Principais propostas 
legislativas 
Câmara dos Deputados

• PL nº 4.573/2004. Disciplina a cogestão de UCs 

entre governo e sociedade civil.

• PL nº 3.068/2015. Transforma a Reserva Extrativista 

de Canavieiras (BA) em APA.

• PL nº 3.415/2015. Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável do Agricultor Familiar 

no Entorno de UCs de Proteção Integral.

• PL nº 3.751/2015. Cria prazo de desapropriação e 

indenização de propriedades em UC de domínio 

público, sob pena de caducidade do ato normativo 

que a criou. 

• PL nº 5.477/2015. Prevê obrigatoriedade de lei 

federal para a criação de UCs.

• PL nº 5.370/2016. Limita a zona de amortecimento 

das UCs.

• PL nº 8.107/2017. Altera os limites da Floresta 

Nacional do Jamanxim (PA) e cria a Área de 

Proteção Ambiental do Jamanxim (PA).

• PL nº 8.671/2017. Exige a realização de consulta 

pública para a redução ou extinção de UC.

• PL nº 784/2019. Criação, gestão e manejo de 

Reserva Particular do Patrimônio Natural.

• PL nº 984/2019. Cria a categoria de Unidade de 

Conservação denominada Estrada-Parque e institui 

Legislação básica
aplicável
Constituição

• Art. 225, § 1º, I, II, III e VII. Cabe ao Poder Público a 

preservação e restauração dos processos ecológicos 

essenciais e o manejo de espécies e ecossistemas; 

a preservação do patrimônio genético; a definição 

de espaços territoriais especialmente protegidos; a 

proteção da fauna e da flora.

Tratados internacionais

• Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada pelo 

Decreto nº 2.519/1998. 

Leis federais 

• Lei nº 6.902/1981. Dispõe sobre a criação de Estações 

Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental. 

• Lei n º 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidades  

de Conservação (SNUC). 

• Lei nº 13.668/2018. Aplicação dos recursos  

de compensação ambiental.

Normas infralegais

• Decreto nº 99.274/1990. Regulamenta a criação de 

Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e a 

Política Nacional do Meio Ambiente.

• Decreto nº 4.340/2002. Regulamenta a Lei nº 

9.985/2000, do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC).

• Instrução Normativa ICMBio nº 009/2005. Regulamenta os 

conselhos gestores de Unidades de Conservação federais.

• Decreto nº 5.758/2006. Plano Estratégico Nacional de 

Áreas Protegidas (PNAP).

• Instrução Normativa ICMBio nº 007/2007. Regulamenta 

a elaboração de planos de manejo participativos das 

Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável federais.

a Estrada-Parque Caminho do Colono, no Parque 

Nacional do Iguaçu (PR).

• PL nº 1.205/2019. Zona de amortecimento das UCs.

• PL nº 5.399/2019. Dispõe sobre a criação de novas 

Unidades de Conservação marinhas até 2030.

• PL nº 6.024/2019. Altera os limites da Reserva 

Extrativista Chico Mendes e modifica a categoria do 

Parque Nacional da Serra do Divisor (AC).  

•  PL nº 6.578/2019. Institui a região da Represa Capivara 

(SP/PR) como Área Especial de Interesse Turístico.

Senado

• PLS nº 97/2017. Prevê anuência estadual para  

a criação e a alteração de UCs.

• PLS nº 407/2018. Reduz os limites da Floresta 

Nacional de Brasília.

• PL nº 811/2019. Cria a categoria de Unidade de 

Conservação denominada Estrada-Parque e institui 

a Estrada-Parque Caminho do Colono, no Parque 

Nacional do Iguaçu (PR). 

• PL nº 1.553/2019. Determina que acriar ou ampliar 

Unidades de Conservação requer  a edição de lei e 

manifestação do Legislativo. 

• PL nº 5.522/2019. Proíbe a exploração de petróleo 

e gás natural em Unidades de Conservação 

e em áreas prioritárias para conservação da 

biodiversidade na zona costeira. Prevê que as 

atividades de exploração, desenvolvimento e 

produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos não serão autorizadas 

quando afetarem Unidades de Conservação 

de proteção integral ou áreas prioritárias para 

conservação da biodiversidade.

•  PL nº 5.624/2019. Estabelece critérios de criação, 

ampliação, desafetação, transformação ou redução 

dos limites das Unidades de Conservação e de 

homologação da demarcação de Terras Indígenas. 

Altera a Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza, para dispor que a criação, 

transformação e ampliação dessas unidades serão 

feitas por lei. Determina que a homologação da 

demarcação de Terras Indígenas também será feita 

por lei, obedecendo-se as exigências para a criação 

de Unidades de Conservação.

•  PL nº 6.589/2019. Transforma o Parque Nacional da 

Lagoa do Peixe em Área de Proteção Ambiental da 

Lagoa do Peixe (RS).
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Mulheres Yanomami, comunidade Watoriki, Terra Indígena Yanomami (AM/RR)

© Lucas Lima / ISA / 2018

O Brasil tem hoje 255 povos indígenas diferentes, 

falantes de, pelo menos, 154 línguas (ISA, 2020a).  

O último censo populacional geral realizado 

no país, em 2010, identificou uma população 

de 896.917 mil indígenas (IBGE; FUNAI, S/D). 

Atualmente, há no país 723 Terras Indígenas 

(TIs), somando 1.174.273,23 km2² ou quase 14% do 

território nacional. Mais de 98% dessas áreas estão 

na Amazônia Legal (ISA, 2020). 

Dos mais de 517 mil indígenas que viviam em 

TIs em todo o país em 2010, conforme o IBGE, a 

estimativa é que 38%, ou quase 200 mil pessoas, 

estavam fora da Amazônia Legal, ou seja, em 

terras que somam hoje apenas pouco mais de 

02 TERRITÓRIOS TRADICIONAIS E ÁREAS PROTEGIDAS

TERRAS INDÍGENAS

Terras
Indígenas
Juliana de Paula Batista

20 mil km2 ou menos de 0,3% do território nacional 

(IBGE; FUNAI, S/D; ISA, 2020). 

As TIs estão em diferentes etapas do lento e complexo 

procedimento demarcatório. Mais de 67% das áreas já 

foram homologadas ou reservadas, ou seja, passaram 

pelas últimas fases do processo e sua demarcação 

pode ser considerada concluída, restando, portanto, 

um passivo pequeno, tanto no número de áreas quanto 

em extensão (ISA, 2020). Apesar disso, houve um 

decréscimo importante no andamento das demarcações 

na última década. Parte delas está judicializada ou tem 

pendências de regularização relativas ao pagamento 

de benfeitorias feitas de boa-fé por ocupantes não 

indígenas, como prevê a Constituição. 

Terra Indígena Enawenê Nawê (MT)

© Vincent Carelli / Vídeo nas Aldeias / 2009
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Índios isolados

Existem também 114 registros de povos indígenas 

isolados, sem contato oficial com o Estado: um no 

Cerrado e os demais na Amazônia Legal. Desse total, 

60 são classificados como “informações”, 26 estão “em 

estudo” e 28 são “confirmados”. Há 80 registros em 41 

TIs reconhecidas para comunidades diferentes daquelas 

dos índios isolados, contatadas há mais tempo, e cinco 

registros em TIs com “restrição de uso”5. 

Esses grupos são vulneráveis às pressões e ameaças 

de garimpeiros, grileiros, madeireiros e grandes obras. 

Muitas vezes, estão em locais de difícil acesso, onde 

surtos de doenças ou a ação de invasores podem 

provocar mortes ou o fim de populações inteiras em 

um curto espaço de tempo. A Funai respeita a decisão 

desses indígenas sobre quando fazer o contato e busca 

garantir proteção, monitoramento e fiscalização de 

seus territórios. O trabalho vem sendo dificultado pela 

queda contínua do orçamento do órgão indigenista. 

Há também lacunas nas leis e nas políticas para essas 

comunidades. O processo de licenciamento ambiental, 

por exemplo, tem mecanismos precários de avaliação 

dos impactos sobre essas populações.

 Embora siga concentrado em poucas TIs, o rit-

mo da destruição da floresta nessas áreas, no en-

tanto, cresceu nos últimos anos: 80% entre agosto 

de 2018 e julho de 2019, na comparação com o 

período anterior, segundo dados do INPE (SOU-

ZA, 2019). 

 5  Tabela de registro de povos indígenas isolados no Brasil. Atualização 12/2017. 

Coordenação da Política de Proteção  e Localização de Povos Indígenas 

Isolados. Funai. Processo nº 08850.002037/2018-19. SEI nº 0582012. Brasília, 

2018, 4p.
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 As Terras Indígenas têm importância  
 ambiental e climática reconhecida:   
 elas são uma barreira contra a  
 grilagem e o desmatamento e mais  
 de 98% de sua extensão está  
 conservada na Amazônia (ISA 2020a). 

área ocupada por estabelecimentos 
rurais e terras indígenas

Fontes: estabelecimentos rurais (IBGE, 2017); terras indígenas (ISA, 2019a)

área ocupada por estabelecimentos rurais

área ocupada por terras indígenas 

outros

BRASIL 41% | 14% BA 49% | 0,57%

SC 67% | 0,85% RS 77% | 0,4%

PR 74% | 0,62% MS 85% | 2,4%

Estados com mais conflitos envolvendo demar-
cações. No PR, SC, RS e BA, as TIs homologadas 
ou em processo de demarcação correspondem a 
menos de 1% da área total do Estado. Em MS, o 

percentual é de 2,4%

Fonte: Terras Indígenas (ISA, dados atualizados até janeiro de 2020); população indígena (IBGE; FUNAI; 2010)

TERRAS INDÍGENAS

terras
indígenas

situação

em identificação

com restrição 
de uso a não índios

identificada

declarada

reservada

homologada sem registro

reservada ou homologada 
com registro no cri e/ou spu

total geral

N° TIs
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34
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440

723

Área (km2)

-

10.840,4

21.793,1
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1.202,1

14.475

1.052.905,9

1.174.273,2
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amazônia legal

terra indígenas

amazônia legal 

98,25% 1.153.444 km²   

outras regiões 

1,75 % 20.828 km²

amazônia legal 

62% 324.037  

outras regiões 

38% 193.346

onde estão as terras indígenas 
e sua população?

situação das terras 
indígenas no brasil

área (% e km2) população em terras indígenas (%)

Mais de 67% das 723 TIs já foram 
homologadas ou reservadas, ou seja, sua 
demarcação foi praticamente concluída. 
Passivo restante é pequeno

Mais de 98% da extensão das TIs está na Amazônia Legal. Nos outros 
2%, localizados fora dessa região, encontram-se 38% da população 
de todas essas áreas protegidas. A população indígena total no Brasil 
é de cerca de 900 mil pessoas e 58% delas vivem em TIs

0,1% 10% 20% 30% 40% 50%

proporção de terras
indígenas por uf

Fontes: estabelecimentos rurais (IBGE, 2017); Terras Indígenas (ISA, 2020a)
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Constituição de 1988: um 
novo modelo de relação 
com a sociedade 

A Constituição de 1988 inaugurou um novo paradigma 

na relação entre o Estado brasileiro e os índios. Até 

então, o objetivo da política indigenista era integrá-los à 

economia e à “comunhão nacional”. Acreditava-se que, 

assim, deixariam suas identidades específicas e tornariam-

se “brasileiros genéricos”. Não foi o que aconteceu. 

Resistindo a violências e, muitas vezes, vivendo em terras 

diminutas, os índios organizaram-se, conquistaram aliados 

e participaram ativamente dos debates da Assembleia 

Constituinte. Pela primeira vez, admitiu-se o “caráter 

pluriétnico da sociedade brasileira” (BRASIL, S/Df).

O direito dos índios sobre suas terras independe 

da demarcação, visto ser ela um ato meramente 

declaratório, que apenas confere segurança jurídica 

ao fato da ocupação tradicional permanente, o que 

também já foi reconhecido pelo STF (BRASIL, 2015).

“A questão da terra representa o aspecto 

fundamental dos direitos e das prerrogativas 

constitucionais assegurados aos índios, pois estes, 

sem a possibilidade de acesso às Terras Indígenas, 

expõem-se ao risco gravíssimo da desintegração 

cultural, da perda de sua identidade étnica, da 

dissolução de seus vínculos históricos, sociais 

e antropológicos e da erosão de sua própria 

percepção e consciência como povo”, afirmou o 

ministro do STF Celso de Mello, em seu voto na 

ação movida contra a demarcação da TI Jaguapiré 

(MS) (BRASIL, 1997).

O procedimento administrativo da demarcação 

está previsto no Decreto nº 1.775/1996, cujas re-

gras também foram declaradas constitucionais 

pelo STF (BRASIL, 2011). Essa norma e também 

a Lei nº 6.001/1973 estabelecem que a Funai é 

responsável por realizar os estudos técnicos de 

identificação e delimitação, que o ministro da 

Justiça deve expedir a portaria de declaração e 

o presidente da República deve assinar o decreto 

de homologação das áreas. 
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 As TIs são essenciais para assegurar  
 a sobrevivência, proteger a cultura,  
 a organização e o modo de vida  
 das comunidades indígenas. 

Pressões, impactos e ameaças
Indígenas temem paralisação
definitiva das demarcações

O governo Jair Bolsonaro, no entanto, tentou 

transferir a competência de demarcar as TIs para o 

Ministério da Agricultura (Mapa). O Congresso e o 

STF rejeitaram a medida. O temor das organizações 

indígenas e da sociedade civil é que as demarcações 

sejam paralisadas definitivamente em função do 

conflito entre os interesses dos povos indígenas 

(pelo reconhecimento de suas terras) e dos grandes 

produtores rurais, tradicionalmente defendidos pela 

pasta da Agricultura.  

A Constituição prevê também que a exploração 

hidroelétrica ou minerária nas TIs só pode ser feita 

após regulamentação por lei específica (ainda 

inexistente), autorização do Congresso e ouvidas as 

comunidades envolvidas em cada caso. O tema causa 

polêmica porque a mineração pode trazer riscos e 

impactos socioambientais importantes, como a erosão, o 

assoreamento, contaminação da água, do ar e do solo e o 

descarte de rejeitos perigosos. Os dois maiores desastres 

ambientais do país, em Mariana (2015) e Brumadinho 

(2019), ambos em Minas Gerais, foram causados pelo 

rompimento de reservatórios de rejeitos minerários. 

Em abril de 2019, havia na Agência Nacional de Mi-

neração (ANM) 4.332 processos minerários, incidindo 

em 214 TIs em todo o país – entre alvarás e licenças de 

exploração, áreas “em disponibilidade”, requerimen-

tos de lavra garimpeira e pesquisa. Só na Amazônia 

Legal, existiam 4.089 processos, incidentes em 152 TIs. 

Há áreas em que mais de 90% do território é objeto 

desses interesses.5 Além disso, as áreas seguem sendo 

invadidas e degradadas pelo garimpo. Existem, hoje, 38 

TIs com ocorrência dessas atividades, incluindo pontos 

com extração terrestre e em rios (RICARDO et al., 2019).

TERRAS INDÍGENAS

5 Nos últimos anos, parte desses processos foi suspensa por decisões judiciais ainda em caráter liminar. Informações obtidas a partir de análise feita pelo ISA com base 

em seu próprio banco de dados de áreas protegidas e nos processos minerários disponíveis no Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) da ANM.

demarcações por mandato presidencial

quantidade área (milhões de ha) quantidade área (milhões de ha)
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Nota: número e extensão não devem ser somados entre os dois gráficos. 

Fonte: ISA, dados atualizados até janeiro de 2020

 O Art. 231 da Constituição é categóri- 
 co: “são reconhecidos aos índios sua 
 organização social, costumes,
 línguas, crenças e tradições, e os
 direitos originários sobre as terras 
 que tradicionalmente ocupam,
 competindo à União demarcá-las, 
 proteger e fazer respeitar todos os 
 seus bens”. A Carta Magna define que 
 as TIs são bens da União, conferindo 
 aos índios sua posse permanente e o 
 usufruto exclusivo de seus recursos 
–  com exceção do subsolo. 
A Constituição proíbe a remoção dessas populações, 

exceto em caso de catástrofe ou epidemia que ponha 

sua existência em perigo, garantido seu retorno ao 

seu território assim que possível. 
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O que pode ser feito?

Avançar nas demarcações  
ajuda a  resolver conflitos

A proteção dos direitos indígenas exige a conclusão 

das demarcações ainda pendentes, a regularização 

fundiária das terras e a retirada dos ocupantes não 

indígenas. Essas medidas são essenciais para reduzir 

conflitos e garantir a qualidade de vida dessas popu-

lações. Outras iniciativas importantes com o mesmo 

objetivo são: 

1. Criação de um fundo público para financiar  

a formulação e implementação dos planos  

de gestão ambiental e territorial das TIs,  

com regras de acesso facilitadas para as  

comunidades e suas organizações. 

2. Conclusão dos processos administrativos  

dos registros em situação de “informação”  

e “em estudo” relativos aos índios isolados. 

3. Fortalecimento das Frentes de Proteção  

Etnoambiental e dos instrumentos de gestão  

e proteção dos territórios interditados para  

índios isolados.

4. Editar portarias de restrição  

de uso de áreas com grupos isolados e  

de recente contato que estão fora de TIs.

I Encontro de Xamãs Yanomami, Aldeia Watoriki, Terra Indígena Yanomami (AM/RR)

© Beto Ricardo / ISA / 2011
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Tratados internacionais

• Convenção nº 169 da OIT, ratificada pelo Decreto  

nº 5.051/2004. Proteção aos povos indígenas 

e tribais; consulta livre, prévia e informada. 

• Declaração das Nações Unidas sobre  

o Direito dos Povos Indígenas (2007).

• Declaração Americana sobre  

os Direitos dos Povos Indígenas (2016).

Leis federais

• Lei nº 5.371/1967. Institui a Funai.

• Lei nº 6.001/1973. Estatuto do Índio.

• Lei nº 13.844/2019. Nova organização dos órgãos da 

Presidência da República e dos ministérios.

Normas infralegais

• Decreto nº 1.775/1996. Demarcação de Terras Indígenas. 

• Decreto nº 5.758/2006. Plano Estratégico Nacional de 

Áreas Protegidas (PNAP).

• Decreto nº 6.040/2007. Política Nacional  

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos  

e Comunidades Tradicionais.

• Decreto nº 7.747/2012. Política Nacional  

de Gestão Territorial e Ambiental  

de Terras Indígenas (PNGATI).

• Decreto nº 9.673/2019. Criação do Ministério  

da Família, Mulher e dos Direitos Humanos.

Legislação básica
aplicável
Constituição 

• Art. 20, XI. Considera as TIs bens da União.

• Art. 22, XIV. Estabelece que compete privativamente à 

União legislar sobre as populações indígenas. 

• Art. 49, XVI. Estabelece como competência exclusiva do 

Congresso autorizar em TIs a exploração de recursos 

hídricos, a pesquisa e lavra de riquezas minerais.

• Art. 109, XI. Estabelece que compete aos juízes federais 

processar e julgar disputas sobre os direitos indígenas.

• Art. 129, V. Estabelece entre as funções do Ministério 

Público defender judicialmente os direitos e interesses 

das populações indígenas.

• Art. 176, § 1º. Estabelece que as jazidas minerais e 

os potenciais de energia hidráulica têm propriedade 

distinta da do solo, que eles pertencem à União e que 

sua exploração, quando realizada em TIs, depende de 

condições específicas reguladas em lei.

• Art. 210, § 2º. Assegura às comunidades indígenas 

o ensino fundamental regular também em suas 

línguas maternas e conforme processos próprios de 

aprendizagem.

• Arts. 215 e 216. Estabelecem a garantia dos direitos 

culturais, do acesso à cultura, da manutenção, apoio e 

valorização das manifestações e do patrimônio culturais 

nacionais, incluindo aqueles relacionados aos grupos 

formadores da sociedade brasileira.  

• Art. 231. “São reconhecidos aos índios sua organização 

social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 

fazer respeitar todos os seus bens.”

• Art. 232. “Os índios, suas comunidades e organizações 

são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa 

de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério 

Público em todos os atos do processo.”

• Art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT). Define prazo de cinco anos, a 

partir da promulgação da Constituição, para que a 

União demarque as TIs.
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Principais propostas 
legislativas
Câmara dos Deputados 

• PL nº 2.057/1991. Estatuto das Sociedades Indígenas.

• PL nº 1.610/1996. Regulamenta mineração em TIs.

• PEC nº 215/2000. Transfere do Executivo ao 

Legislativo a decisão sobre a demarcação de TIs e 

autoriza empreendimentos econômicos de impacto 

socioambiental nessas áreas.

• PL nº 490/2007. Altera o Estatuto do Índio (Lei 

n° 6.001/1973) e agrega as condicionantes do 

caso da TI Raposa-Serra do Sol (RR) no STF ao 

procedimento demarcatório.

• PEC nº 132/2015. Permite a indenização de 

possuidores de títulos em áreas declaradas como 

indígenas e homologadas a partir de 2013.

• PL nº 3.645/2015. Retira a prioridade de 

aquisição de alimentos da agricultura familiar, de 

assentamentos da reforma agrária, comunidades 

tradicionais e indígenas.

• PEC nº 187/2016. Permite às comunidades indígenas 

praticar atividades agropecuária e florestal em suas 

terras.

• PL nº 7.813/2017. Regulamenta exploração 

hidroelétrica em TIs.

• PL nº 8.631/2017. Estabelece distância mínima para a 

implantação de indústrias poluentes no entorno de 

UCs, TIs e quilombos.

• PL nº 10.782/2018. Garante prioridade na tramitação 

dos processos de formalização de TIs e quilombos.

• PL nº  191/2020. Regulamenta a mineração, a 

exploração hidrelétrica e de hidrocarbonetos em 

Terras Indígenas; cria indenização pela restrição ao 

usufruto dos povos indígenas sobre essas áreas. 

Senado

• PEC nº 76/2011. Exploração hidroelétrica em TIs.

• PLC nº 119/2015. Altera o Estatuto do Índio para garantir 

a dignidade da pessoa humana. 

• PLC nº 183/2015. Regulamenta indenização de 

benfeitorias feitas de boa-fé em TIs por ocupantes não 

indígenas.

• PLS nº 737/2015. Territórios étnico-educacionais.

• PEC nº 12/2016. Regula a indenização dos detentores de 

títulos regulares incidentes sobre TIs e quilombos.

• PLS nº 169/2016. Regula a situação jurídica dos índios.

• PLS nº 270/2016. Regulamenta a situação jurídica 

processual penal de investigados e acusados indígenas.

• PLS nº 229/2016. Consulta prévia às comunidades 

indígenas sobre projetos de exploração de energia em TIs.

• PLS nº 231/2018. Realização de obras públicas voltadas 

aos povos indígenas.
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Parque Memorial Serra da Barriga, União dos Palmares (AL)

© Mateus Santana / Fundação Cultural Palmares (FCP) / 2017

A palavra “quilombo” origina-se dos idiomas africanos 

quimbundo e umbundo e significava um agrupamento 

de jovens guerreiros deslocados de suas comunidades 

originais. Na história do Brasil, foram denominados 

“quilombolas” e “quilombos”, respectivamente, 

as pessoas ou populações e locais marcados pela 

resistência à escravidão. 

02 TERRITÓRIOS TRADICIONAIS E ÁREAS PROTEGIDAS

Quilombos
Juliana de Paula Batista

Milene Maia

TERRITÓRIOS QUILOM
BOLAS

Rio Ribeira de Iguape, Quilombo de Ivaporunduva, Eldorado (SP)

© Gabriel Villas-Bôas / ISA / 2017
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Os remanescentes de quilombos são “grupos 

étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, 

com trajetória histórica própria, dotados de 

relações territoriais específicas, com presunção de 

ancestralidade negra relacionada com a resistência 

à opressão histórica sofrida”, segundo o Decreto 

nº 4.887/2003, que rege a regularização fundiária 

dos territórios dessas comunidades. Considerada 

um marco na proteção dos direitos quilombolas, 

a norma prevê como um dos parâmetros da 

caracterização dessas áreas e populações, portanto, 

a autodefinição das comunidades.

Em 2018, o STF confirmou a constitucionalidade 

do Decreto nº 4.887/2003. A maioria dos ministros 

rejeitou a tese do “marco temporal”, pela qual só 

teriam direito à terra as comunidades que estivessem 

em sua posse em 5 de outubro de 1988, data da 

promulgação da Constituição (BRASIL, 2019d). 

As terras quilombolas destinam-se à garantia da 

reprodução física, social, econômica e cultural das 

comunidades. Em função de sua grande importância 

para conservação ambiental, o Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas (PNAP, Decreto nº 

5.758/2006), também categoriza os quilombos 

como “áreas protegidas”. O PNAP é um dos 

instrumentos para a implantação das Metas de Aichi, 

da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), 

tratado internacional ratificado pelo Brasil.

O primeiro passo para o reconhecimento de uma 

comunidade é a certificação pela Fundação Cultural 

Palmares (FCP). Em âmbito federal, os demais atos 

para regularização do território devem ser realizados 
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no fim da fila na 
garantia dos direitos territoriais

quilombos titulados são 0,11% 
do território nacional

3.386 
comunidades certificadas, onde 
vivem 1,2 milhão de pessoas
fundação cultural palmares

1.774 
processos de reconhecimento 
abertos no incra. desses, 84% 
não saíram  da primeira etapa

16 milhões de 
quilombolas 
e 6,3 mil 
comunidades 
existem no brasil, 
segundo a conaq 

41% 16% 18% 14% 10% 0,11%

estabelecimentos rurais

outros

unidades de conservação

terras indígenas

projetos de assentamento

quilombos titulados

Nota: não foram descontadas sobreposições entre Unidades de Conservação e 

Terras Indígenas. 

Fonte: processos abertos e quilombos titulados (dados fornecidos pelo INCRA, 

em janeiro de 2020); assentamentos (INCRA, 2017); estabelecimentos rurais 

(IBGE, 2017); comunidades e população (dados fornecidos pela CONAQ, em 

2020; FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2019); Unidades de Conservação 

(BRASIL, 2020); Terras Indígenas (ISA, 2020)

TERRITÓRIOS QUILOM
BOLAS

Regularização de quilombos
pelo governo federal

*Relatório Técnico de Identificação e Delimitação

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

16 18 20 17 24 27 21 12 7 13 31 16 35 20 9

02 08 14 14 10 10 09 04 07 17 12 22 12 15 2

00 03 02 02 04 07 01 04 13 25 16 01 30 07 03

rtid*

portaria

decreto

títulos

00 00 00 00 30 11 01 11 10 00 14 05 00 03 00

Nota: são consideradas apenas áreas tituladas pelo Incra ou em 
parceria com o órgão, excluindo titulações realizadas por 
órgãos estaduais e pela Fundação Cultural Palmares (FCP).

Fonte: dados fornecidos pelo Incra, em janeiro de 2020 

6 Dados fornecidos pelo Incra, em janeiro de 2020.

pelo Incra. As terras quilombolas de domínio dos 

estados devem ser regularizadas por eles. Maranhão, 

Piauí, São Paulo, Pará, Rio Grande do Sul, Espírito 

Santo, Minas Gerais e Pernambuco têm normas 

específicas sobre o assunto.

O processo de regularização fundiária federal 

é complexo, envolve várias etapas e demandas, 

recursos técnicos, humanos e financeiros. A primeira 

fase é a elaboração e publicação do Relatório 

Técnico de Identificação e Delimitação (RTID). Em 

seguida, o presidente do Incra publica uma portaria 

na qual formaliza os limites do território. Depois, o 

presidente da República deve assinar um decreto de 

desapropriação, nos casos em que há terras privadas 

sobrepostas. Afinal, o presidente do órgão fundiário 

formaliza a concessão do título da terra em nome 

da associação da comunidade. O título é coletivo, 

imprescritível, indivisível e não sujeito à venda. 

Até hoje, foram concedidos no Brasil apenas 

246 títulos a essas populações, totalizando 160 

territórios, com cerca de um milhão de hectares, 

em torno de 0,1% do território nacional. Desse 1 

milhão de hectares, 78% foram reconhecidos por 

governos estaduais, 19% pelo federal e quase 3% 

em parceria entre ambos. Cerca de 16,7 mil famílias, 

de 303 comunidades, estão nessas áreas. Até 

janeiro de 2020, havia 1.774 processos abertos no 

Incra, mas 84% deles não tinham o RTID publicado. 

A área prevista nos 286 processos com esses 

estudos já finalizados soma cerca de 2,4 milhões 

de hectares, aproximadamente 0,2% do território 

brasileiro. Há mais de 34 mil famílias aguardando 

a conclusão desses procedimentos.6
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Pressões, impactos e ameaças
Poucas titulações e queda  
no orçamento do Incra

Um dos principais gargalos da regularização é 

a insuficiência de recursos orçamentários para as 

desapropriações, indispensáveis à conclusão dos 

procedimentos que envolvem áreas privadas. Entre 

2012 e 2019, os gastos efetivos com o andamento dos 

processos e as indenizações despencaram de R$ 51,6 

milhões para R$ 3 milhões, uma queda de 94%, de 

acordo com o Incra (veja gráfico). A situação tende a 

se agravar em função do teto de gastos públicos.

O ritmo dos processos de reconhecimento dos 

territórios, em suas diferentes etapas, segue estagnado, 

o que amplia os conflitos no campo (CONAQ; TERRA 

DE DIREITOS, 2018).   

A reforma ministerial promovida pelo governo de Jair 

Bolsonaro, em janeiro de 2019, atribuiu ao Ministério 

da Agricultura (Mapa) a competência de regularizar 

os territórios quilombolas. O Decreto nº 9.667/2019 

transferiu ao ministério, também, a prerrogativa de 

opinar sobre o licenciamento ambiental de obras ou 

projetos que os afetem, antes tarefa da FCP. A mesma 

norma subordinou o Incra, até então vinculado à Casa 

Civil, à pasta da Agricultura. Já o Decreto nº 9.674/2019 

vinculou a FCP ao novo Ministério da Cidadania. O 

temor das organizações quilombolas e da sociedade 

civil é que as titulações sejam paralisadas em função 

de possíveis ingerências dos interesses de grandes 

proprietários de terra. 
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área de quilombos titulados por governo

Nota: A maioria das titulações dos governos FHC foi feita pelo Incra. Não se considera na relação outras 11 terras tituladas pela Fundação 
Cultural Palmares (FCP) sem a devida desapropriação e para as quais foi necessária a abertura de novos processos de titulação no Incra. 
Um dos títulos entregues no primeiro mandato de Lula e outro no segundo mandato de Lula foram outorgados pela Secretaria de 
Patrimônio da União (SPU). Nos dados relativos aos governos estaduais, há três casos de terras tituladas tanto pelo governo federal 
quanto por um governo estadual.  

governos federais (área em hectares) governos estaduais (área em hectares)

1995-1998

95.979
57.024

1999-2002

20.511
304.594

2003-2006

19.971
117.062

2007-2010

19.261
58.444

2011-2014

4.319
50.447

2015-2016

7.419
1.940

2016-2018

22.000
228.194

2019

235
0

Fonte: dados do período entre 1995 e 2018 fornecidos pelo INCRA e COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO (CPI-SP), em 2018; dados de 
2019 fornecidos pelo INCRA, em janeiro de 2020Nota: não são consideradas na relacão outras 11 terras tituladas pela Fundacão Cultural Palmares (FCP) sem a devida desapropriacão e para as quais foi necessária a 

abertura de novos processos de titulacão no Incra. Um dos títulos entregues no primeiro mandato de Lula, e outro no segundo mandato de Lula, foram outorgados 

pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Nos dados relativos aos governos estaduais, há três casos de terras tituladas tanto pelo governo federal quanto por um 

governo estadual.

Fonte: dados do período entre 1995 e 2018 fornecidos pelo INCRA e COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO (CPI-SP), em 2018; dados de 2019 fornecidos pelo INCRA, 

em janeiro de 2020

LEGENDA

regularização de quilombos por unidade da federação

Processos abertos na esfera federal (Incra)
TOTAL: 1.774

Títulos concedidos por governos federal e estaduais
TOTAL: 246
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Legislação básica
aplicável
Constituição

• Arts. 215 e 216. Estabelecem a garantia dos direitos 

culturais, do acesso à cultura, da manutenção, apoio e 

valorização das manifestações e do patrimônio culturais 

nacionais, incluindo aqueles relacionados aos grupos 

formadores da sociedade brasileira.  

• Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT). Reconhece o direito dos 

quilombolas sobre suas terras e o dever do  

Estado de titulá-las.

Tratados internacionais

• Convenção Americana sobre Direitos Humanos  

(Pacto de São José da Costa Rica), ratificada  

pelo Decreto nº 678/1992.

• Convenção nº 169 da OIT, ratificada pelo Decreto  

nº 5.051/2004. Proteção dos povos indígenas e tribais; 

consulta livre, prévia e informada.

Normas infralegais

• Decreto nº 4.887/2003. Regulamenta o reconhecimento 

dos quilombos.

• Decreto nº 5.758/2006. Plano Estratégico Nacional  

de Áreas Protegidas (PNAP).

• Decreto nº 6.040/2007. Política Nacional  

de Povos e Comunidades Tradicionais.

• Portaria MDA/Incra nº 175/2016. Reconhece os 

agricultores familiares remanescentes de quilombos 

como beneficiários do Programa Nacional de Reforma 

Agrária.

• Decreto nº 9.667/2019. Reestruturação do Mapa.

• Decreto nº 9.674/2019. Cria e define as competências 

do Ministério da Cidadania.

• Instrução Normativa Incra nº 57/2009.  

Regulamenta o reconhecimento dos quilombos.

• Instrução Normativa FCP nº 1/2018. Estabelece 

procedimentos para o licenciamento ambiental 

de obras, atividades ou empreendimentos que 

impactem comunidades quilombolas. 

Principais propostas 
legislativas
Câmara dos Deputados

• PEC nº 215/2000. Modifica os procedimentos  

de reconhecimento de TIs e quilombos.

• PL nº 2.853/2008. Isenção do Imposto Territorial 

Rural para propriedades remanescentes  

de comunidades quilombolas.

• PL nº 320/2011. Dispõe sobre acessibilidade 

e eliminação de barreiras em comunidades 

quilombolas.

• PL nº 1.836/2011. Reconhece aos remanescentes das 

comunidades de quilombos a propriedade definitiva 

das terras que estejam ocupando.

• PL nº 3.645/2015. Retira a prioridade na aquisição 

de alimentos da agricultura familiar,  

de assentamentos da reforma agrária, comunidades 

tradicionais e indígenas.

• PL nº 8.631/2017. Estabelece distância mínima para  

a implantação de indústrias poluentes no entorno 

de UCs, TIs e quilombos.

• PL nº 10.651/2018. Cria fundo de desenvolvimento 

das comunidades quilombolas de Alcântara (MA).

• PL nº 10.782/2018. Garante prioridade na  

tramitação dos processos de reconhecimento  

de TIs e quilombos.

Senado

• PLS nº 486/2009. Tombamento de áreas públicas 

com a prática de esporte e lazer por comunidades 

periféricas, ribeirinhas e quilombolas.
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Marlon Sandro Araújo Rodrigues faz coleta de castanha na Reserva Extrativista Rio Iriri, Altamira (PA)

© Lilo Clareto / ISA / 2018

A cultura é um direito fundamental: integra a 

personalidade e a dignidade humana. Suas múltiplas 

manifestações compõem o patrimônio nacional. Nesse 

sentido, o Art. 215, § 1º da Constituição ampara os 

direitos culturais dos “grupos participantes do processo 

civilizatório nacional”, enquanto o Art. 216 e incisos 

preveem a proteção especial dos  territórios ocupados 

por comunidades tradicionais. 

02 TERRITÓRIOS TRADICIONAIS E ÁREAS PROTEGIDAS

TERRITÓRIOS DE OUTRAS COM
UNIDADES TRADICIONAIS

Territórios de 
outras Comunidades 
Tradicionais
Juliana de Paula Batista

Milene Maia

Reserva Extrativista do Riozinho do Anfrísio (PA)

© Pedro Martinelli / ISA
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O Art. 3º, I do Decreto nº 6.040/2007, que instituiu 

a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais, conceitua-os 

como “grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias 

de organização social, que ocupam e usam territórios e 

recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição”. Além de índios e quilombolas, 

podem ser assim considerados seringueiros, ribeirinhos, 

caiçaras, ciganos, beradeiros, quebradeiras de coco 

babaçu, geraizeiros, sertanejos, comunidades de fundos 

e fechos de pasto, entre outros,  parte fundamental 

da enorme pluralidade e diversidade sociocultural da 

sociedade brasileira. Há, pelo menos, 27 segmentos 

diferentes dessas populações reconhecidos pelo Estado, 

conforme o Decreto nº 8.750/2016, que institui o Conselho 

Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Ao tratar dos conceitos de comunidade quilombola e 

comunidades tradicionais, o ministro do STF Edson Fachin 

ponderou que “ambas se encontram no âmbito de tutela 

especial abarcado pela Convenção nº 169 da Organização 

Internacional do Trabalho”.  O ministro afirmou que “a 

questão central no que concerne à caracterização das 

comunidades tradicionais e de sua espécie quilombola é a 

terra, sua especial e tradicional ligação com a terra, com a 

posse de um lugar para desenvolver seu modo específico 

de vida, diverso da sociedade envolvente”. E completou: 

“essa relação de identidade entre a comunidade e sua 

terra recebem (sic) especial atenção na Constituição 

e nos compromissos internacionais assumidos pelo 

Estado brasileiro de forma a assegurar, em sua máxima 

efetividade, a garantia dos direitos territoriais dessas 

comunidades” (BRASIL, 2019e).
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Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio, Altamira (PA)

© Lilo Clareto / ISA / 2018

Regularização fundiária

Atualmente, além das Terras Indígenas e territórios 

quilombolas, a regularização fundiária das áreas 

ocupadas por comunidades tradicionais pode 

ser feita por intermédio da criação de Reservas 

Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável. As Florestas Nacionais também 

admitem a permanência dessas populações. Os 

três tipos de áreas estão previstos no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 

9.985/2000). O Art. 13 do Decreto nº 4.340/2002 

estabelece que, nos dois primeiros casos, serão 

firmados um contrato de Concessão de Direito Real 

de Uso (CDRU) e um Termo de Compromisso com 

as comunidades que respeitem o plano de manejo 

da Unidade de Conservação (UC). 

Um dos problemas enfrentados por essas 

comunidades é que, muitas vezes, os instrumentos 

formais e normas estabelecidos para gerir essas 

áreas, como os planos de manejo, divergem das 

formas tradicionais de uso e ocupação dos territórios 

dessas populações, o que pode provocar conflitos 

e cercear o exercício de seus direitos culturais, 

ambientais e sociais.  

Também há a possibilidade de regularização 

fundiária das comunidades que vivem em áreas 

públicas, fora de UCs, por meio de Termos de 

Autorização de Uso Sustentável (TAUs) e CDRUs. 

Os dois instrumentos abrangem terras cedidas 

por tempo determinado a famílias, comunidades 

ou associações representativas, para fins de 

subsistência e de produção extrativista, nos termos 

do Decreto-Lei nº 271/1967, da Lei nº 9.636/1998 

e do Decreto nº 6.040/2007. Em áreas da União, a 

regularização fundiária de comunidades tradicionais é 

feita pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), com 

base na Portaria n.° 89/2010 e na Instrução Normativa 

nº 02/2014. Terras estaduais devem ser regularizadas 

pelos órgãos correspondentes.

TERRITÓRIOS DE OUTRAS COM
UNIDADES TRADICIONAIS

territórios regularizados 
pela união

Fonte: dados obtidos por pedido de acesso à informação ao SPU: 
E-sic protocolo nº 03950003375201818 (data de atendimento 3 de 
outubro de 2018)

65.968 
termos de autorização 
de uso sustentável (taus) 
em terras federais

47.548 
famílias ribeirinhas 
cadastradas na 
Amazônia Legal
dado de 2010

20.813
famílias, em 230 mil hectares 
e 46 municípios em áreas 
da união na Amazônia Legal
dado de 2010

Balanço realizado pela SPU, em 2010, mostrou que 

47.548 famílias ribeirinhas foram cadastradas como 

comunidades tradicionais e que TAUs de várzeas 

federais já haviam sido emitidos para 20.813 famílias, 

em 230 mil hectares e 46 municípios em áreas da 

União na Amazônia Legal. Estão na secretaria várias 
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O Conselho Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais (CNPCT) foi criado pelo Decreto nº 

8.750/2016 como órgão colegiado de caráter consultivo 

para a discussão de políticas públicas voltadas a 

essas populações, com participação do governo e da 

sociedade civil. O CNPCT acabou sobrevivendo ao 

Decreto nº 9.759/2019, editado por Jair Bolsonaro, 

que determinou a extinção de centenas de conselhos, 

câmaras, comitês e outros colegiados participativos. 

STF reconheceu direitos 
fundiários de populações

Em 2018, o STF, ao analisar a constitucionalidade 

do Art. 4º, §2º da Lei nº 11.952/2009 (Programa Terra 

Legal), conferiu ao dispositivo interpretação conforme 

a Constituição, sem redução de texto, “a fim de afastar-

se qualquer interpretação que permita a regularização 

fundiária das terras ocupadas por quilombolas e outras 

comunidades tradicionais da Amazônia Legal em nome 

de terceiros ou de modo a descaracterizar o modo de 

apropriação da terra por esses grupos” (BRASIL, 2019e). 
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 7  Dados obtidos a partir de Pedido de Acesso à Informação.  

E-sic protocolo nº 03950003375201818. Data de atendimento: 3 Out. 2018.

 Assim, quando houver comunidades  
 tradicionais em terras públicas  
 da União, seus direitos devem ser 
 resguardados e a área não poderá  
 ser destinada ou regularizada  
 em favor de terceiros, de acordo  
 com decisão do STF. 

TERRITÓRIOS DE OUTRAS COM
UNIDADES TRADICIONAIS

Pedro Pedreira de Castro faz extração de látex da seringueira, na Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio, Altamira (PA)

© Rogério Assis / ISA / 2017

solicitações de comunidades tradicionais de concessões 

de áreas federais em análise ou aguardando 

providências, mas não há dados públicos disponíveis 

sobre elas. Hoje, existem 65.968 TAUs relativos a 

terras federais cedidas em diversos estados, sem 

passivos indenizatórios.7 Porém essas áreas não estão 

fisicamente demarcadas, o que pode ampliar e agravar 

conflitos. O órgão identificou, na Amazônia Legal, 

cerca de 90 mil km2 de áreas de várzea ocupadas por 

populações tradicionais, mas não há informação precisa 

sobre toda a extensão de terra já regularizada até agora 

no país (BRASIL, 2016a).

Populações tradicionais: 
quem? quantas?

Nota: os dados do MPF foram obtidos no Cadastro Único de 
programas sociais do Ministério da Cidadania, são preliminares e 
foram usados como subsídio para a criação da plataforma digital 
sobre comunidades tradicionais do MPF; os dados do ICMBio são 
parciais e foram obtidos por levantamento do próprio órgão; pode 
haver sobreposição, parcial ou total, entre os dados, mas ainda 
não há análise a respeito; os dados não incluem população 
quilombola, indígena e outras tradicionais.
Fonte: dados fornecidos pelo ICMBIO, em 2019; BRASIL, 2017a

+ de 310 mil 
famílias ciganas, 
extrativistas, ribeirinhas, 
de pescadores artesanais e 
de comunidades de terreiros 
vivendo em todo o país

53% 
ou cerca de 166 mil famílias 
são de pescadores artesanais
Segundo dados do MPF de 2017

71,5 mil
famílias vivendo em 66 ucs 
federais de uso sustentável, 
ajudando a proteger

13,5 milhões 
de hectares
Segundo dados do ICMBio de 2019
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Normas infralegais

• Decreto nº 3.725/2001. Dispõe sobre  

a regularização, administração e alienação  

de bens imóveis da União.

• Decreto nº 4.340/2002. Regulamenta artigos  

da Lei nº 9.985/2000 (SNUC).

• Decreto nº 6.040/2007. Política Nacional  

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos  

e Comunidades Tradicionais.

• Portaria SPU nº 89/2010. Disciplina a utilização e o 

aproveitamento dos imóveis da União em favor das 

comunidades tradicionais.

• Instrução Normativa SPU nº 02/2014. Estabelece os 

procedimentos para destinação de imóveis da União 

na regularização fundiária de interesse social.

• Decreto nº 8.750/2016. Conselho Nacional  

de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT). 

Principais propostas 
legislativas
Câmara dos Deputados 

• PL nº 1.486/2015. Estatuto das Populações 

Extrativistas. 

• PL nº 3.068/2015. Transforma a Reserva Extrativista 

de Canavieiras (BA) em Área de Proteção Ambiental 

(APA).

• PL nº 5.040/2016. Regulamenta a criação de animais 

de grande porte por população tradicional. 

• PL nº 10.493/2018. Reduz a Reserva Extrativista do 

Rio Ouro Preto (RO).

Senado 

• PLS nº 206/2007. Reduz a Reserva Extrativista do 

Rio Ouro Preto (RO).

Legislação básica
aplicável
Constituição 

• Art.215 e 216. Estabelecem a garantia aos direitos 

culturais, do acesso à cultura, da manutenção, apoio e 

valorização das manifestações e do patrimônio culturais 

nacionais, incluindo aqueles relacionados aos grupos 

formadores da sociedade brasileira.  

Tratados internacionais

• Convenção sobre Diversidade Biológica,  

ratificada pelo Decreto nº 2.519/1998.

• Convenção nº 169 da OIT, ratificada pelo Decreto  

nº 5.051/2004. Proteção dos povos indígenas e tribais; 

consulta livre, prévia e informada.

Leis federais 

• Decreto-Lei nº 271/1967. Dispõe sobre loteamento 

urbano, responsabilidade do loteador, concessão de uso 

e espaço aéreo.

• Lei nº 9.636/1998. Dispõe sobre a regularização, 

administração e alienação de bens imóveis da União.

• Lei nº 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). 

• Lei nº 13.844/2019. Nova organização dos órgãos da 

Presidência da República e dos ministérios.
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miniusina de processamento de produtos da floresta na Reserva 

Extrativista Rio Iriri, Altamira (PA)

© Lilo Clareto / ISA / 2018
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Apenas os produtos in natura não madeireiros, 

oriundos das florestas e dos outros biomas brasileiros, 

movimentaram mais de R$ 1,6 bilhão, em 2018,9 

complementando a renda de milhões de pessoas, entre 

índios, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, entre 

outras comunidades tradicionais em todo o país.10 Só 

o mercado de açaí foi estimado em US$ 712 milhões, em 

2017, com expectativa de movimentar até US$ 2 bilhões, 

em 2025, considerando-se toda a cadeia produtiva 

(BIZWIT..., 2018).11 

8 A diversidade biológica ou biodiversidade é a variabilidade de organismos vivos 

de todas as origens, compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres, 

marinhos, outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que 

fazem parte. Abarca, ainda, a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 

ecossistemas. A definição é da CDB (BRASIL, 2000). 

9 Os dados são do IBGE (IBGE, 2019). O valor total dessas operações é ainda 

maior por causa de lacunas no levantamento. Também não estão contabilizados 

produtos oriundos das roças e rios e, como indicado, aqueles beneficiados 

(castanha desidratada, óleos, ingredientes, farinhas etc).

10 Conforme o IBGE, o país abrigava em 2010 um total de 896 mil indígenas. 

De acordo com estimativas da Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), há cerca de 16 milhões 

de quilombolas no Brasil. Segundo dados preliminares coletados pelo MPF, 

haveria no país, pelo menos, 310 mil famílias pertencentes a outras populações 

tradicionais (MPF, 2917a). Conforme dados parciais fornecidos pelo ICMBio em 

2019, há 76,1 mil famílias desse tipo de comunidade vivendo em 66 UCs federais.

11 Grande parte da cadeia produtiva da madeira está na ilegalidade e exige grandes 

investimentos iniciais. Por isso, tem empregado pouco as comunidades indígenas 

e tradicionais. Não trataremos do assunto nesta publicação. Para saber mais sobre 

a produção florestal não madeireira, vá até a página 174.
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A produção florestal não madeireira baseia-se na 

exploração da chamada “sociobiodiversidade”, noção 

que abarca as relações entre a diversidade biológica 

e os conhecimentos, informações e práticas sobre 

seu uso e conservação desenvolvidos, ao longo de 

séculos e até milênios, por pequenos agricultores, 

camponeses, comunidades indígenas e tradicionais.  

O conceito foi desenvolvido em linhas de pesquisa  

que estão confirmando que as populações indígenas, 

por exemplo, tiveram papel fundamental na 

conservação e promoção da biodiversidade amazônica 

(LEVIS et al., 2017).
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 As cadeias produtivas da  

 sociobiodiversidade são aquelas  

 que geram bens e serviços a partir  

 de recursos da biodiversidade,  

 assegurando os direitos das  

 populações envolvidas, a manutenção  

 e valorização de seus conhecimentos,  

 com geração de renda e promoção  

 da qualidade de vida. 

Júlia Luíza Pascoal Baniwa, cogerente da Casa da Pimenta Tsitsiado, na 

comunidade Yamado, Terra Indígena Médio Rio Negro I (AM)

© Carol Quintanilha / ISA / 2018

Caminho para o 
desenvolvimento sustentável

Essa “economia dos povos da floresta” é vista, por ve-

zes, mais como entrave ao desenvolvimento do que um 

caminho sustentável para alcançá-lo. Embora pouco ex-

plorada, representa diferencial comparativo e competiti-

vo estratégico do país, pois se conecta a economias 

locais e urbanas, cadeias nacionais e internacionais 

de produtos de alta tecnologia e valor agregado. O 

aproveitamento desse diferencial passa pela implan-

tação de políticas públicas que promovam as cadeias 

da sociobiodiversidade, como apontam os planos de 

combate ao desmatamento do Cerrado (PPCerrado) 

e da Amazônia (PPCDAM). Tais iniciativas precisam 

relacionar-se com as demais políticas, planos e pro-

gramas instituídos que visam garantir alimentos saudá-

veis, com o fortalecimento da economia dos pequenos 

produtores, comunidades indígenas e tradicionais.

As políticas para melhoria da qualidade ambiental 

no campo e recuperação de áreas degradadas estão 

concentradas no novo Código Florestal (Lei nº 

12.651/2012) e na Política Nacional de Recuperação 

da Vegetação Nativa (Proveg, Decreto nº 

8.972/2017), a qual deverá ser implantada por meio 

do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação 

Nativa (Planaveg, Portaria Interministerial nº 

230/2017). Como signatário do Acordo de Paris, da 

21ª Conferência das Partes (COP 21) sobre Mudanças 

Climáticas, o Brasil assumiu o compromisso de 

restaurar 12 milhões de hectares de vegetação 

nativa, até 2030. A implantação das normas e 

políticas associadas à meta climática deve ampliar 

a demanda pela restauração florestal, promovendo 

toda a cadeia de sementes nativas e reflorestamento 

com aporte de diferentes setores econômicos.

Outro setor promissor da economia dos povos da 

floresta é o turismo sustentável, que pode incentivar 

uma ampla rede de serviços, gerando divisas para mu-

nicípios e Estados. O Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC, Lei nº 9.985/2000) e a Polí-

ECONOM
IA DOS POVOS DA FLORESTA

tica Nacional de Gestão Territorial Ambiental das Terras 

Indígenas (PNGATI, Decreto nº 7.747/2012) preveem o de-

senvolvimento da atividade em Unidades de Conservação 

(UCs) e Terras Indígenas (TIs). Em 2015, foi publicada a 

Instrução Normativa da Funai nº 3, que regulamentou o 

tema nas TIs, restringindo a atividade ao modelo de base 

comunitária, nas modalidades de etnoturismo e ecotu-

rismo, prevendo, ainda, o turismo de pesca esportiva. 

Em fevereiro de 2020, o ICMBio publicou a Portaria nº 

91/2020, que libera a pesca esportiva em UCs federais 

de uso sustentável e em territórios de populações tradi-

cionais em UCs federais de proteção integral. A norma 

atende a demanda pela regulamentação da prática e en-

fatiza o direito das comunidades de desenvolver iniciativas 

próprias. Há, ainda, no entanto, muitos questionamentos 

e dúvidas sobre o impacto efetivo da portaria num con-

texto de ataques ao SNUC, enfraquecimento do ICMBio 

e desmantelamento da fiscalização ambiental em geral.

As políticas e os programas de promoção de serviços 

e produtos agroecológicos e da sociobiodiversidade 

têm resultados importantes. Eles ampliam a geração de 

emprego e renda, melhoram a qualidade da alimentação 

das escolas e instituições públicas, aumentam a segurança 

alimentar, consolidam arranjos produtivos locais. Em 

alguns casos, no entanto, é preciso dar-lhes escala ou 

ajustá-los ao grau de isolamento das comunidades. Em 

outros, ainda é necessário criar novas iniciativas para 

essas populações, suas organizações e empreendedores 

privados. Nos últimos anos, houve um declínio de 

investimentos, o que gera insegurança e aumenta o risco 

para projetos e negócios bem-sucedidos. 

Importante destacar o desequilíbrio entre custos e 

benefícios das políticas voltadas ao agronegócio e às 

florestas no Brasil. A economia dos povos da floresta 
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Produção de farinha de castanha-do-pará em miniusina de processamento de 

produtos da floresta, na Reserva Extrativista Rio Iriri, Altamira (PA) 

© Rogério Assis / ISA / 2017

Legislação básica 
aplicável
Constituição

• Art. 216. Reconhece como patrimônio cultural 

brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

incluindo os modos de criar, fazer e viver; criações 

científicas, artísticas e tecnológicas.

• Art. 270, VI. Defesa do meio ambiente como 

princípio da ordem econômica.

Tratados internacionais

• Convenção nº 169 da OIT, ratificada pelo Decreto nº 

5.051/2004. Proteção dos povos indígenas e tribais; 

consulta livre, prévia e informada.

• Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada 

pelo Decreto nº 2.519/1998. 

Leis federais 

• Decreto-Lei nº 79/1966. Preços mínimos, 

financiamento e aquisição de produtos 

agropecuários.

• Lei nº 6.001/1973. Estatuto do Índio.

• Lei nº 8.171/1991. Política Agrícola.

• Lei nº 8.427/1992. Política de Crédito Rural.

• Lei nº 9.985/2000. Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC).

• Lei nº 10.186/2001. Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

• Lei nº 10.696/2003. Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA).

• Lei nº 10.831/2003. Regula a agricultura e o 

extrativismo sustentável orgânicos.

• Lei nº 11.326/2006. Lei da Agricultura Familiar.

• Lei nº 11.947/2009. Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE).

• Lei nº 12.187/2009. Política Nacional sobre Mudança 

do Clima (PNMC).

• Lei nº 12.651/2012. Lei de Proteção da Vegetação 

Nativa. 

• Lei nº 13.123/2015. Regula o acesso ao patrimônio 

genético e ao conhecimento tradicional associado.

Normas infralegais

• Decreto nº 6.323/2007. Regula a agricultura e 

extrativismo sustentável orgânicos.

• Instrução Normativa MAPA/MMA nº 17/2009. Mercados 

Verdes e Orgânicos. Regula a agricultura e extrativismo 

sustentável orgânicos.

• Decreto nº 7.775/2012. Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA).

• Decreto nº 7.794/2012. Política Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica.

• Portaria Interministerial n° 1/2016. Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo).

• Decreto nº 8.772/2016. Regula o acesso ao patrimônio 

genético e ao conhecimento tradicional associado.

• Decreto nº 8.972/2017. Política Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg).

• Portarias MMA nº 337 e nº 338/2017. Planos de combate 

ao desmatamento na Amazônia e Cerrado; promoção 

dos produtos da sociobiodiversidade.

• Portaria Interministerial nº 230/2017. Plano Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg).

• Portaria SAF nº 234/2017. Regula emissão da 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

• Portaria Interministerial nº 521/2018. Crédito para 

extrativismo. Política de Garantia de Preços Mínimos 

para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio).

• Decreto nº 9.334/2018. Plano Nacional de 

Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e 

Ribeirinhas (Planafe).

ECONOM
IA DOS POVOS DA FLORESTA

O que pode ser feito?
Incentivos para comunidades e empresas 

Entre os avanços necessários à produção florestal 

não madeireira, vale destacar a importância de 

instituir, adequar e potencializar políticas que 

promovam:

1. Desoneração fiscal dos produtos  

e das organizações de base comunitária.

2. Marco regulatório para abarcar  

as organizações comunitárias e suas 

especificidades jurídico-contábeis.

3. Incentivos fiscais para empresas do setor.

4. Recomposição de beiras de rio, nascentes  

e áreas degradadas.

5. Investimentos em infraestrutura e formação 

para o turismo de base comunitária.

6. Investimentos em  processos de inovação 

tecnológica para uso da biodiversidade. 

gera externalidades econômicas positivas e não 

contabilizadas no valor dos produtos e nas políticas 

públicas – serviços ambientais, como a regulação 

do clima e do regime hidrológico, manutenção dos 

mananciais de água e da produtividade agrícola. 

Por outro lado, a produção agropecuária extensiva 

produz externalidades econômicas negativas não 

contabilizadas de grande escala – contaminação por 

agrotóxicos, degradação do solo, desmatamento – 

ao custo de incentivos, subsídios, linhas de crédito 

e financiamento com forte impacto fiscal.
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Principais propostas 
legislativas
Câmara dos Deputados

• PL nº 4.620/2012. Inclui como beneficiários de crédito 

rural as comunidades quilombolas, ribeirinhas e 

quebradoras de coco babaçu atingidas por barragens.

• PL nº 732/2015. Dispõe sobre a participação das 

cooperativas no Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA).

• PL nº 1.666/2015. Dispensa a obrigatoriedade de 

classificação dos produtos vegetais, subprodutos e 

resíduos de valor econômico adquiridos pelo Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) ou Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

• PL nº 5.352/2016. Estabelece que a aquisição de 

gêneros alimentícios para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e para o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) deve priorizar os 

pescadores artesanais.

• PL nº 9.481/2018. Torna obrigatório o cumprimento de 

metas físicas na execução do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA).

• PL nº 10.066/2018. Institui o Programa de Fomento e de 

Desenvolvimento da Pequena Agroindústria Familiar e 

Pesqueira.

• PL nº 10.434/2018. Dispõe sobre os beneficiários 

consumidores dos alimentos adquiridos no âmbito do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

• PLP nº 84/2019. Concede benefícios tributários para 

produtores de alimentos orgânicos.

• PL nº 354/2019. Inclui a prioridade de aquisição 

de gêneros alimentícios da agricultura familiar aos 

produtores rurais familiares.

• PL nº 1.123/2019. Estímulos aos proprietários rurais que 

desenvolvam a agricultura orgânica e outras atividades 

de preservação ambiental.

• PL nº 1.124/2019. Inclui produtos extrativos no Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e autoriza subvenção 

de preços em apoio à agricultura familiar.

• PL nº 1.327/2019. Percentual mínimo de aquisição 

de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações.

• PL nº 1.522/2019. Empreendimentos de turismo rural da 

agricultura familiar.

• PL nº 6.079/2019. Política Nacional de Incentivo ao 

Agroextrativismo Familiar na Amazônia e fundo 

nacional para apoiar essa política pública.

•  PL nº 6.529/2019. Programa de Desenvolvimento de 

Sistemas Agroflorestais de Base Agroecológica.

Senado

• PLS nº 292/2018. Confere preferência à aquisição 

de gêneros alimentícios de produtores locais para 

atendimento da alimentação escolar e possibilita 

a inclusão da aquisição de gêneros alimentícios de 

produtores rurais e cooperativas rurais no cômputo 

de recursos do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE).
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Ngajteme Suyá e Wekwajtxi Suyá colhem pequi na Aldeia Ngôjwêrê, Território Indígena do Xingu (MT)

© Rogério Assis / ISA / 2016

Por 14 anos, no Brasil, o acesso ao patrimônio 

genético e ao conhecimento de povos indígenas e 

comunidades tradicionais a ele associado, além da 

repartição dos benefícios derivados de seu uso, 

foram regulados pela Medida Provisória (MP) nº 2.186-

16/2001. Em 2015, entrou em vigor a Lei nº 13.123, 

que estabeleceu um novo marco legal sobre o tema. 

03 BIODIVERSIDADE

Patrimônio Genético 
e Conhecimentos 
Tradicionais
Nurit Bensusan

PATRIM
ÔNIO GENÉTICO E CONHECIM

ENTOS TRADICIONAIS

Colheita de arroz, no quilombo Morro Seco, Iguape (SP)

© Marília Garcia Senlle / ISA / 2015
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O patrimônio genético é o conjunto dos recursos 

genéticos da biodiversidade e agrobiodiversidade 

contido em animais, vegetais ou microorganismos, 

em células, tecidos, fluidos corporais, óleos e resinas 

encontrados em florestas, savanas, oceanos, campos 

de cultivos e outros ambientes. 

Indígenas, quilombolas e ribeirinhos, entre outras co-

munidades tradicionais, além de agricultores familiares, 

manejam, selecionam e conservam esses recursos, por 

décadas, séculos e até milhares de anos. As informações, 

saberes e práticas sobre eles são chamados conhecimen-

tos tradicionais. No marco legal atual, esses grupos sociais 

são designados de “detentores” desses conhecimentos.

Tanto o patrimônio genético quanto os conhecimentos 

tradicionais servem de base para pesquisa e inovação e 

podem resultar em produtos da indústria de remédios, 

sementes, química fina, gêneros alimentícios, cosméti-

cos e produtos de higiene, entre outros. 

A expressão “produtos naturais ou derivados”, usada 

aqui em sentido lato, refere-se a moléculas produzidas 

por plantas, fungos, bactérias e outros organismos ou 

moléculas artificialmente modificadas a partir dessas  

precursoras. Conforme a legislação vigente, pes-

quisadores e desenvolvedores desses produtos são  

chamados de “usuários” do patrimônio genético e dos 

conhecimentos tradicionais.

Consentimento livre, 
prévio e informado

A Lei nº 13.123/2015 define o patrimônio genético 

brasileiro como bem de uso comum do povo e 

trata das regras para acessá-lo e ao conhecimento 

tradicional associado. Para realizar esse acesso, é 

necessário um processo de consentimento livre, 

prévio e informado junto aos grupos detentores 

(saiba mais na pág. 171). Outras exigências são um 

cadastro autodeclaratório no Sistema Nacional 

de Gestão do Patrimônio Genético e do Conheci-

mento Tradicional Associado (Sisgen), regulamen-

tado pelo Decreto nº 8.772/2016, e, no caso do 

desenvolvimento de produtos comercializáveis, a 

repartição de benefícios com os detentores. 

Esse procedimento visa remunerar de forma jus-

ta e equitativa aqueles que conservam os recursos 

genéticos e aqueles que possuem informações re-

levantes sobre seus diversos usos. Essa repartição 

pode ser feita em modalidades monetárias ou não 

monetárias. Nesse último caso, a legislação previu 

a instituição do Fundo Nacional de Repartição de 

Benefícios, ainda em implantação.

A gestão das políticas relativas ao acesso ao 

patrimônio genético e ao conhecimento tradicional 

é feita pelo Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético (CGen), colegiado deliberativo e normativo, 

composto por 12 integrantes da administração 

pública e nove da sociedade civil, incluindo entidades 

do setor empresarial, academia e representantes 

das comunidades tradicionais. O CGen já emitiu 

um conjunto de normas para disciplinar as questões 

relativas ao tema.
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 Metade dos medicamentos disponíveis 
 no mercado vem de produtos naturais 
 ou derivados (informação verbal)12 e 

 Parte importante deles é proveniente 
 de conhecimentos tradicionais.  

 12  A informação foi dada por Alessandra Eustáquio, professora da University of Illinois at Chicago (UIC), no 2º Workshop Recent Advances  

in the Chemistry of Natural Products, evento do programa BIOTA-FAPESP, realizado no auditório da Fapesp, em 9 de novembro de 2017.  

Disponível em: http://www.fapesp.br/eventos/chemistry

O que pode ser feito?
Normas precisam garantir inovação  
e repartição de benefícios

O Brasil possui grande potencial para a geração de 

novos produtos derivados de seus ricos patrimônio 

genético e conhecimentos tradicionais. É fundamental 

ter regras que, por um lado, incentivem a inovação e 

o desenvolvimento de novos produtos e, por outro, 

garantam a repartição de benefícios e assegurem 

os direitos dos detentores. É a efetividade de toda a 

cadeia, do acesso à repartição de benefícios, que faz 

com que o processo cumpra seu objetivo de conservar 

a biodiversidade, pois a geração de inovação pode 

remunerar e incentivar quem a mantém e preservar os 

conhecimentos associados de forma a persistir nessas 

práticas e saberes.

PATRIM
ÔNIO GENÉTICO E CONHECIM

ENTOS TRADICIONAIS

Manejo de sementes, na aldeia Moygu, do povo Ikpeng, 

Território Indígena do Xingu (MT)

© Rogério Assis / ISA / 2016

Colheita do buriti por índios Xavante, Terra Indígena Pimentel Barbosa (MT)

© Rogério Assis / ISA / 2016
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Legislação básica
aplicável
Constituição

• Art 216. Reconhece como patrimônio cultural brasileiro 

os bens de natureza material e imaterial, incluindo os 

modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas.

• Art. 225, § 1º, inciso II e § 4º. Preservação e uso do 

patrimônio genético do país; reconhece a Amazônia, 

Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal e Zona Costeira 

como patrimônios nacionais.

Tratados internacionais

• Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada pelo 

Decreto nº 2.519/1998.

• Convenção nº 169 da OIT, ratificada pelo Decreto  

nº 5.051/2004. Proteção dos povos indígenas e tribais; 

consulta livre, prévia e informada.

• Protocolo sobre Acesso a Recursos Genéticos e 

Repartição de Benefícios (Protocolo de Nagoya) (2010). 

Pendente de ratificação.

Leis federais  

• Lei n º 13.123/2015. Regula o acesso ao patrimônio 

genético e ao conhecimento tradicional associado.

Normas infralegais

• Decreto nº 8.772/2016. Regula o acesso ao patrimônio 

genético e ao conhecimento tradicional associado.

• Resoluções do Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético (CGen). Disponível em: https://isa.to/2SjNe0D

Principais propostas 
legislativas
Câmara dos Deputados

• PL nº 614/2003. Programa Brasileiro de Ecologia 

Molecular.

• PL nº 2.360/2003. Controle sobre a pesquisa  

ou a coleta de amostras da flora.

• PL nº 5.078/2005. Regulamenta a proteção, 

promoção, reconhecimento e exercício da medicina 

tradicional, das terapias complementares e do 

patrimônio biogenético das populações indígenas.

• PL nº 287/2007. Institui sanções contra crimes de 

biopirataria da flora.

• PL nº 3.170/2008. Permissão para retirada de folhas 

verdes ou secas com características farmacológicas.

• PL nº 7.710/2010. Punições para o crime de 

biopirataria.

• PL nº 7.675/2006 e PL nº 2.644/2011. Política 

Brasileira de Ecologia Molecular.

• PL nº 2.644/2015. Altera a Lei nº 12.123/2015, que 

regula o acesso ao patrimônio genético e ao 

conhecimento tradicional associado.

Senado

• PLS nº 39/2017. Define como recursos da Embrapa 

os oriundos do licenciamento para exploração 

comercial das tecnologias, dos produtos,  

dos cultivares protegidos, dos serviços  

e dos direitos de uso da marca.
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A agricultora Conceição Fonseca faz separação de sementes, no 

Projeto de Assentamento Macife, Bom Jesus do Araguaia (MT)

© Tui Anandi / ISA / 2017

Uma cultivar é uma variedade de planta de 

qualquer espécie, que pode ser distinguida de outras 

conhecidas por um conjunto de características que 

a descreve, denominação própria, homogeneidade 

e estabilidade ao longo de gerações sucessivas. 

Ela também precisa ter uso agrícola ou florestal, 

na alimentação humana ou animal, na produção 

de combustíveis, óleos, corantes, fibras e demais 

insumos para fins industriais, medicinais, florestais 

e ornamentais. A descrição de uma cultivar deve ser 

feita em obra especializada, disponível e acessível ao 

público. Esses elementos estão previstos na Lei de 

Proteção às Cultivares (Lei nº 9.456/1997). 

As cultivares podem ser protegidas por 

mecanismos de propriedade intelectual consolidados 

03 BIODIVERSIDADE

Proteção de 
Cultivares
Nurit Bensusan

PROTEÇÃO DE CULTIVARES

no Certificado de Proteção de Cultivar e no Cadastro 

de Registro Nacional de Cultivares, de responsabilidade 

do Ministério da Agricultura (Mapa), conforme a Lei nº 

10.711/2003 e o Decreto nº 5.153/2004. 

Esses instrumentos exigem que os usuários paguem 

pelo uso da variedade, excetuando-se os que a 

reservam e plantam para uso próprio; os que usam ou 

vendem o produto obtido de seu plantio como alimento 

ou matéria-prima (exceto para fins reprodutivos); 

os que a utilizam para pesquisa ou melhoramento 

genético; os pequenos produtores rurais que doam 

e trocam cultivares entre si no âmbito de programas 

de apoio e financiamento; e os agricultores familiares 

que trocam, distribuem, multiplicam e comercializam  

sementes e mudas.

Indígenas Ikpeng cuidando da roça, Território Indígena do Xingu (MT)

© Rogério Assis / ISA / 2016
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A proteção das cultivares origina-se da tentativa 

de se criar um sistema distinto daquele de patentes, 

para a proteção de variedades de plantas, e foi  

estabelecida pela Convenção Internacional para a  

Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV I, na sigla 

em Inglês), assinada em 1961. De lá para cá, o tratado 

foi revisto várias vezes. Ele possui, atualmente, dois 

regimes de adesão: o da ata de 1978 e o da ata de 1991. 

Assim como a grande maioria dos países da América 

Latina, o Brasil é signatário do primeiro. Já o segundo  

regime é o preferido dos países ricos e aproxima  

muito o sistema da UPOV de um sistema de patentes,  

restringindo os direitos dos agricultores e ampliando 

o direito dos obtentores de cultivares, permitindo que 

abarque até mesmo produtos derivados de colheitas, 

como rações, farinhas e óleos.

Hoje, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares 

(SNPC), gerido pelo Mapa, possui cerca de 2,8 mil 

registros de cultivares protegidas. Dessas, 941 são 

de soja, 124, de cana-de-açúcar, 107, de trigo, 84, de 

alface, 77, de feijão, e 74, de arroz (BRASIL, S/D). Há, 

ainda, muitas outras plantas alimentícias, ornamentais 

e forrageiras protegidas. Essas cultivares só podem ser 

usadas mediante pagamento, a menos que o usuário 

esteja entre aqueles para os quais a lei garante isenção 

de custos (Lei nº 9.456/1997, Art. 10).

As propostas legislativas de mudanças no marco  

legal sobre o assunto tendem a limitar os direitos dos 

agricultores, já restringidos pela própria lei vigente.  

Há projetos que preveem grupos gestores que 

decidiriam quem fere o direito de propriedade  

sobre a cultivar protegida. Outros aumentam 

o rigor das sanções para quem descumpre a  

legislação e reduzem, ainda mais, o conjunto de 
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 A questão é sensível, pois,  
 em muitos casos, a agricultura  
 familiar depende das  
 variedades protegidas. 

Por outro lado, os detentores dos direitos sobre 

elas, muitos deles grandes corporações agrícolas, 

fazem pressão pela expansão de suas prerrogativas.

Cultivares protegidas no Brasil
são cerca de 2,8 mil variedades protegidas.

principais registros:

Fonte: dados atualizados até fevereiro de 2020; BRASIL (S/D)

Soja 941

Trigo 107

Cana-de-açúcar 124

Feijão 77

Arroz 74

Alface 84

agricultores isentos da obrigação de pagar direitos  

de propriedade.

Legislação básica
aplicável
Constituição

• Art. 225, § 1.º, II. Preservação do patrimônio genético e 

fiscalização das entidades de pesquisa e manipulação 

de material genético.

• Art 216. Reconhece como patrimônio cultural brasileiro 

os bens de natureza material e imaterial, incluindo os 

modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas.

Tratados internacionais

• União Internacional para a Proteção de Novas 

Variedades de Plantas (UPOV) – Ata de 1978.

• Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada pelo 

Decreto nº 2.519/1998.

• Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 

para Alimentação e Agricultura (TIRFAA), ratificado 

pelo Decreto Legislativo nº 70/2006.

Leis federais

• Lei nº 9.456/1997. Lei de Proteção de Cultivares.

• Lei nº 10.711/2003. Registro Nacional de Cultivares.

Normas infralegais

• Decreto nº 2.366/1997. Serviço Nacional de Proteção de 

Cultivares (SNPC).

• Decreto nº 5.153/2004. Registro Nacional de Cultivares.

PROTEÇÃO DE CULTIVARES

Mudas do viveiro da prefeitura de Canarana (MT)

© Rogério Assis / ISA / 2016



9998

Principais propostas 
legislativas
Câmara dos Deputados

• PL nº 2.325/2007. Amplia a proteção de cultivares até a 

comercialização do produto agrícola final.

• PL nº 827/2015. Altera a Lei de Proteção de Cultivares.

• PL n.º 1.702/2019. Aumenta o prazo de proteção dos 

cultivares de 15 para 20 anos e de 18 para 25 anos nos 

casos das árvores florestais, frutíferas e ornamentais e 

da cana-de-açúcar.

Senado 

• PLC nº 88/2014. Isenta cultivares de plantas e flores 

ornamentais de domínio público da obrigatoriedade de 

inscrição no Registro Nacional de Cultivares (RNC).

• PLS nº 39/2017. Define como recursos da Embrapa 

os oriundos do licenciamento para exploração 

comercial das tecnologias, dos produtos, dos cultivares 

protegidos, dos serviços e dos direitos de uso da marca.

• PLS nº 32/2017 e PLS nº 404/2018. Alteram a Lei de 

Proteção dos Cultivares.
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PROTEÇÃO DE CULTIVARES

Muvuca de sementes florestais

© Oswaldo Braga de Souza / ISA / 2008
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Arara-canindé, uma das espécies mais procuradas pelos traficantes de animais 

© Lilo Clareto / ISA / 2014

O Brasil detém a maior biodiversidade do 

mundo. A estimativa é que guarde 13% de todas 

as espécies e 9% do total de espécies animais do 

planeta. Pesquisas dão conta de que o país abriga 

entre 117 mil e 137 mil espécies animais, incluindo 

cerca de 9 mil espécies de vertebrados. Seriam 

4.545 espécies de peixes, 1.919, de aves, 1.080, de 

anfíbios, 773, de répteis e 701, de mamíferos, entre 

outras (ICMBIO, 2018; TOLENTINO, 2015). Parte 

importante dessa enorme multiplicidade de formas 

de vida está em risco.

03 BIODIVERSIDADE

Ameaças à Fauna
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AM
EAÇAS À FAUNA

Existem também cinco espécies consideradas 

totalmente “extintas” e cinco espécies avaliadas como 

“regionalmente extintas” (ICMBIO, 2018).

 Entre 2008 e 2018,  
 o número de espécies animais  
 ameaçadas de extinção no Brasil  
 saltou 87%, de 627 para  
 1.173  (ICMBIO, 2018). 

© Anaïs Bajeux / 2013
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A maior ameaça à fauna nativa é a destruição dos 

ambientes naturais. O desmatamento significativo 

e crescente dos biomas brasileiros leva à extinção 

local por falta de espaço, condições adequadas de 

alimentação, abrigo e reprodução.

Conforme determina o Art. 225, § 1.º, VII da 

Constituição, é obrigação expressa do Poder Público 

proteger as espécies nativas. A caça e o comércio 

de animais silvestres foram proibidos em 1967, pela 

Lei de Proteção da Fauna (Lei nº 5.197/1967). A Lei 

de Crimes Ambientais  (Lei nº 9.605/1998) considera 

crime inafiançável matar, perseguir, caçar, apanhar e 

utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em 

rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 

autorização da autoridade competente. 

Apesar disso, essas atividades ilegais continuam a 

ameaçar e destruir a fauna brasileira. Não há dados 

precisos e atualizados sobre o tráfico de animais 

silvestres no país. Algumas estimativas apontam 

que aproximadamente 38 milhões de animais eram  
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espécies ameaçadas de extinção no brasil

vulnerável em perigo  criticamente em perigo
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Nota: a ave conhecida como “mutum do Nordeste” e o “peixe bruxa” foram “extintos na natureza”. 

Fonte: ICMBIO (2018); BRASIL (S/De)

Legislação básica
aplicável

 
Constituição 

• Art. 23, VII. Dever de o Poder Público preservar a fauna.

• Art. 225, § 1.º, inciso VII. Proteção da fauna e flora. 

Proíbe práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies  

ou submetam animais à crueldade.

Tratados internacionais

• Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada pelo 

Decreto nº 2.519/1998. 

• Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies 

da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção 

(CITES), ratificada pelo Decreto nº 3.607/2000.
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Outra grande ameaça à fauna silvestre é a introdu-

ção de espécies exóticas nos ambientes naturais, que 

competem e eventualmente podem causar o desa-

parecimento das espécies nativas. Um exemplo é a 

carcinicultura, a criação de camarões, que permite o 

ingresso de espécies exóticas na natureza e a trans-

missão de doenças para as nativas, substitui áreas 

de manguezais por tanques de aquicultura, polui as 

águas com uso de ração em excesso, fertilizantes e an-

tibióticos. Outro exemplo é a criação de tilápias, que 

deveria ser controlada e restrita a tanques isolados. 

Hoje, o Brasil é o quarto maior produtor mundial desse 

peixe e é possível encontrar tilápias na maioria dos 

cursos d’água no país. Originária da África, a tilápia 

tende a dominar os ambientes onde é introduzida, 

pois compete com muita eficiência pelos recursos 

alimentares, espaço e locais de desova, o que leva 

ao desaparecimento de outras espécies de peixes. 

Ambientes como os da Amazônia podem ter sua di-

versidade de espécies ameaçada pela introdução da 

tilápia, colocando em risco a segurança alimentar da 

região e o equilíbrio ambiental.

Quelônio conhecido como Irapuca  

© Marcelo Monzillo / ISA / 2016

capturados ao ano no Brasil até há alguns anos. Cerca 

de 70% desse comércio seria destinado ao mercado 

interno. A situação é particularmente cruel, pois, a 

cada 10 animais traficados, apenas um chegaria ao 

seu destino final. Animais como papagaio-de-cara-

roxa, arara-canindé, arara-vermelha, mico-leão-

dourado, macaco-prego e a jaguatirica estão entre 

os mais procurados (RENCTAS, 2001). 

A caça profissional também é considerada crime, 

mas há sucessivas tentativas de legalizá-la sob o 

argumento de que é preciso controlar espécies 

exóticas que oferecem riscos aos ecossistemas 

naturais, às pessoas e à agricultura. O exemplo 

usado exaustivamente é o do javali, única 

espécie cujo abate é regulamentado pelo Ibama.  

Na verdade, trata-se de um engodo, pois há espaço 

na legislação vigente para que casos especiais, 

como esse, sejam contemplados. Modificar a lei para 

abrir a possibilidade de caça profissional de forma 

generalizada teria impactos significativos para um 

país com número de espécies em risco já alto.
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Leis federais 

• Lei nº 5.197/1967. Lei de Fauna.

• Lei nº 9.605/1998. Lei de Crimes Ambientais.

• Lei nº 11.959/2009. Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura e da Pesca.

• Lei nº 12.651/2012. Lei de Proteção da Vegetação Nativa.

Normas infralegais

• Portaria IBDF nº 303/1968. Lista oficial brasileira das 

espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. 

• Portaria Ibama nº 1.522/1989. Reconhece a Lista  

Oficial das Espécies da Fauna Brasileira  

Ameaçadas de Extinção.

• Decreto nº 1.694/1995. Sistema Nacional  

de Informações de Pesca e Aquicultura.

• Portaria Ibama nº 93/1998. Importação de fauna exótica.

• Instrução Normativa MMA nº 03/2003. Lista Oficial das 

Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. 

• Instrução Normativa MMA nº 05/2004. Lista Oficial 

das Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes 

Ameaçados de Extinção e Sobre-explotados  

ou Ameaçados de Sobre-explotação.

• Instrução Normativa MMA nº 52/2005. Altera os anexos 

I e II da Instrução Normativa MMA nº 05/2004.

• Decreto nº 5.377/2005. Política Nacional  

de Recursos do Mar.

• Instrução Normativa Ibama nº 140/2006.  

Licença para importação e exportação de produtos  

e espécimes da fauna e flora nativas.

• Portaria MMA nº 444/2014. Reconhece a  

fauna ameaçada de extinção.

• Portaria MMA nº 445/2014. Reconhece peixes  

e invertebrados aquáticos ameaçados.

 

Principais propostas 
legislativas

Câmara dos Deputados

• PL nº 347/2003. Criminaliza a comercialização  

da fauna silvestre. 

• PL nº 6.550/ 2006.  

Disciplina a criação amadora de aves.

• PL nº 1.634/2007.  

Proteção às abelhas e à flora relacionada.

• PL nº 7.136/2010. Transfere do Ibama para as 

prefeituras a competência de conceder  

permissões de caça.

• PL nº 1.543/2011. Controle da pesca.

• PL nº 6.969/2013. Política Nacional para  

a Conservação e o Uso Sustentável do  

Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar).

• PLP nº 436/2014. Cooperação entre a União, 

Estados e municípios nas ações de proteção 

ambiental e preservação das florestas,  

da fauna e da flora.

• PL nº 466/2015.  

Circulação segura de animais silvestres.

• PL nº 3.264/2015. Proíbe a criação de passeriformes 

(aves canoras) em cativeiro.

• PL nº 6.023/2016. Manejo para controle ambiental  

da fauna sinantrópica nociva.

• PL nº 6.268/2016. Política Nacional de Fauna.

• PL nº 6.439/2016. Controla a pesca esportiva.

• PL nº 7.279/2017. Implantação de corredores  

de biodiversidade.

• PL nº 10.456/2018. Incentiva a aquaponia.

• PL nº 10.703/2018. Altera a Política Nacional  

de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura  

e da Pesca; disciplina a pesca esportiva.

• PL nº 52/2019. Proibição de exposição  

de animais silvestres.

• PL nº 57/2019. Proibição da comercialização  

de animais.

• PL nº 58/2019.  Define o crime de criação de 

animais domésticos, ou domesticados, nativos ou 
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exóticos, sem o devido licenciamento dos órgãos 

responsáveis para fins comerciais.

• PL nº 302/2019. Proíbe a exibição de animais 

silvestres em eventos.

• PL nº 570/2019. Torna hediondos os crimes 

ambientais quando afetam gravemente 

ecossistemas e coloquem em risco a vida  

e a saúde humanas.

• PL nº 1.019/2019. Cria o Estatuto dos 

Colecionadores; exercício das atividades  

de colecionamento, tiro desportivo e caça.

• PL nº 1.487/2019. Proíbe a criação de pássaros  

em gaiola e viveiros.

• PL nº 3.723/2019. Dispõe sobre registro, posse 

e comercialização de armas de fogo e munição. 

Sistema Nacional de Armas (Sinarm).

Senado 

• PLS nº 94/2012. Regula as atividades pesqueiras.

• PLC nº 9/2015. Proíbe a soltura, no ambiente 

natural, de organismos aquáticos geneticamente 

modificados.

• PLS nº 507/2015. Cria o tipo penal de tráfico  

de animais silvestres e de plantas silvestres.

• PLS nº 631/2015. Estatuto dos Animais.

• PLS nº 201/2016. Autoriza o controle  

de espécies exóticas. 

Outras fontes  
e referências 
ALVES, A. L. Riscos genéticos da produção de híbridos 

de peixes nativos. Palmas: Embrapa Pesca e Aquicultura, 

2014. Disponível em: https://isa.to/2YiVnHz  

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Biodiversidade. 

In: MMA (online), S/D. Disponível em: https://isa.

to/2Ymmwtd  

CATÁLOGO Taxonômico da Fauna do Brasil. In: CTFB 

(online), S/D. Disponível em: https://isa.to/2YkGDbk  

 

ICMBIO. Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade. Painel de Conservação da Fauna. In: ICMBio 

(online), S/D. Disponível em: https://isa.to/2Yq5hXO  

ICMBIO. Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade. Portal da Biodiversidade. S/D. Disponível 

em: https://isa. to/2YmncPh 

 

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ. Rede Pró-Fauna. S/D. 

Disponível em: https://isa.to/2YiVwe5

 

JULIÃO, A.; ZORZETTO, R. Os efeitos danosos da caça 

ilegal. In: Revista Fapesp. São Paulo, ed. 249, nov. 2016. 

Disponível em: https://isa.to/2Yduhh1  

 

OLIVEIRA, M. A Tilápia no Amazonas. In: Amazônia Real 

(online), 27/06/2016. Disponível em: https://isa.to/2YqREHQ  

 

POZZETTI, V. C.; GASPARINI, M. R. P. A inserção de 

peixe exótico tilápia nos rios do Estado do Amazonas: 

prejuízos ambientais à Panamazônia. In: COSTA, B. S. 

(Org.). V Congresso Internacional de Direito Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável: Pan-Amazônia - Integrar e 

Proteger e I Congresso da Rede Pan-Amazônia... Anais. Belo 

Horizonte: Editora Dom Helder, 2018. Disponível em:  

https://isa.to/2YlAnjq  

 

SIBBR. Sistema de Informação sobre a Biodiversidade 

Brasileira. Disponível em: https://isa.to/2YkHo4a  
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SUSTENTA
BILIDADE

13

13 Em termos simples, a sustentabilidade é a garantia de que um processo 

continue nos mesmos patamares de seu início. A sustentabilidade ambiental 

pode ser conceituada como um modelo de desenvolvimento em novas bases, 

que compatibilize as necessidades de crescimento econômico com a redução da 

pobreza e a conservação ambiental. Esse modelo implica assumir um diálogo em 

que os diversos atores sociais pactuam novos consensos em torno de uma agenda 

possível, rumo ao futuro que se deseja sustentável (BRASIL, 2004; ISA, 2007).

Licenciamento 
Ambiental
Maurício Guetta

Considerado um dos mais relevantes instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), 

o licenciamento ambiental também está resguardado 

pela Constituição (Art. 225, IV). De acordo com o 

Inciso I do Art. 2º da Lei Complementar nº 140/2011, 

é o “procedimento administrativo destinado a 

licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores 

de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 

poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental”.

107
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Casos como os desastres de Brumadinho (MG) 

e Mariana (MG/ES), assim como a contaminação 

em Barcarena (PA), são exemplos de como um 

licenciamento frágil pode produzir danos irreversíveis 

ao meio ambiente, à economia local e regional, 

aos empreendedores, investidores e à sociedade 

em geral. Processos de concessão de licenças que 

desrespeitam um patamar mínimo de rigor ambiental 

têm sido objeto de judicialização, comumente 

resultando na paralisação de projetos, multas e 

condenações às pessoas físicas e jurídicas envolvidas.

Em linhas gerais, apesar de uma nova lei poder 

contribuir para o aperfeiçoamento do instrumento, os 

principais problemas decorrentes do licenciamento 

ambiental não dizem respeito só a falhas na 

legislação que rege o tema, mas se relacionam a 

outros aspectos. Entre eles, podem ser citados: 

1.     Falta de recursos humanos e financeiros dos 

órgãos ambientais para analisar e decidir 

sobre os pedidos de licença e monitorar o 

cumprimento de suas condicionantes.

2.   Baixa qualidade dos estudos ambientais 

apresentados pelos empreendedores, exigindo 

seguidos pedidos de complementação.

3.   Reduzido grau de informação e participação das 

populações impactadas, resultando em conflitos 

desnecessários que poderiam ser solucionados 

mediante o diálogo prévio.

4.  Ingerência política nas decisões dos órgãos  

ambientais sobre as licenças, que devem ser de 

caráter técnico.
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para que serve
o licenciamento?

o que que temos a perder com o enfraquecimento
do principal instrumento da política ambiental

prevenção, redução
e compensação

de impactos

equilíbrio
ecológico

transparência de
informações

redução
e resolução
de conflitos

consulta e
participação das

comunidades
afetadas

segurança jurídica
para empresários e

financiadores

segurança e
proteção da vida

O licenciamento tem o objetivo de equilibrar 

os diversos interesses ambientais, sociais e 

econômicos envolvidos na implantação de uma 

atividade ou projeto. Por isso, se aprovadas, 

propostas legislativas com posições extremas, seja 

para flexibilizar ou endurecer as regras, resultarão 

em prejuízos tanto aos empreendedores, como 

ao meio ambiente e às populações impactadas. 

As relações comerciais do país também podem 

ser afetadas, uma vez que o mercado e a 

comunidade internacionais exigem atualmente 

o respeito aos parâmetros ambientais. Deve-se 

lembrar que eventuais dispensas de licenciamento 

para atividades com potencial impacto já foram 

consideradas inconstitucionais pelo STF, no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) nº 5.312/2018. 

Alterações da lei que pretendam acelerar o 

processo de licenciamento por meio da eliminação  

de espaços e oportunidades de participação  

social tendem a aumentar conflitos e, portanto, são 

contraproducentes em relação às metas de conferir  

maior celeridade e consistência aos procedimentos. 

O mesmo se aplica à eliminação de qualquer tipo de 

manifestação de órgãos especializados, como a Funai, 

a Fundação Cultural Palmares e o Iphan, nos casos de 

impactos sobre indígenas, quilombolas ou patrimônio 

cultural, respectivamente.

O que pode ser feito?

Uma lei equilibrada

Por outro lado, propostas que fortaleçam o mecanismo 

de forma equilibrada tendem a garantir melhor ambiente 

de negócios, respeito ao interesse público e aos direitos 

envolvidos. Por isso a necessidade de que seja aplicado 

ao licenciamento o princípio da proporcionalidade: 

quanto maior o potencial do empreendimento causar 

impactos, maior deve ser o rigor; sendo a atividade 

de baixo impacto, permite-se um licenciamento menos 

complexo, custoso e rigoroso.

LICENCIAM
ENTO AM

BIENTAL

Área desmatada para plantação de soja no nordeste de Mato Grosso

© Fábio Nascimento / ISA / 2016
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Legislação básica
aplicável
Constituição

• Art. 23, VI e VII. Dever de o Poder Público proteger o 

meio ambiente, combater a poluição, preservar fauna e 

flora.

• Art. 170, VI. Defesa do meio ambiente como princípio 

da ordem econômica.

• Art. 225, § 1.º, IV. Exigência de licenciamento para 

atividades potencialmente poluidoras.

Tratados internacionais
 
• Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada pelo 

Decreto nº 2.519/1998.

• Convenção nº 169 da OIT, ratificada pelo Decreto nº 

5.051/2004. Proteção dos povos indígenas e tribais; 

consulta livre, prévia e informada.

• Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos 

Indígenas (2007).

• Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas (2016).

Leis federais 

• Lei nº 6.938/1981. Política Nacional do Meio 

Ambiente. Exigência de licenciamento para atividades 

potencialmente poluidoras.

• Lei Complementar nº 140/2011. Competências para o 

licenciamento ambiental.

Normas infralegais

• Resolução Conama nº 01/1986. Estudo de Impacto 

Ambiental.

• Resolução Conama nº 237/1997. Procedimento do 

licenciamento ambiental.

• Portaria Interministerial nº 60/2015. Anuência das 

autoridades envolvidas no licenciamento ambiental.

Principais propostas 
legislativas
Câmara dos Deputados

• PL nº 2.364/2003. Torna obrigatória a elaboração 

de Análise de Risco Ambiental (ARA).

• PL nº 3.729/2004. Lei Geral do Licenciamento 

Ambiental.

• PL nº 5.716/2013. Competências dos órgãos 

licenciadores responsáveis pela avaliação e 

aprovação de estudos de impactos ambientais.

• PL nº 6.632/2016. Regula multas pelo 

descumprimento das obrigações decorrentes 

das autorizações de pesquisa, das permissões de 

lavras garimpeiras, das concessões de lavra e do 

licenciamento.

• PL nº 6.877/2017. Inclui a análise de risco de desastre 

no âmbito do licenciamento ambiental.

• PLP nº 37/2019. Competência da União nos 

licenciamentos ambientais de pesquisa, lavra ou 

extração de recursos minerais na Amazônia Legal.

• PL nº 358/2019. Multas em caso de desastre 

ambiental.

• PL nº 570/019. Torna hediondos os crimes 

ambientais.

• PL nº 940/2019. Seguro de responsabilidade civil 

por danos ambientais e socioeconômicos.

• PLP nº 265/2019. Estabelece que a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias deverá prever destinação de 

recursos para prevenção e combate a desastres 

naturais e incêndios.

•  PL nº 1.396/2019. Dispõe sobre o ressarcimento das 

despesas suportadas pelo Poder Público em razão 

de dano ambiental e humanitário.

•  PL nº 5.442/2019. Regulamenta os programas de 

conformidade ambiental.

•  PL nº 5.692/2019. Altera a Lei nº 9.966, de 2000, 

que “dispõe sobre a prevenção, o controle e a 

fiscalização da poluição causada por lançamento de 

óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em 

águas sob jurisdição nacional”, para dispor sobre o 

Plano Nacional de Contingência (PNC).

•  PL nº 5.822/2019. Estabelece o licenciamento 

ambiental de lavras garimpeiras de pequeno porte em 

Unidades de Conservação do tipo Floresta Nacional.
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Senado

• PEC nº 65/2012. Extinção do licenciamento ambiental.

• PLS nº 447/2012. Veda a suspensão ou o 

cancelamento de obras públicas.

• PLS nº 602/2015. “Balcão único” de licenciamento ambiental.

• PLS nº 654/2015. Licenciamento “fast track” ou “a jato”.

• PLS nº 168/2018. Lei Geral do Licenciamento Ambiental.

• PLP nº 71/2019. Emissão tácita da licença quando 

não respeitados os prazos para deliberação sobre 

pedido de licenciamento ambiental.

• PL nº 1.396/2019. Dever de o poluidor ressarcir o 

Estado das despesas com operações de socorro, 

resgate, assistência e mitigação dos danos 

ambientais e sociais.

• PEC nº 184/2019. Institui o Fundo Nacional de 

Responsabilidade por Poluição Causada por 

Incidentes com Hidrocarbonetos. 

•  PEC nº 212/2019. Estabelece que 1% das receitas 

da União oriundas da exploração de petróleo, gás 

natural e outros recursos minerais sejam destinadas 

à criação de fundo especial para custear ações 

de monitoramento, alerta, prevenção, mitigação e 

recuperação de danos ambientais provocados na 

exploração daqueles recursos.

•  PL nº 5.283/2019. Permite a unificação operacional de 

contratos de concessão florestal e dá outras providências.

Outras fontes 
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Enchente na cidade de Brasiléia (AC), em fevereiro de 2015

© Gleilson Miranda / Secom / Governo do Acre / 2015

As mudanças climáticas têm sido observadas em 

todo o planeta, de diversas formas: na composição 

da atmosfera; na frequência de secas, queimadas 

e inundações; no derretimento do gelo das calotas 

polares; no aumento do nível dos oceanos; com 

temperaturas médias mais altas nos continentes e 

nos mares; entre outros. As transformações atuais do 

clima decorrem do aquecimento global, que, por sua 

vez, é causado por atividades humanas que emitem 

gases de efeito estufa, principalmente dióxido de 

carbono (CO
2
) e metano (CH

4
), conforme consenso 

científico já consolidado. Atualmente, a humanidade 

emite cerca de 52 bilhões de toneladas de gases-

estufa por ano e os dados globais de temperatura 

terrestre e dos oceanos combinados, segundo o 

Painel Internacional de Mudanças Climáticas da ONU 

(IPCC, na sigla em Inglês), mostram um aumento de 

0,850C na temperatura média do planeta, entre 1850 e 

2012. O aquecimento global não implica aumento das 

04 SUSTENTABILIDADE

Mudanças 
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temperaturas em todos os lugares, de forma homogênea, 

mas sobretudo a intensificação da frequência de extremos 

climáticos, incluindo ondas de frio ou calor. Isso ocorre 

porque o fenômeno altera os principais reguladores do 

clima em escala planetária, como as correntes marítimas 

e atmosféricas, mas numa interação complexa com um 

conjunto variado de fatores locais.

No Brasil, a maior parte das emissões é provocada 

por mudanças no uso da terra,  incluindo a formação 

de pastagens, cultivos, cidades, mineração. Entre 

1990 e 2018, o Brasil emitiu 65,2 bilhões de toneladas 

brutas de CO
2
, dos quais dois terços foram gerados 

por essas atividades. O desmatamento responde por 

94% das emissões de mudanças de uso da terra. Isso 

quer dizer que a tendência de nossas emissões depende 

principalmente dos resultados de políticas e ações que 

combatam ou incentivem a destruição da vegetação 

nativa (OBSERVATÓRIO DO CLIMA; SEEG, 2019).

Aumento da frequência de tempestades 

e do nível do mar está entre os principais 

impactos das mudanças climáticas.  

Frente fria provoca ressaca no mar,  

no Rio de Janeiro, em 2016 

©Tânia Rêgo / Agência Brasil / 2016
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Na reunião dos 19 países mais ricos e União 

Européia, o G20, no final de 2018, a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), a agência da ONU para o 

Meio Ambiente e o Banco Mundial apresentaram 

um relatório que ressalta a importância dos 

investimentos na economia de baixo carbono e 

em infraestruturas resilientes para enfrentar os 

efeitos das mudanças climáticas, sob pena de 

uma redução significativa do PIB mundial, entre 

outros danos de grande escala.

A obrigação de combater as mudanças climáticas, 

prevista pela legislação nacional e em tratados 

internacionais, e cuja responsabilidade compete à 

União, decorre da imposição constitucional ao Poder 

Público de assegurar a todos um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.
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Negociações internacionais
Na esfera internacional, é a Convenção das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima que 

prevê o dever dos países signatários de “proteger 

o sistema climático em benefício das gerações 

presentes e futuras da humanidade com base na 

equidade” (Art. 3, ‘1’), além da disposição de que 

“as Partes devem adotar medidas de precaução 

para prever, evitar ou minimizar as causas da 

mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos” 

(Art. 3, ‘3’). 

Entre os compromissos mais relevantes assumidos 

pelas nações participantes do tratado, está aquele 

previsto no Art. 4, ‘2’: “Cada uma dessas Partes deve 

adotar políticas nacionais e medidas correspondentes 

para mitigar a mudança do clima, limitando suas 

emissões antrópicas de gases de efeito estufa e 
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protegendo e aumentando seus sumidouros e 

reservatórios de gases de efeito estufa”.

No âmbito do tratado, em 1997 foi assinado o 

Protocolo de Kyoto, primeiro acordo internacional 

com a definição de metas e objetivos específicos 

para a redução das emissões. 

O objetivo da Conferência Mundial do Clima de 

Copenhague, na Dinamarca, a COP-15, em 2009, era 

substituir o Protocolo de Kyoto por novas metas 

obrigatórias, incluindo os demais países que até en-

tão não tinham compromissos. A conferência não 

conseguiu fechar um novo acordo, mas consolidou 

o tema nas agendas governamentais e empresariais 

de praticamente todos os países. A meta de limitar 

o aquecimento global em, no máximo, 2°C foi reco-

nhecida expressamente.

 O Brasil é o sétimo maior emissor de gases  
 de efeito estufa, com cerca de 3% do total  
 mundial. A China é o maior, com mais de  
 23%, e os EUA, o segundo, com 12%  

 (CAIT CLIMATE DATA EXPLORER, 2017). 

Nota: Conforme a métrica GWP-AR5. Global Warming Potential (GWP) é 
a abordagem mais comum para a determinação do carbono equivalente. 
Ela considera a influência dos gases na alteração do balanço energético 
da Terra e um período de 100 anos. AR5 é a metodologia usada no quinto 
relatório do IPCC.

Fonte: OBSERVATÓRIO DO CLIMA; SEEG (2019)
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Metas brasileiras

Na COP-15, o Brasil apresentou metas climáticas 

específicas. Em linhas gerais, comprometeu-se a 

reduzir suas emissões entre 36,1% e 38,9%, até 2020, 

sobretudo com base no combate ao desmatamento 

ilegal na Amazônia. Posteriormente, essa meta foi 

incluída na Política Nacional sobre Mudanças do Clima 

(Lei nº 12.187/2009) e em seus principais instrumentos, 

o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (Decreto 

nº 9.578/2018), o Fundo Nacional sobre Mudança 

do Clima e os planos de prevenção e controle do 

desmatamento de alguns biomas. Entre as metas 

previstas por essa legislação, está a redução de 80% 

dos índices anuais de desmatamento na Amazônia, 

tomando como referência a média histórica entre 1996 

e 2005, ou seja, no máximo, pouco mais de 3,9 mil km2 

de florestas destruídas. Também nos comprometemos 

a reduzir em 40% o desmatamento no Cerrado, em 

relação à média entre 1999 e 2008.

Em 2015, aconteceu a mais relevante Conferência 

Mundial sobre Mudanças Climáticas, a COP-21, 

em Paris. Seu resultado foi a adoção de um novo 

acordo global, com importantes inovações, e que 

passou a valer em 2016. As nações signatárias 

do Acordo de Paris comprometeram-se a adotar 

todas as medidas necessárias para que o aumento 

da temperatura média global não ultrapasse 

2°C em relação aos níveis pré-industriais, se 

possível limitando o índice a 1,5°C. Para tanto, 

todos os países devem cumprir suas metas – 

voluntariamente apresentadas. Assim, os esforços 

dos países na implantação de planos, programas e 

medidas devem ser pautados e justificados frente 

a esse compromisso, a chamada Contribuição 
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BRASIL É O 7º NO RANKING DOS MAIORES 
EMISSORES DE GASES DE EFEITO ESTUFA 

emissões líquidas em mtco²e

Notas: 1) Setores: total, incluindo uso da terra e florestas; 2) gases:
todos GHG; 3) Milhões de Toneladas Métricas de Dióxido de
Carbono Equivalente (MTCO

2
E) é uma das unidades de medida para 

emissões de gases que ampliam o efeito estufa e provocam o 
aquecimento global.

Fonte: CAIT CLIMATE DATA EXPLORER (2017)
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Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em Inglês). 

No Brasil, o tratado foi promulgado pelo Decreto nº 

9.073/2017. As metas nacionais apresentadas incluem 

reduzir, até 2025, em 37% as emissões em relação aos 

índices de 2005; e em 43%, até 2030, também com base 

no ano de 2005. Para tanto, o país comprometeu-se a 

zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030.14
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impactos de eventos climáticos
extremos no brasil (2013-2017)

municípios afetados % pessoas desalojadas
ou desabrigadas (x 1.000)
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Nota: Municípios com registro de enxurradas, inundações ou alagamen-
tos na área urbana. Pessoas desalojadas ou desabrigadas em decorrên-
cia de eventos hidrológicos impactantes ocorridos na área urbana.

Fonte: adaptado de BRASIL (2019a)

Seca no Alto Rio Negro (AM), em 2018

© Juliana Radler / ISA / 2018

14 Outras metas previstas, até 2030, são: restaurar 12 milhões de hectares de 

florestas; recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas; aumentar 

em cinco milhões de hectares a área produtiva sob o sistema de integração 

lavoura-pecuária-florestas.
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Pressões, impactos e ameaças

Bem-estar da população  
brasileira está em jogo

No Brasil, os impactos das mudanças climáticas 

serão graves. Um estudo projetou redução do PIB 

entre 0,5% e 2,3%, em 2050, em comparação com 

o que poderia ser alcançado em um mundo sem 

mudanças climáticas, a depender do cenário que 

se concretizar: um aumento menor ou maior das 

temperaturas globais. O bem-estar da população 

brasileira também deve ser bastante prejudicado: o 

consumo real projetado para 2050 seria, a depender do 

cenário, entre 1,1% e 3,4% inferior àquele sem mudanças 

climáticas. No pior cenário, esse efeito equivaleria a 

uma redução anual da ordem de US$ 200 bilhões no  

consumo das famílias em 2050. As perdas tendem a 

aumentar ao longo do tempo, e os piores efeitos são 

em regiões mais pobres e rurais (HADDAD, 2010). Para 

se ter uma ideia, o custo da crise hídrica de São Paulo 

(2014-2015), só em 2014, pode ter chegado a pelo menos 

US$ 5 bilhões (MARENGO et al., 2015). 

As mudanças climáticas causam impactos em prati-

camente todas as atividades humanas, por exemplo:

Produção rural
Agricultura e pecuária precisarão se 

adaptar, pois com as alterações nas  

temperaturas e no regime de chuvas  

serão necessárias variedades e raças  

adequadas às novas condições, o que  

exige pesquisa, investimento e pode 

ameaçar a segurança alimentar.
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Saúde
A distribuição de muitos vetores 

de doenças tende a crescer e seus 

ciclos reprodutivos tendem a ficar 

mais rápidos. Enfermidades como  

malária, febre amarela, febre do 

Nilo, zika e dengue podem ocorrer 

em lugares onde nunca foram re-

gistradas e os mosquitos podem se 

reproduzir mais rapidamente, am-

pliando a ameaça dessas moléstias.

Transporte e habitação 

Com as altas constantes de tem-

peratura nas cidades, modelos de  

residências e sistemas de transpor-

te coletivo precisarão ser revistos.

Recursos hídricos 

A disponibilidade de água potável  

em regiões urbanas, em quantidade  

e qualidade, será afetada por pe-

ríodos de seca e mudanças nos  

padrões de chuva.

Integridade física de territórios 
Muitas cidades costeiras e ilhas 

podem desaparecer ou tornarem-

-se inabitáveis, como Rio de Ja-

neiro, Recife, Xangai (China), Nova 

Iorque (EUA) e Amsterdã (Ho-

landa). O mesmo pode acontecer 

com países insulares, como Tuvalu, 

Santa Lúcia, Vanuatu e Fiji. Entre as 

consequências do problema, pode-

mos citar migrações humanas.
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Mudanças climáticas podem agravar fenômenos extremos, como secas e queimadas 

descontroladas. Voluntários combatem fogo na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso (GO)

© Rogério Verçoza / TV Brasil / 2017
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Legislação básica
aplicável
Constituição

• Art. 225, “caput”. Estabelece o direito de todos ao meio 

ambiente equilibrado e o dever de o Poder Público 

preservá-lo e defendê-lo para as presentes e futuras 

gerações.

Tratados internacionais

• Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre  

a Mudança do Clima, ratificada pelo Decreto  

nº 2.652/1998.

• Acordo de Paris da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima, ratificado Decreto  

nº 9.073/2017.

Leis federais

• Lei nº 12.187/2009.  

Política Nacional sobre Mudanças do Clima.

Normas infralegais

• Decreto nº 9.073/2017. Promulga o Acordo de Paris da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima.

• Decreto nº 9.578/2018. Regulamenta a Política Nacional 

sobre Mudanças do Clima.

Principais Propostas
legislativas
Câmara dos Deputados

• PL nº 5.203/2013 e PL nº 1.733/2015. Atenção às 

mudanças do clima e à proteção da biodiversidade 

na Política Nacional de Educação Ambiental.

• PL nº 225/2015. Sistema Nacional de Redução de 

Emissões por Desmatamento e Degradação.

• PL nº 3.280/2015. Inclusão de novos procedimentos 

na Política Nacional sobre Mudança do Clima.

• PL nº 8.628/2017. Promoção da conscientização 

climática com recursos do Fundo Nacional sobre 

Mudança do Clima.

• PL nº 737/2019. Concessão do seguro-desemprego, 

em condições climáticas ou meteorológicas 

desfavoráveis à atividade pesqueira.

• PL nº 915/2019. Neutralização de emissão de gases  

de efeito estufa de eventos realizados às margens 

de represas, lagos, rios e córregos.

Senado 

• PLS nº 32/2008. Introdução de critérios 

relacionados às mudanças climáticas  

no licenciamento ambiental.

• PLS nº 95/2012. Exige autorização da Funai para 

negociação de títulos no Mercado Brasileiro de 

Redução de Emissões relativos a emissões evitadas 

em Terras Indígenas.

• PEC nº 202/2019. Determina que o Congresso 

Nacional decida previamente sobre o corte e a 

supressão de vegetação da Floresta Amazônica. 

• PEC nº 203/2019. Cria o Fundo Nacional para 

Emergências Ambientais.

• PEC nº 233/2019. Inclui entre os princípios da 

ordem econômica a manutenção da estabilidade 

climática e determina que o poder público deverá 

adotar ações de mitigação da mudança do clima e 

adaptação aos seus efeitos adversos.
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• PL nº 6.539/2019. Altera a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima (PNMC), para atualizá-la ao 

contexto do Acordo de Paris e aos novos desafios 

da mudança do clima.
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Região próximo à comunidade Kona, Terra Indígena Yanomami (AM/RR) 

© Edson Sato / 2011

Serviços ecossistêmicos são as contribuições 

da natureza para a manutenção da vida humana, 

fornecendo a base para sua reprodução 

física, econômica e cultural. São ecossistemas 

íntegros que geram esses serviços: qualidade 

e disponibilidade de água; purificação do ar; 

regulação do clima e prevenção a fenômenos 

extremos e desastres climáticos, como ciclones, 

04 SUSTENTABILIDADE

Serviços
Ambientais
Jeferson Straatmann

Nurit Bensusan

Roberto Sanches Rezende

SERVIÇOS AM
BIENTAIS

tornados, secas, inundações, deslizamentos de 

terra, ondas de calor ou frio; diversidade biológica 

e genética; decomposição do lixo; fertilidade dos 

solos e controle de erosões; polinização e dispersão 

de sementes para a agricultura e ambientes naturais; 

controle de pragas  e doenças; fornecimento de 

madeira, alimentos, fibras, substâncias medicinais e 

cosméticas e outros recursos genéticos etc. 

Neblina típica de floresta tropical, nos contrafortes do Pico da Neblina (AM)

© Marcos Amend / 2017
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A degradação ambiental acelerada tem afetado 

a manutenção e recomposição dos ecossistemas, 

prejudicando a provisão de seus serviços. As 

consequências são redução da disponibilidade de 

água, perda de produtividade agrícola, aumento 

de surtos epidemiológicos e de desastres naturais, 

entre outras. A diminuição da diversidade biológica 

também implica prejuízos econômicos, com a 

impossibilidade de criação de novos produtos e 

processos a partir do patrimônio genético. 

Com o desenvolvimento de técnicas de valoração 

ambiental, capazes de quantificar o custo da 

degradação, foi possível atribuir um valor monetário 

aos serviços ecossistêmicos. Isso permitiu situá-los 

e considerá-los em termos econômicos e estimular 

o uso mais racional dos recursos naturais. Um 

estudo publicado no periódico Nature Sustainability 

calculou que o valor dos serviços ecossistêmicos 

climáticos prestados pela Floresta Amazônica no 

Brasil pode chegar a US$ 737 por hectare ao ano, em 

especial incluindo benefícios na geração de energia 

e produção agropecuária (STRAND, 2018).

A partir dessas linhas de pesquisa, foi elaborado 

o conceito de pagamento por serviços ambientais 

(PSA), instrumento de incentivo a ações humanas 

que mantenham ou incrementem a capacidade dos 

ecossistemas, gerando impactos positivos para 

toda a sociedade e economia, em graus variados 

de abrangência. De forma geral, o PSA pode ser 

definido como uma transação voluntária, na qual 

um serviço delimitado ou uma modalidade de uso 

da terra que possa assegurá-lo é adquirido por um 

comprador, com a condição de que o provedor 

garanta sua continuidade. 
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a vegetação nativa é indispensável 
à nossa sobrevivência

ecossistemas preservados são responsáveis por:

serviços ecossistêmi-
cos da floresta 

amazônica no brasil 

US$ 737 
ha/ano

disponibilidade e
qualidade da água

purificação
do ar

regulação do clima,
prevenção a extremos

e desastres climáticos

decomposição
do lixo

fertilidade dos solos
e controle de erosões

polinização
 e dispersão
de sementes

controle de
pragas e doencas

madeira, alimentos,
fibras, remédios

Fonte: STRAND (2018)

Modalidades de PSA

Entre as modalidades de PSA, estão o mercado  

de redução de emissões de carbono, os projetos 

de proteção de recursos hídricos e de Redução 

das Emissões por Desmatamento e Degradação 

Florestal (REDD). O REDD baseia-se em um 

conjunto de incentivos econômicos com o objetivo 

de reduzir as emissões de gases de efeito estufa 

resultantes do desmatamento e da degradação 

florestal. O conceito foi ampliado para o de 

REDD+, que inclui o papel da conservação, do 

manejo sustentável e do aumento de estoques 

de carbono florestal. 

Apesar de algumas experiências bem-sucedidas, 

a viabilização do PSA não é trivial: há dificuldades 

para delimitar os serviços, identificar provedores 

com clareza, acordar mecanismos e valores e mo-

nitorar a provisão contínua dos serviços. As áreas 

protegidas, como Unidades de Conservação e Terras 

Indígenas, são uma exceção, pois nelas é mais fácil 

identificar provedores e definir serviços. As popu-

lações indígenas e tradicionais dão contribuições 

importantes para manutenção e incremento dos 

serviços ecossistêmicos.

Seus territórios apresentam os menores índices de 

desmatamento e seus conhecimentos tradicionais 

sobre a biodiversidade e agrobiodiversidade são 

reconhecidos como um grande patrimônio socio-

cultural e genético. Mais ainda: as pesquisas vêm 

comprovando que as formas de manejo dessas 

comunidades, incluindo modelos de roçado e ex-

trativismo, promovem a diversidade biológica. Um 

exemplo é o sistema agrícola tradicional dos povos 

SERVIÇOS AM
BIENTAISO que pode ser feito?

Incentivos para agricultores familiares  
e comunidades tradicionais

Por essas razões, é preciso estabelecer incentivos 

econômicos à prestação de serviços ambientais, não 

apenas para produtores rurais e agricultores familiares,  

mas para comunidades indígenas e tradicionais.  

Subvenções a produtos agroextrativistas tradicionais 

e isenção fiscal para associações, cooperativas ou em- 

presas que compram esses produtos são formas de  

incentivar tanto o fornecimento de PSAs como a geração  

de renda em áreas protegidas.

indígenas do Rio Negro (AM), reconhecido pelo Iphan 

como patrimônio cultural. 

Entre as políticas e programas que reconhecem a 

contribuição de povos tradicionais para a conserva-

ção e os PSAs, destacam-se o programa Bolsa Verde 

(Lei nº 12.512/2011 e Decreto nº 7.572/2011) e a Política 

de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da 

Sociobiodiversidade (PGPM-Bio). Ressalve-se que o 

primeiro não teve recursos destinados em 2018 e está 

definitivamente em risco, com a extinção pelo governo 

Bolsonaro da Secretaria de Extrativismo e Desenvol-

vimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), que geria a iniciativa. Já a PGPM-Bio é a ação de 

governo que mais se assemelha a uma política de PSAs 

prestados por comunidades tradicionais, embora ainda 

com resultados modestos. A iniciativa ainda apresenta 

dificuldades para que os extrativistas possam acessá-la 

e fixa baixo preço para alguns produtos, o que leva à 

não execução de todo o recurso destinado.
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Legislação básica
aplicável
Constituição 

• Art. 186, I e II. O cumprimento da função social da 

terra deve levar em consideração o aproveitamento 

racional e adequado dos recursos naturais 

disponíveis e a preservação do meio ambiente.

• Art. 225, “caput”. Estabelece o direito de todos ao 

meio ambiente equilibrado e o dever de o Poder 

Público preservá-lo e defendê-lo para as presentes e 

futuras gerações.

• Art. 225, § 1º, I. Ao Poder Público cabe preservar  

e restaurar os processos ecológicos essenciais  

e prover o manejo ecológico das espécies  

e ecossistemas.

Tratados internacionais 

• Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada 

pelo Decreto nº 2.519/1998. 

• Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima, ratificada pelo Decreto  

nº 2.652/1998.

• Acordo de Paris da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima, ratificado 

Decreto nº 9.073/2017.

Leis federais

• Decreto-Lei nº 79/1966. Preços mínimos, 

financiamento e aquisição de produtos agropecuários.

• Lei nº 8.171/1991. Política Agrícola.

• Lei nº 8.427/1992. Política de Crédito Rural.

• Lei nº 11.775/2008. Liquidação ou regularização de 

dívidas de crédito rural e fundiário.

• Lei nº 12.512/2011. Programa de Apoio  

à Conservação Ambiental.

• Lei nº 12.651/2012. Lei de Proteção da Vegetação Nativa.

Normas infralegais

• Decreto nº 7.572/2011. Bolsa Verde.

• Portaria MAPA nº 141/2019. Estabelece os preços 

para a Política de Garantia de Preços Mínimos para 

os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio).
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Polinização é um dos serviços ecossistêmicos mais importantes para a ma-

nutenção da produção agrícola

© Sílvia Futada / ISA / 2007

Principais propostas 
legislativas
Câmara dos Deputados

• PL nº 792/2007. Define os serviços ambientais.

Senado

• PLS nº 276/2013. Institui a Política Nacional de 

Pagamento por Serviços Ambientais  (PNPSA).

• PL nº 875/2019. Dispõe sobre as sanções penais  

e administrativas derivadas de condutas  

e atividades lesivas ao meio ambiente,  

para tratar da conversão de multas.

• PL nº 5.028/2019. Política Nacional de Pagamento 

por Serviços Ambientais (PNPSA).

• PL nº 3.791/2019. Política Nacional de Pagamento 

por Serviços Ambientais (PNPSA).

Outras fontes  
e referências
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Plantação de soja próximo à aldeia Ngôjwêrê, no Território Indígena do Xingu (MT)

© Fábio Nascimento / ISA / 2016

A Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 

12.651/2012), conhecida como novo Código Florestal, 

“estabelece normas gerais sobre a proteção da 

vegetação, áreas de Preservação Permanente e as 

áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o 

suprimento de matéria-prima florestal, o controle 

da origem dos produtos florestais e o controle e 

04 SUSTENTABILIDADE

Código
Florestal
Nurit Bensusan

CÓDIGO FLORESTAL

prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos 

econômicos e financeiros para o alcance de seus 

objetivos”. A norma substituiu o Código Florestal 

anterior, de 1965, e foi objeto de controvérsia e de 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) no STF. 

Seu texto protege uma extensão menor de vegetação 

do que a legislação que a precedeu. 

Desmatamento no nordeste do Mato Grosso

© André Villas-Bôas / ISA / 2006



133132

A Reserva Legal (RL) é uma modalidade de espaço territorial 

especialmente protegido correspondente a um percentual de 

vegetação natural que cada propriedade rural deve conservar. 

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) correspondem 

às parcelas de cobertura vegetal nativa que também devem 

ser preservadas às margens de nascentes e corpos de água, 

em encostas, restingas e manguezais, entre outros espaços 

ambientalmente sensíveis. Ambas as categorias já estavam 

previstas na lei de 1965, mas a aplicação de suas dimensões 

foi alterada pela nova legislação, de acordo com o tamanho 

da propriedade ou posse.

Apontada pela ciência, uma das possíveis razões para o 

aumento do desmatamento na Amazônia, de 2012 para 

cá, foi justamente a ampliação da extensão de vegetação 

nativa passível de ser removida legalmente, segundo a Lei nº 

12.651/2012. Além disso, ela concedeu um conjunto de anistias 

a multas por desmatamento ilegal e isentou os proprietários 

da obrigação de recompor APPs desmatadas, em situação 

de uso agropecuário consolidado até 22 de julho de 2008. 

Proprietários de imóveis de até quatro módulos fiscais 

também foram desobrigados de recompor a RL desmatada 

até a mesma data. Portanto a nova norma desencorajou 

a recomposição da vegetação nativa e incentivou o 

desmatamento ilegal, conforme reconheceu, em 2017, o 

ministro do STF Luiz Fux, relator das ADIs contra a lei.

Estimativas apontam que o passivo de vegetação nativa 

a ser restaurada pode ter sido reduzido em 36,5 milhões 

de hectares de RL e 4,5 milhões de hectares de APPs. O 

total de 41 milhões de hectares desmatados ilegalmente 

e anistiados equivale a mais de duas vezes o território 

do Paraná. Mesmo assim, o déficit de vegetação nativa 

atual nas propriedades, com a lei vigente, ainda seria de 

19 milhões de hectares: 11 milhões de hectares de RL e 8 

milhões de hectares de APPs (GUIDOTTI et al., 2017).
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Desmatamento em Novo Progresso (PA)

© Vinícius Mendonça / Ascom / Ibama / 2014

Cadastro
Ambiental Rural (CAR)

Apesar disso, a Lei nº 12.651/2012 trouxe novos 

instrumentos importantes, como o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) e o Programa de Regularização 

Ambiental (PRA). O CAR é um registro eletrônico 

obrigatório, gratuito, autodeclaratório e permanente 

para todos os imóveis rurais. Sua finalidade é integrar 

as informações ambientais referentes à situação das 

APPs, RLs, remanescentes de vegetação nativa, 

Áreas de Uso Restrito e áreas consolidadas das 

propriedades e posses rurais, compondo uma base de 

dados para controle, monitoramento, planejamento 

ambiental e econômico e combate ao desmatamento. 

Seu prazo inicial de inscrição era um ano a partir 

da regulamentação da lei. O PRA visa regularizar 

essas mesmas áreas por meio de recuperação, 

recomposição, regeneração ou compensação 

florestais e tinha adesão, originalmente, em prazo 

similar. Os prazos de adesão ao CAR e ao PRA foram 

adiados sucessivamente, o que vem enfraquecendo 

esses mecanismos e dificultando o ordenamento 

territorial do país.

No caso dos territórios coletivos das populações 

tradicionais, de acordo com o novo Código 

Florestal, o governo é obrigado a realizar o CAR, 

informando e apoiando as comunidades. Até 

hoje, porém, pouco se avançou nesse sentido.  

O Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural 

(Sicar) não dispõe da informação por segmento 

de população tradicional, o que dificulta seu 

mapeamento. As comunidades têm apontado que 

o módulo de cadastramento tem limitações e pode 

acirrar conflitos de terra, porque há muitas áreas de 

terceiros sobrepostas aos seus territórios. O receio é 

que a possibilidade de registro dessas áreas fortaleça 

as pressões de grileiros. Sobretudo na Amazônia, já 

há casos em que o CAR está sendo usado para tentar 

legalizar posses ocupadas irregularmente.

CÓDIGO FLORESTAL

o que resta de vegetação 
nativa nas propriedades privadas?

Fonte: dados relativos a 2015 (MAPBIOMAS) 

33%
da vegetação nativa do brasil 
está em imóveis privados 
= 188 milhões de hectares

nas unidades de 
conservação e terras 
indígenas, o índice 
não chegou a

metade da extensão total 
das propriedades privadas está coberta com 

vegetação nativa, mas o percentual varia 
drasticamente de acordo com o bioma

65%
amazônia

30%
mata atlântica

os mesmos imóveis 
têm um passivo 

ambiental de 
aproximadamente

19 milhões
de hectares 

11 milhões de hectares de passivo de rls
+ 8 milhões de hectares de passivo em apps

vegetação nativa 
desprotegida em 

imóveis privados 

(excedendo as exigências do código 
florestal e da lei da mata atlântica) 

100 milhões
de hectares 

21%
0,5%

os imóveis privados

da vegetação nativa
em 30 anos (1985 a 2015)

perderam

Fonte: dados relativos a 2015 (MAPBIOMAS)



135134

Principais propostas 
legislativas
Câmara dos Deputados

• PL nº 2.800/2015. Estabelece normas  

para a manutenção de imóveis em  

APP em perímetros urbanos.

• PL nº 4.508/2016. Permite a pastagem  

de animais em Reserva Legal (RL).

• PL nº 7.592/2017. Define hospitais e escolas como 

atividades de interesse social para supressão de 

Área de Preservação Permanente (APP).

• PL nº 9.427/2017. Permite a inscrição no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR), de forma individualizada, 

dos lotes de assentamentos de reforma agrária.

• PL nº 108/2019. Reclassifica apicuns e salgados 

como Área de Preservação Permanente (APP).

• PL nº 149/2019. Política Nacional de Incentivo à 

Agricultura de Precisão. 

• PL nº 1.709/2019. Área de Preservação Permanente 

(APP) em zonas urbanas.

• PL nº 1.728/2019. Plantio e supressão de vegetação 

em faixas de domínio de rodovias.

• PL nº 5.634/2019. Dispõe sobre o plantio de espécies 

nativas para a recuperação ou restauração de áreas 

ecologicamente sensíveis na propriedade rural.

• PL  nº 6.017/2019. Dispõe sobre o registro da Cota 

de Reserva Ambiental (CRA).

Senado 

• PLS nº 705/2015. Isenção de Reserva Legal para 

quem explora energia hidráulica, solar e eólica.

• PLS nº 251/2018. Registro da Cota de Reserva 

Ambiental vinculada ao CAR.

• PL nº 1.551/2019. Extingue a Reserva Legal (RL).

• PL nº 1.731/2019. Ocupação de Áreas de Preservação 

Permanente (APP).

• PL nº 3.511/2019. Altera o Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) e o Programa de Regularização Ambiental (PRA).

• PL n° 2.362/2019. Extingue o instituto da Reserva Legal.
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Legislação  
básica aplicável
Constituição 
• Art. 225, § 1º. I, II, III, IV e VII. Ao Poder Público 

cabe preservar e restaurar os processos ecológicos 

essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas; preservar a diversidade e a integridade 

do patrimônio genético; definir espaços territoriais 

especialmente protegidos; exigir estudo prévio de 

impacto ambiental para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação 

do meio ambiente; proteger fauna e flora. 

• Art. 225, § 3º. “As condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais  

e administrativas, independentemente da obrigação  

de reparar os danos causados.” 

Tratados internacionais
• Convenção sobre Diversidade Biológica,  

ratificada pelo Decreto nº 2.519/1998. 

• Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre  

a Mudança do Clima, ratificada pelo Decreto  

nº 2.652/1998.

• Acordo de Paris da Convenção-Quadro das  

Nações Unidas sobre a Mudança do Clima,  

ratificado Decreto nº 9.073/2017.

Leis federais
• Lei nº 9.605/1998. Lei de Crimes Ambientais. 

• Lei nº 12.651/2012. Lei de Proteção da Vegetação Nativa.

• Lei nº 13.887/2019. Extingue o prazo de adesão ao 

Cadastro Ambiental Rural (CAR).15 

Normas infralegais
• Decreto nº 7.830/2012. Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural 

(Sicar) e Programa de Regularização Ambiental (PRA).

• Decreto nº 8.235/2014. Estabelece normas 

complementares para os Programas de Regularização 

Ambiental (PRAs).

• Decreto nº 8.972/2017. Política Nacional de 

Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg).

• Resoluções do Serviço Florestal Brasileiro (SFB).

 15  A lei prevê  ainda que quem fizer seu cadastro até 31/12/2020 terá direito aos benefícios previstos no Programa de Regularização Ambiental (PRA).  

Na prática, esta é a 6ª vez que o prazo para a regularização ambiental é adiado após a aprovação do novo Código Florestal, em 2012.

• PL nº 6.546/2019. Determina a obrigatoriedade 

de comprovação do período de pousio por meio 

de registro da data do seu início no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR).

•  PL nº 135/2020. Estabelece que áreas rurais com 

floresta nativa submetidas a queimadas ilegais serão 

destinadas a reflorestamento.
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Desmatamento na Terra Indígena Cachoeira Seca do Iriri (PA) 

© Lilo Clareto / ISA / 2017

O Programa Terra Legal, instituído pela MP nº 

458/2009, posteriormente convertida na Lei nº 

11.952/2009, foi concebido com o intuito de promover 

a regularização fundiária de terras públicas federais 

na Amazônia Legal. A iniciativa visava amparar 

posseiros de boa-fé, de modo a reduzir conflitos de 

terra, permitir a inserção produtiva e o acesso às 

políticas públicas de parte da população rural da 

região. O governo federal também advogava que a 

iniciativa minimizaria “os riscos de reconcentração 

04 SUSTENTABILIDADE

Regularização
Fundiária Rural
Juliana de Paula Batista

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

fundiária, de especulação imobiliária e abertura 

desordenada da fronteira agrícola, contribuindo 

para o controle do desmatamento” (BRASIL, 2009). 

Inicialmente, o programa previa a possibilidade de 

regularização de áreas com até 15 módulos fiscais - o 

módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares, de acordo com 

o município - e não superiores a 1,5 mil hectares – em 

torno de 1,5 mil campos de futebol. Ou seja, seriam 

passíveis de regularização apenas pequenas e médias 

posses conforme a legislação16. 

 16  Cf.: Art. 4º, II a e III, a, da Lei nº 8.629/1993.

Fazenda em Querência (MT)

© Rodrigo Junqueira / ISA
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Lei beneficiou grandes 
proprietários

Com a edição da MP nº 759/2016, convertida na 

Lei nº 13.465/2017, o Programa Terra Legal tornou-se 

uma política pública permanente e algumas de suas 

principais diretrizes foram alteradas. A possibilidade 

de regularização fundiária de áreas públicas da União, 

antes restrita à Amazônia Legal, foi ampliada a todo 

o país. A nova legislação passou a permitir também a 

regularização de áreas com até 2,5 mil hectares. Nesse 

ponto, descaracterizou o perfil inicial dos beneficiários 

do programa, até então voltado a famílias de pequenos 

produtores rurais que viviam na Amazônia há muitos 

anos, sem, contudo, estarem resguardadas por títulos de 

propriedade. Dos mais de 17 mil títulos de propriedade 

rural emitidos até 2016 no âmbito do programa, mais 

de 95% dos beneficiários ocupavam áreas de até quatro 

módulos fiscais e enquadravam-se na categoria de 

agricultor familiar (ANDRADE, et al., 2016). Na prática, 

ao permitir a regularização de grandes posses rurais, a 

nova norma abriu caminho à legalização da grilagem 

de enormes proporções de terras públicas. 

Outro benefício para o detentor de grandes áreas 

públicas é que o preço a ser pago pela terra passou a 

ter como referência entre 10% e 50% do valor mínimo 

da pauta de valores da terra nua para fins de titulação 

e regularização fundiária elaborada pelo Incra, com 

base nos valores de imóveis avaliados para a reforma 

agrária. Assim, para adquirir a propriedade da terra, 

o interessado passou a poder pagar preços muito 

abaixo do mercado, até então estabelecidos para 

os beneficiários da reforma agrária, política pública 

destinada à população rural carente e prevista nos 

Art. 184 e seguintes da Constituição. Dessa maneira, 

o programa de regularização fundiária permite 

conceder subsídio governamental a quem, em regra, 

teria mais capacidade contributiva, perpetuando a 

concentração de terras e, ao mesmo tempo, com 

prejuízo aos cofres públicos.

Outra diretriz do antigo programa eliminada pela 

nova lei foi o controle e combate ao desmatamento. 

Na norma anterior, havia previsão de reversão da área 

em favor da União caso ocorresse desmatamento 

irregular em Áreas de Preservação Permanente 

(APP) ou Reserva Legal.17 O dispositivo, no entanto, 

foi suprimido durante a conversão em lei da MP nº 

759, passando a ser exigida, tão somente, a inscrição 

da terra no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A 

medida fragiliza a governança ambiental, visto que 

exime o Poder Público de zelar pela preservação e 

restauração de processos ecológicos essenciais e 

confere proteção deficiente à Floresta Amazônica, 

patrimônio nacional conforme a Constituição. É 

importante lembrar que a responsabilidade em 

matéria ambiental é objetiva e solidária. Assim, por 

estar destinando bens que lhe pertencem, a União 

está sujeita à reparação de passivos ambientais 

provocados por terceiros. Por isso, a necessidade de 

controle público sobre a integridade ambiental da 

área antes de sua transferência ao particular.

Segundo a Lei nº 11.952/2009, a regularização 

fundiária seria possível para quem comprovasse “o 

exercício de ocupação e exploração direta, mansa e 

pacífica, por si ou por seus antecessores, anterior a 

1o de dezembro de 2004”. O novo marco temporal 

passou a ser 22 de julho de 2008, garantindo que 

ocupações irregulares também pudessem ser 

convalidadas até essa data. As constantes mudanças 
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 17  As chamadas “cláusulas sob condição resolutivas” ou “cláusulas resolutivas” são condições previstas no título de domínio que  

perduram durante dez anos. Verificado o descumprimento dessas cláusulas, é possível a reversão da área em favor da União.

legislativas para consolidar “situações de fato” trazem 

a mensagem de que invadir terras públicas vale a pena, 

pois, em algum momento, o ilícito poderá ser legalizado.

Ação no STF
Diante das alterações promovidas pela MP no 759, a 

Procuradoria-Geral da República propôs a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.771, pendente 

de julgamento pelo STF. Alguns aspectos da Lei nº 

11.952/2009 já foram analisados pelo tribunal no 

julgamento da ADI nº 4.269, quando a corte entendeu 

que não é possível a regularização fundiária em 

favor de particulares de áreas públicas ocupadas por 

quilombolas e outras comunidades tradicionais (BRASIL, 

2019e). A legislação atual manteve a impossibilidade 

de regularização quando as ocupações recaiam sobre 

áreas tradicionalmente ocupadas por população 

indígena, florestas públicas, Unidades de Conservação 

(UCs) ou que sejam objeto de processo administrativo 

voltado à criação de UCs.

Com a edição da MP nº 910, de 10 de dezembro de 

2019, o Programa Terra Legal foi novamente alterado. 

Entre as modificações, destaca-se a possibilidade de 

regularização de áreas públicas que foram ilegalmente 

invadidas até 5 de maio de 2014, com brechas para 

regularizar áreas ocupadas até dezembro de 2018. O 

novo marco temporal legitima a ação de grileiros que 

desmatam e queimam com a finalidade de comprovar 

“ocupação efetiva” sobre o patrimônio da União. Eles 

atuam com perspectiva de ser beneficiados com a 

propriedade da área, sem qualquer penalização e 

pagando pela terra preços muito abaixo de seu valor de 

mercado. Nesse sentido, é imprescindível debater como 

se pretende combater o desmatamento e os incêndios 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

Área desmatada para plantação de soja, na fronteira do Território Indígena do Xingu (MT)

© Fábio Garcia Moreira / ISA / 2016
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Legislação básica
aplicável
Constituição

• Arts. 184, 185, 186, 188, 189, 190 e 191. Estabelecem 

a competência da União, parâmetros e condições 

para a destinação de terras públicas e devolutas, a 

reforma agrária e o cumprimento da função social 

da propriedade.

• Art. 225, § 1º, I. Ao Poder Público cabe preservar 

e restaurar os processos ecológicos essenciais 

e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas.

• Art. 225, § 4º. Reconhece a Floresta Amazônica 

brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira como 

patrimônios nacionais e determina a obrigação de 

conservá-los.

Leis federais

• Lei nº 11.952/2009. Regularização fundiária das terras 

situadas em áreas da União na Amazônia Legal.

• Lei nº 13.465/2017. Regularização fundiária rural 

e urbana, liquidação de créditos concedidos aos 

assentados da reforma agrária, procedimentos de 

alienação de imóveis da União.

Normas infralegais

• Decreto nº 7.341/2010. Regulamenta a Lei nº 

11.952/2009; regularização fundiária das áreas urbanas 

situadas em terras da União na Amazônia Legal.

• Decreto nº 9.309/2018. Regulamenta a Lei nº 

11.952/2009; regularização fundiária das áreas rurais.

Principais propostas 
legislativas 
Câmara dos Deputados

• PL  nº 1.792/2019. Amplia prazo para retificação dos 

registros imobiliários referentes a imóveis rurais com 

origem em títulos de terras devolutas expedidos 

pelos Estados em faixa de fronteira.

• MP nº 910/2019 (MP da Grilagem). Altera a Lei nº 

11.952/2009, que dispõe sobre a regularização 

fundiária das ocupações incidentes em terras da 

União, a Lei nº 8.666/1993, que institui normas de 

licitações e contratos da administração pública, e a Lei 

nº 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos.

• MP nº 901/2019. Transfere ao domínio dos Estados 

de Roraima e do Amapá terras pertencentes à 

União.

•  PL nº 6.286/2019. Dispõe sobre o crime de invasão 

de terras públicas a partir de fraude e falsificação de 

títulos de propriedade.

Senado 

• PLS nº 381/2017. Regularização ambiental de 

imóveis com área de até um módulo fiscal e para 

lotes de assentamentos da reforma agrária.

• PEC nº 13/2019. Critérios ambientais para a 

cobrança do IPTU. 

• PL nº 4.348/2019. Prevê que todos os 

assentamentos criados pelo Incra antes de 10 de 

outubro de 2008 poderão ser regularizados por 

meio do programa Terra Legal.
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florestais no Brasil. Premiar seus autores não é o melhor 

caminho. 

Hoje, existem cerca de 39 milhões de hectares de 

terras públicas da União que poderão ser destinadas ao 

domínio privado só na Amazônia Legal (SOARES-FILHO, 

2016). Trata-se de cerca de 7,5% da extensão total da 

região. O dado demonstra que não há falta de terras 

no Brasil. Contudo a possibilidade de regularização de 

terras públicas não pode justificar a omissão do Estado 

na garantia de melhores condições de vida à população 

rural e na adequada proteção do meio ambiente, 

conforme previsto na Constituição. É fundamental 

que as políticas públicas tenham capacidade de 

promover o planejamento e a governança territoriais e 

socioambientais, de modo que a destinação de terras 

públicas a particulares possa ser revertida a bem da 

coletividade e do país.
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Pulverização de agrotóxico em um bananal, Vale do Ribeira (SP)

© Maurício de Carvalho Nogueira / ISA / 2008

A quantidade chegaria ao equivalente a seis quilos por 

pessoa (BRASIL, 2016). O uso dessas substâncias está 

diretamente relacionado à nossa atual política agrícola, 

que privilegia, em especial, investimentos e subsídios 

na monocultura extensiva, destinada à exportação de 

grãos, com destaque para a soja e o milho. 

04 SUSTENTABILIDADE

Agrotóxicos
Isabel Harari

AGROTÓXICOS

 O Brasil é o líder do ranking 
 mundial de  consumo de 
 agrotóxicos. Estima-se que 
 o país consuma em torno  
 de 20% da produção 
 desse setor industrial no 
 mundo (PELAEZ, 2015). 

Feira de comunidades quilombolas com produtos orgânicos, em Eldorado (SP)

© Cláudio Tavares / ISA / 2018
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O aumento da produção agrícola, hoje dependente dos 

pacotes tecnológicos agroquímicos (adubos, sementes 

melhoradas e defensivos nesse modelo), acarreta 

não apenas a intensificação do uso de agrotóxicos 

mas também o aumento do número de pedidos para 

liberação de novos produtos no mercado. 

No Brasil, entre 2002 e 2011, o consumo total dessas 

substâncias passou de 599,5 milhões de litros para 

852,8 milhões (informação verbal)18. 

Em 2015, o Brasil plantou 71,2 milhões de hectares 

de lavouras (IBGE, 2017a). Nesse ano, as culturas de 

soja, milho e cana-de-açúcar responderam por 76% de 

toda a área agrícola no país e absorveram 82% dos 

899 milhões de litros de agrotóxicos usados (PIGNATI 

et al, 2017).

Efeitos na saúde 

São vários os efeitos na saúde humana associados à 

exposição crônica e aguda a essas substâncias. As into-

xicações agudas são perceptíveis nas primeiras 24 ou 48 

horas após o contato direto. Já as intoxicações crônicas 

são aquelas cujos efeitos aparecem depois de um lon-

go período de exposição, inclusive em outras gerações. 

Infertilidade, impotência, aborto, desregulação hormo-

nal, efeitos sobre o sistema imunológico, câncer, lesões 

neurológicas, renais e na pele já foram registrados pela 

literatura científica. Dados apontam que a exposição de 

mulheres aos agrotóxicos está associada à maior ocor-

rência de malformação fetal nos municípios com grande 

utilização desses produtos em Mato Grosso (OLIVEIRA 

et al., 2014).  Em Lucas do Rio Verde, um dos principais 

produtores de grãos do Estado, foi detectada a presença 

de agrotóxicos no leite de 62 mulheres. Em algumas, ha-

via até seis tipos de produtos (CANCIAN; ROCHA, 2011). 
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 18  Segundo dados do IBGE/SIDRA (2012), ANDA (2012), SINDAG (2012) e MAPA 

(2010), apresentados no Seminário Internacional contra os Agrotóxicos e Pela 

Vida, pelo professor Dr. Wanderlei Pignati (2012).

quanto se gasta de agrotóxicos
nas principais culturas no brasil?

consumo total
(milhões de litros)cultura média de uso 

(litros/hectare)

soja
milho
cana-de-açúcar
algodão
trigo
fumo
arroz
café
cítricos
feijão
banana
tomate
uva
mamão

570
117,2
48,7
29,9
24,9
24,3
21,6
19,8
17,6
15,6
4,8
1,2
0,9
0,3

17,7
7,4
4,8

28,6
10
60
10
10
23
5

10
20
12
10

Fonte: adaptado de PIGNATI et al. (2017)

No Brasil, as intoxicações por agrotóxicos ocupam 

o segundo lugar entre as intoxicações exógenas 

(OIT, 2005).

Em 2011, foram detectados 8.699 casos de intoxica-

ção aguda por agrotóxicos no país, segundo dados 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(Sinan). A subnotificação, no entanto, é elevada. Para 

cada caso registrado de intoxicação aguda, outros 

50 não seriam notificados (OPAS; OMS, 1996). 

Levantamento da Anvisa, entre 2013 e 2015, 

registrou que 38% das amostras de alimentos 

coletados tinham algum resíduo de defensivos e 

19,7% foram consideradas “insatisfatórias” em relação 

ao grau de resíduos. Em 3% do total de amostras 

a concentração estava além do Limite Máximo de 

Resíduos (LMR) (ANVISA, 2016). 

Outros estudos apontam para altos índices de 

contaminação de cursos d’água, reservatórios e 

aquíferos nas regiões com uso de agrotóxico, colocando 

em risco o meio ambiente e a saúde de trabalhadores 

e comunidades (GOMES; BARIZON, 2014).

Alguns dados indicam que os agrotóxicos são 

responsáveis por 200 mil mortes por intoxicação aguda 

a cada ano no mundo (ONU BRASIL, 2017).

Mudanças preocupantes

A flexibilização no rito de aprovação dos insumos e um 

maior incentivo ao seu uso preocupam especialistas de 

diferentes organizações e a sociedade civil, entre eles  

o MPF, Instituto Nacional do Câncer (Inca) e a Anvisa. 

Entre 2010 e 2018, o número de novos agrotóxicos 

autorizados no Brasil saltou de 104 para 422, um 

aumento de 305%. O total de defensivos registrados 

no período chegou a 1.919. Só entre 1º de janeiro e 31 de 

dezembro de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, 

porém, foram autorizados 503 novos produtos. Desses, 

32%   são altamente ou extremamente tóxicos e 34% 

são proibidos na União Europeia.19

Um dos principais projetos que tramitam no 

Congresso sobre o assunto é o PL nº 6.299/2002, 

que, entre outros pontos, facilita a liberação de 

agrotóxicos de risco, elimina e restringe parte das 

avaliações dos produtos sobre impactos à saúde 

AGROTÓXICOS

 19 Informações do DOU e do Mapa (BRASIL, 2019f). A série histórica do ministério inclui no ano de 2018 o registro de 28 produtos cujos atos de oficialização foram 

publicados no DOU em 1/1/2019. Optamos por considerar a comunicação oficial, datando esses 28 produtos em 2019. Daí o total de 503 registros. Os dados sobre 

proibição de produtos na União Europeia foram coletados pelo GREENPEACE na EU Pesticides database. Disponível em: https://isa.to/2JO0GGK.  

O que fica dos agrotóxicos
nos alimentos

Percentual de amostras com nível
de resíduo "insatisfatório" 

Cenoura

Couve

Tomate

Alface

Goiaba

Uva

Morango

Abobrinha

Pimentão

32%

34%

35%

36%

45%

72%

74%

77%

89%

Fonte: dados consolidados com base em ANVISA (2016)

 Publicações da Organização 
 Internacional do Trabalho 
 (OIT) estimam que, entre 
 trabalhadores de países em 
 desenvolvimento, os agrotóxi- 
 cos causam anualmente 70 mil 
 intoxicações agudas e crônicas 
 que evoluem para óbito, e pelo 
 menos sete milhões de casos 
 de doenças agudas e crônicas 
 não fatais (OIT, 2005). 
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e ao meio ambiente. Caso o “Pacote do Veneno”, 

como é conhecido, seja aprovado, a análise de novos 

agrotóxicos deixaria de ser realizada pela Anvisa e 

pelo Ibama para ficar sujeita apenas ao Mapa. Além 

disso, seria admitida a possibilidade de registro de 

substâncias comprovadamente cancerígenas que são 

proibidas em outros países. A regulação específica 

sobre propaganda de agrotóxicos seria extinta e 

seria permitida a venda sem receituário agronômico, 

favorecendo o uso indiscriminado.

Já o PL nº 6.670/2016, que institui a Política Nacional 

de Redução de Agrotóxicos (Pnara), vai na direção 

oposta e visa à redução gradual do uso dos defensivos. 

Seu texto prevê o desenvolvimento e a implementação 

de práticas e técnicas de manejo sustentável e 

agroecológico, visando à prevenção e ao controle 

de problemas fitossanitários. A proposta também 

busca promover avaliação, controle e fiscalização dos 

resíduos, além da garantia de acesso à informação, a 

participação e o controle social quanto aos riscos e 

impactos dos agrotóxicos à saúde e ao meio ambiente.

Os dois PLs foram aprovados nas respectivas 

comissões especiais e agora estão prontos para votação 

do plenário da Câmara dos Deputados. Se lá forem 

aprovados, seguem para o Senado. 

Em julho de 2019, a Anvisa aprovou uma nova 

regulamentação que, na prática, pode fazer com que 

agrotóxicos hoje classificados como “extremamente 

tóxicos” sejam considerados “moderadamente tóxicos”, 

“pouco tóxicos” ou com “dano agudo improvável à saúde”. 

A razão é que o órgão aumentou o número de classificações 

e  passou a dar menor importância aos testes para úlceras, 

irritação dos olhos e da pele, entre outros  (CANCIAN, 2019).
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Legislação básica 
aplicável
Constituição 

• Art. 196. Estabelece que a saúde é direito de todos  

e dever do Estado e que deve ser garantida por 

meio de políticas públicas que visem à redução do 

risco de doenças e outros males. 

• Art. 225, “caput”. Estabelece o direito de todos  

ao meio ambiente equilibrado e o dever de o Poder 

Público preservá-lo e defendê-lo para as presentes e 

futuras gerações.

Leis federais

• Lei n.º 7.802/1989. Lei dos Agrotóxicos.

Normas infralegais

• Decreto n.º 4.074/ 2002. Regulamenta a Lei dos 

Agrotóxicos. 

Principais propostas 
legislativas 
Câmara dos Deputados

• PL nº 6.299/2002. Regula o registro e a rotulação 

de agrotóxicos. 

• PL nº 3.615/2012. Obriga as empresas de 

aviação agrícola a enviar cópias de prescrições 

de agrotóxicos e relatórios anuais aos órgãos 

competentes. 

• PL nº 6.670/2016. Institui a Política Nacional de 

Redução de Agrotóxicos (Pnara).

• PL nº 560/2019. Proíbe a produção, importação, 

comércio e uso de herbicidas à base do ingrediente 

ativo 2,4-D ou ácido diclorofenoxiacético.

• PL nº 5.465/2019. Dispõe sobre a rastreabilidade dos 

resíduos de agrotóxicos ao longo da cadeia produtiva 

de vegetais frescos destinados à alimentação humana.

Senado

• PLS nº 541/2015. Restringe o registro e uso de agrotóxicos.

• PL nº 6.198/2019. Determina a obrigatoriedade de 

revisão periódica dos registros de agrotóxicos.
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Quilombola segura cará produzido em roça tradicional, sem uso de agrotóxicos, em Eldorado (SP)
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Poluição no Rio Tietê, em Pirapora do Bom Jesus (SP) 

© el Pacheco / Agência Brasil / 2015

A ausência de proteção dos mananciais, da qua-

lidade e segurança no abastecimento de água, bem 

como a precariedade de estruturas de saneamen-

to básico, tem impactos diretos na vida de todos os 

brasileiros. Por isso, o acesso à água limpa e potável,  

à coleta de esgoto e ao manejo de resíduos só-

lidos e químicos é fator determinante e condi-

cionante para um meio ambiente equilibrado,  

para a qualidade e a reprodução da vida.  Esses fatores 

fazem de nossos recursos hídricos patrimônio nacio-

nal estratégico, exigindo ações efetivas e eficientes do 

Estado brasileiro para sua preservação e manutenção.

04 SUSTENTABILIDADE

Água e Saneamento
Isabella Cristina Lunelli

Ivy Wiens

ÁGUA E SANEAM
ENTO

Sistema de represas da Cantareira, em São Paulo, durante crise hídrica

© Adriano Fagundes / 2014
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Os direitos à água e ao saneamento básico vincu-

lam-se às garantias do direito à vida, à saúde, à mora-

dia, à alimentação, ao meio ambiente saudável e con-

dições adequadas de trabalho, todos resguardados  

pelos Arts. 5º e 6º da Constituição. Desde 1988, com a 

promulgação da Carta Magna, a água passou a ser ex-

clusivamente de domínio público (Art. 20, III e Art. 26, 

I), sendo competência da União legislar sobre o tema 

(Art. 22, IV), gerenciar os recursos hídricos e poten-

ciais hidroenergéticos (art. 21, XII, b), desenvolver di-

retrizes de saneamento (Art. 20, XX) e promover, 

conjuntamente com os demais entes federativos, pro-

gramas de saneamento básico (art. 23, X). São com-

petências constitucionais estabelecidas ao Sistema  

Único de Saúde (SUS) fiscalizar e inspecionar a água 

para consumo humano (art. 200, VI) e participar da for-

mulação da política e da execução das ações de sanea-

mento básico (art. 200, IV).

No tocante à legislação infraconstitucional, a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997), o 
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Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico (Lei nº 11.445/2007) reconhecem a água como 

um recurso limitado e declaram a universalização 

dos serviços públicos de saneamento básico. 

Atualmente, esses instrumentos e obrigações estão 

sob responsabilidade da Agência Nacional de Águas 

(ANA), criada pela Lei nº 9.984/2000.

A MP nº 870/2019, editada pelo governo de Jair Bol-

sonaro, convertida na Lei nº 13.844/2019, atribuiu ao 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) a com-

petência sobre planos, programas, projetos e ações 

relacionados aos recursos hídricos, segurança hídrica, 

irrigação e saneamento. A exclusão do Ministério do 

Meio Ambiente da política e a fragmentação da com-

petência sobre a gestão das águas afastou o país da 

gestão integrada, princípio fundamental da Política 

Nacional de Recursos Hídricos. O novo desenho ad-

ministrativo gerou dúvidas sobre como se dará a inte-

gração com os estados. O fato de o MDR ter recebido 

perda de água no sistema
de distribuição / 2017

Fonte: Adaptado de BRASIL (2019a)
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acesso e qualidade do saneamento no brasil / 2017

atendimento adequado atendimento precário sem atendimento

déficit

milhões de
pessoas

% da
população

milhões de
pessoas

% da
população

milhões de
pessoas

% da
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Notas:      
Abastecimento de água. 1) Adequado: fornecimento de água potável por rede de distribuição ou por poço, nascente ou cisterna, com 
canalização interna, em qualquer caso sem intermitências; 2) Precário: fornecimento de água por rede e poço ou nascente com parte 
de domicílios sem canalização interna; água fora dos padrões de potabilidade; intermitência; uso de cisterna de água de chuva sem 
segurança sanitária e em quantidade insuficiente para a proteção à saúde; uso de reservatório abastecido por carro pipa.   
   
Esgotamento sanitário. 1) Adequado: coleta de esgotos, seguida de tratamento; uso de fossa séptica; 2) Precário: coleta de esgotos, 
não seguida de tratamento; uso de fossa rudimentar.
      
Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 1) Adequado: coleta direta ou indireta com frequência mínima de uma vez por semana e 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos; 2) Precário: coleta direta ou indireta com frequência que não seja de, pelo 
menos, uma vez por semana; com destinação final ambientalmente inadequada dos resíduos.    

Fonte: Adaptado de BRASIL (2019a)   

abastecimento
de água potável
esgotamento sanitário
limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos
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25,1
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6,7

20,6

2,7

3,3

10

atribuições relacionadas à irrigação e ao saneamento 

também provoca dúvidas sobre possíveis conflitos de 

interesse, já que o mesmo órgão representará o setor 

de usuários de água e o setor que regula esses usos.

Em âmbito internacional, o Brasil é signatário do 

Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) e do 

Tratado da Bacia do Prata, que envolvem bacias 

hidrográficas transfronteiriças, além do acordo com 

Argentina, Uruguai e Paraguai sobre o Aquífero 

Guarani, de 2010. Deve-se mencionar, ainda, o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, que, igualmente, reconhece o direito à água 

como condição básica necessária ao desenvolvimento 

e à manutenção da vida humana. A água é considerada 

um direito humano pelas Nações Unidas.20 Com o 

fim de conscientizar a população mundial sobre 

 20 Resolução A/RES/64/292, de 28/07/2010.
 21 Resolução A/RES/47/193, de 21/02/1993.

Fonte: adaptado de BRASIL (2019b) 

população sem acesso à
rede de água e esgosto / 2017

ausência de rede de água ausência de rede de esgoto

73,1%
26,7%

8,7%
21,4%

10,3%
56,1%

9,9%
46,1%

nordeste

sul

norte 42,5%
89,8%

centro- oeste

sudeste

a preservação e o significado desse recurso natural, a 

ONU definiu, em 1993, o dia 22 de março como sendo o 

Dia Mundial da Água, dando conhecimento à Declaração 

Universal dos Direitos da Água.21
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Degradação e poluição

A degradação ambiental e a poluição das fontes de 

abastecimento são desafios para o Poder Público e estão 

relacionadas à expansão de produtividade do setor 

agropecuário e industrial, à ampliação da produção  

de energia e extração de minério e à expansão 

desordenada das cidades. Além disso, eventos climáticos  

extremos têm agravado as crises hídricas sofridas  

pelo país. Dessa forma, é necessário que o Estado 

adote medidas de curto e longo prazos para 

mitigar os efeitos da escassez de água. Isso inclui 

ampliar a identificação e prevenção dos riscos 

ambientais, monitoramento da qualidade da água, 

proteção e recuperação de fontes de captação 

de água e das Áreas de Preservação Permanente 

(APPs), melhoria das condições de saneamento  

ambiental e condições sociais de higiene pública,  

entre outros.

Outro ponto é o saneamento rural, tema pouco 

lembrado nas discussões sobre as políticas públicas, 

mesmo sendo a zona rural de extrema importância para 

a manutenção dos ciclos hidrológicos, a garantia da 

qualidade e da quantidade de água. 

As comunidades indígenas e tradicionais mantêm 

uma relação indissociável com os recursos naturais, 

dos quais depende sua sobrevivência. Por isso, devem  

ser consultadas na adoção de quaisquer medidas 

legislativas e administrativas que as afetem. As Terras 

Indígenas são propriedade da União e garantem aos 

povos indígenas o direito ao usufruto exclusivo das suas 

riquezas naturais, conforme o Art. 231 da Constituição, o 

que inclui o uso dos mananciais e das águas dos trechos 

das vias fluviais.

Além de legislações especiais que preveem a 

participação efetiva de certos grupos sociais, a 

população brasileira dispõe de outros mecanismos 

participativos. Nos conselhos de recursos hídricos  

e comitês de bacia, sociedade e governos expõem 

seus posicionamentos e buscam consensos.  

Em um contexto de privatização dos serviços  

de saneamento, aumento de situações extremas de 

desabastecimento e baixa eficiência do licenciamento 

e fiscalização de obras e empreendimentos com 

grande impacto aos recursos hídricos, o controle 

social sobre a gestão dos recursos hídricos torna-se 

cada vez mais necessário.

49
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Fonte: Adaptado de BRASIL (2019a)
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Legislação básica 
aplicável
Constituição 

• Art. 20, III. Classifica como bens da União os corpos 

de água que estiverem no domínio dela, aqueles 

localizados em mais de um Estado, que sirvam de 

limites com outros países, estendam-se a território 

estrangeiro ou dele provenham, além dos terrenos 

marginais e das praias fluviais.

• Art. 21, XII, “b”; XIX e XX. Estabelecem como 

competências da União a exploração dos cursos 

de água com potencial hidroenergético e o 

gerenciamento de recursos hídricos; diretrizes para 

o desenvolvimento de saneamento básico. 

• Art. 22, IV. Estabelece como competência da União 

legislar sobre águas. 

• Art. 23, IX. Estabelece como competência comum 

da União, Estados, Distrito Federal e municípios 

promover programas de saneamento básico.

• Art. 26, I. Classifica como bens dos Estados as águas 

superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes 

e em depósito, ressalvadas as decorrentes de obras 

da União.

• Art. 200, VI e IV. Estabelece como competência do 

SUS fiscalizar e inspecionar a água para consumo 

humano e participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico.

• Art. 231, §2º e 3º. Estabelece o usufruto 

exclusivo dos povos indígenas, nas suas terras 

tradicionalmente ocupadas, sobre as riquezas dos 

rios e lagos e determina a autorização do Congresso 

para qualquer aproveitamento dos recursos hídricos 

e potenciais energéticos por terceiros.

Tratados internacionais

• Tratado da Bacia do Prata, ratificado pelo Decreto nº 

67.084/1970.

• Tratado de Cooperação Amazônica, ratificado pelo 

Decreto nº 85.050/1980.

• Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais, ratificado pelo Decreto nº 591/1992.

• Convenção nº 169 da OIT, ratificada pelo Decreto nº 

5.051/2004. Proteção aos povos indígenas e tribais; 

consulta livre, prévia e informada. 

Leis federais

• Lei nº 6.938/1981. Política Nacional de Meio Ambiente.

• Lei nº 8.080/1990. Promoção, proteção e recuperação 

da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços relacionados.

• Lei nº 9.433/1997. Política Nacional de Recursos 

Hídricos e Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos.

• Lei nº 11.445/2007. Diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; Comitê Interministerial de 

Saneamento Básico.

• Lei nº 9.984/2000. Cria a Agência Nacional de Águas 

(ANA).

• Lei nº 12.651/2012. Lei de Proteção da Vegetação Nativa.

Normas infralegais

• Decreto Federal nº 24.643/1934. Cria o Código de 

Águas.
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• PL nº 1.452/2019. Política Nacional de Segurança de 

Barragens. 

• PL nº 1.641/2019. Emprego da água de menor 

qualidade em usos menos exigentes.

• PL nº 2.787/2019. Tipifica o crime de ecocídio.

• PL nº 2.788/2019. Política Nacional de Direitos das 

Populações Atingidas por Barragens (PNAB).

• PL nº 2.791/2019. Política Nacional de Segurança de 

Barragens (PNSB).
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OLIVEIRA, O. Um em cada quatro brasileiros convive 
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Principais propostas 
legislativas 
Câmara dos Deputados 
 

• PL nº 6.969/2013. Política Nacional para a Conservação e 

o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar).

• PL nº 7.818/2014. Política Nacional de Captação, 

Armazenamento e Aproveitamento de Águas Pluviais.

• PDC nº 118/2015. Aproveitamento dos recursos hídricos 

na hidrovia do Rio Paraguai.

• PDC nº 120/2015. Aproveitamento dos recursos hídricos 

na hidrovia do Rio Tocantins.

• PL nº 183/2015. Recuperação e conservação de 

mananciais por empresas especializadas em recursos 

hídricos.

• PL nº 4.794/2016. Impede a ocupação de áreas de risco 

e fortalece o planejamento de medidas de drenagem de 

águas pluviais urbanas e de manejo de vazão dos rios.

• PL nº 7.108/2017. Utilização da água do mar em 

equipamentos sanitários.

• PL nº 740/2019. Dispõe sobre os usos a serem 

priorizados para as águas oriundas da integração do 

Rio São Francisco.

• PL nº 366/2019. Incentivos fiscais e creditícios para 

proprietários rurais que adotem ações para a proteção 

e recuperação de nascentes e demais recursos hídricos.

• PL nº 1.385/2019 e PL nº 1.837/2019. Programa Nacional 

de Dessalinização e Segurança Hídrica.

• PL nº 2.671/2019. Amplia a participação e controle 

social na gestão da água. 

• PL nº 3.261/2019. Altera a Lei do Saneamento Básico. 

• PL nº 3.430/2019. Disciplina a intervenção e 

implantação de instalações para recuperação e 

proteção de nascentes.

 

Senado 
 

• PLS nº 259/2015. Incentiva dessalinização da água do mar.

• PLS nº 65/2017. Planos de Segurança Hídrica.

• PLS nº 67/2017. Revitalização da Bacia do Rio Parnaíba. 

• PL nº 724/2019. Utilização de água de reúso.

ÁG
UA

 E
 S

AN
EA

M
EN

TO
ÁGUA E SANEAM

ENTO

Favela às margens da Represa Billings, em São Paulo (SP)

© Rovena Rosa / Agência Brasil / 2018
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Pesquisa com soja na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília (DF) 

© Wilson Dias / Agência Brasil / 2014

Em que pesem os diversos estudos sobre os riscos do 

consumo de Organismos Geneticamente Modificados 

(OGMs), seu uso foi liberado no Brasil pela Lei nº 

11.105/2005, que criou a Comissão Técnica Nacional 

de Biossegurança (CTNBio)22. Os debates sobre o 

tema no Congresso, portanto, não se relacionam à 

liberação ou não dos transgênicos, mas, sim, ao direito 

da sociedade de ter informações adequadas sobre sua 

presença ou não nos produtos que consome. 

04 SUSTENTABILIDADE

TRANSGÊNICOS

Segundo o Art. 5º, inciso XIV da Constituição, o 

direito fundamental à informação pertence a toda a 

coletividade e é um dos pilares da Democracia e do 

Estado de Direito: “é assegurado a todos o acesso à 

informação (...)”. O Art. 5º, inciso XXXII da Carta Magna 

afirma ainda que “o Estado promoverá, na forma da lei, 

a defesa do consumidor”. Tamanha a sua relevância que 

o Art. 170, inciso V, elencou a “defesa do consumidor” 

como princípio da ordem econômica. 

Transgênicos
Maurício Guetta © Ton Koene / 2009

22 A CTNBio é um colegiado que assessora o governo federal na implantação da Política Nacional de Biossegurança. Deve apoiar a elaboração de normas e pareceres de 

segurança sobre proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, no que envolva a produção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, 

comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de OGMs e derivados.
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O Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 

8.078/1990, traz diversas disposições sobre o direito 

do consumidor a informações acerca dos produtos 

que consome. Nos termos do Art. 6º, inciso III da 

norma, exige-se “informação adequada e clara sobre 

os diferentes produtos e serviços, com especificação 

correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como 

sobre os riscos que apresentem”. Observe-se que 

o direito do consumidor à informação independe 

da presença ou da ausência de riscos à sua saúde 

advindos do produto. Caso existam riscos, determina 

o Art. 9º que a informação deve ser ostensiva e 

adequada. A omissão ou a inadequação da informação 

ao consumidor é tipificada como crime, nos termos 

do Art. 66 do CDC, além de repercutir nas esferas 

civil e administrativa de responsabilidade.

De acordo com a sistemática em vigor, disciplinada 

pelo Art. 40 da Lei nº 11.105/2005, pelo Decreto nº 

4.680/2003 e pela Portaria do Ministério da Justiça 

nº 2.658/2003, a identificação da origem transgênica 

é realizada com base na matéria-prima utilizada na 

composição do produto final, isto é, no início do 

processo produtivo, bastando que determinada 

espécie transgênica tenha sido utilizada para que 

advenha a necessidade de rotulagem informando a 

presença de OGM. Dada a facilidade de se identificar 

a presença desses organismos na matéria-prima 

do produto, não há necessidade de comprovação 

laboratorial, evitando-se custos adicionais às 

empresas.

Já pelo PLC nº 34/2015 (na Câmara dos Deputados, 

tramitou como PL nº 4.148/2008), a identificação da 

origem transgênica não mais seria realizada com base 
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© Cláudio Tavares / ISA / 2018

na matéria-prima, mas na última fase do processo 

produtivo, no produto acabado, por meio de “análise 

específica” (laboratorial). Na prática, caso aprovado 

o projeto, além de trazer mais custos, a detecção 

dos OGMs será impossível de ser realizada porque a 

maior parte dos alimentos que contém transgênicos 

são ultraprocessados (óleos e margarinas, por 

exemplo). O resultado é que a matéria-prima poderá 

ser 100% transgênica, mas, em função do processo 

industrial de fabricação do alimento, este não poderá 

ser identificado como produto com OGM, dada a 

impossibilidade de se detectar o DNA transgênico.

Assim, dada a impossibilidade técnica de se 

identificar a presença ou não de matéria-prima 

com OGM, a consequência da eventual aprovação 

do PLC nº 34/2015 seria a ausência de rotulagem 

sobre a origem transgênica para a grande maioria 

dos produtos transgênicos, o que seria uma forma 

de ocultar a informação do consumidor. O PL 

permite, ainda, que sejam rotulados como “livre de 

transgênicos” produtos sobre os quais a “análise 

específica” não tenha apontado a presença de OGMs. 

Com isso, correríamos o risco de rotular como “livre 

de transgênicos” produtos nos quais está presente 

matéria-prima de origem transgênica, também 

violando o direito fundamental à informação. 

O PLC nº 34/2015 desconsidera a vontade da maioria 

da população brasileira: segundo enquete pública 

realizada pelo Senado, 95% dos participantes são 

contra o projeto (BRASIL, S/Dg). Outras pesquisas de 

opinião oficiais demonstram a vontade da maioria da 

sociedade em querer saber se um alimento contém 

ou não ingrediente transgênico – 74% (IBOPE, 2003) 

e 70,6% (ISER, 2005).

TRANSGÊNICOS
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Legislação  
básica aplicável

Constituição 

• Art. 5.º, XIV. Direito à informação. 

• Art. 5.º, XXXII. Defesa do consumidor como dever  

do Estado. 

• Art. 170, V e VI. Defesa do consumidor e do meio 

ambiente como princípios da ordem econômica. 

• Art. 225. Direito de toda a sociedade brasileira ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.

Tratados internacionais

• Declaração do Rio de Janeiro de 1992. Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Princípio da Precaução.

• Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

a Mudança do Clima, ratificada pelo Decreto nº 

2.652/1998.

• Protocolo de Cartagena de Biossegurança, ratificado 

pelo Decreto nº 5.705/2006. Dever de informar à 

população sobre a presença de transgênicos. 

Leis federais

• Lei nº 8.078/1990. Código de Defesa do Consumidor.

• Lei nº 11.105/2005. Lei de Biossegurança. 

Normas infralegais

• Decreto nº 2.181/1997. Regulamenta o Código de Defesa 

do Consumidor.

• Decreto nº 4.680/2003. Regulamenta o direito à 

informação sobre OGMs.

• Portaria do Ministério da Justiça nº 2.658/2003. 

Regulamenta o direito à informação sobre OGMs.

Principais propostas 
legislativas
Câmara dos Deputados

• PL nº 4.908/2016. Altera a Lei de Biossegurança 

para dar maior publicidade aos OGMs.

Senado 

• PLC nº 34/2015. Altera a Lei de Biossegurança 

para liberar as empresas de alimentos de informar 

ao consumidor sobre a presença de transgênicos 

quando for em porcentagem inferior a 1% da 

composição total do produto.

Outras fontes  
e referências
ABRASCO. Associação Brasileira de Saúde Coletiva. 

Carta das entidades da sociedade civil contra o PL 

4148/2008. In: Abrasco (online), 08/05/2015. Disponível 

em: https://isa.to/2YqrTHG
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LIBERDADE DE 
ORGANIZAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO
Organizações da 
Sociedade Civil
Juliana de Paula Batista

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) são 

entidades privadas sem fins lucrativos. Após o 

advento da Lei nº 13.019/2014, deixou-se de falar em 

“Organizações Não Governamentais” (ONGs), visto 

que essas instituições não atuam “contra” o Estado, 

mas visam à construção de uma sociedade “livre, 

justa e solidária”, garantia expressa definida pela 

Constituição de 1988.
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Os direitos e garantias fundamentais das OSCs estão 

previstos no Art. 5º, incisos XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, da 

Constituição de 1988. São, portanto, cláusulas pétreas. 

O STF já proclamou que “a liberdade de reunião e de 

associação para fins lícitos constitui uma das mais 

importantes conquistas da civilização, enquanto 

fundamento das modernas democracias políticas” 

(BRASIL, 2007).

No plano internacional, em especial na União 

Europeia (UE), as OSCs também são reconhecidas 

como fundamentais para o aprimoramento do regime 

democrático. O Art. 15 do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, por exemplo, reconhece o papel da 

sociedade civil na boa governança da UE. Já o Art. 11 

do Tratado da União Europeia destaca a importância da 

administração europeia conservar um diálogo aberto, 

transparente e regular com as OSCs, principalmente 

durante a preparação de suas propostas legislativas.

As OSCs são formadas pelos mais diversos grupos 

de cidadãos e refletem o pluralismo de ideias e de 

interesses da sociedade. Nesse sentido, contribuem para 

o desenvolvimento econômico, social e cultural, para o 

empoderamento de grupos vulneráveis e socialmente 

excluídos. As sinergias entre o Poder Público e as OSCs 

podem auxiliar no combate à pobreza, na promoção 

da igualdade, inclusão social e desenvolvimento 

sustentável. Essas sinergias são pilares fundamentais 

no fortalecimento da democracia participativa.

As OSCs também podem, judicialmente, promover 

a defesa do meio ambiente, dos direitos difusos e 

coletivos, da dignidade de grupos raciais, étnicos ou 

religiosos, da ordem econômica, entre outros, nos 

temos da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).
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A Constituição prevê a liberdade de associação 

e proíbe expressamente a interferência estatal no 

funcionamento dessas instituições. Por isso, não 

pode haver ingerências indevidas sobre a liberdade 

ou a autonomia privada das OSCs, com risco de se 

ferir a livre iniciativa e os direitos fundamentais.

Marcha de mulheres quilombolas 

© Ana Carolina Fernandes / Conaq / 2015 O ordenamento jurídico brasileiro dispõe de 

mecanismos para o controle dessas organizações, 

no que concerne à licitude de suas atividades e ao 

uso de recursos públicos. Como exemplo, pode-se 

mencionar a Lei de Improbidade Administrativa 

(Lei nº 8.429/2002), a Lei Anticorrupção (Lei nº 

12.845/2013) e o Marco Regulatório das Organizações 

da Sociedade Civil (Lei nº 13.019/2014).

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

A liberdade de associação caminha de mãos dadas 

com a liberdade de expressão, já que a “realização 

da democracia pressupõe um espaço público aberto, 

plural e dinâmico, onde haja o livre confronto de 

ideias, o que só é possível mediante a garantia 

da liberdade de expressão. (...) A consagração 

constitucional da liberdade de expressão parte da 

premissa antipaternalista de que as pessoas são 
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capazes de julgar por si mesmas o que é bom ou ruim, 

correto ou incorreto, e têm o direito moral de fazê-lo.  

Por isso, não é legítimo às autoridades públicas 

proibirem a manifestação de uma ideia por considerá-la  

errada ou até perniciosa. Até por que, se o Estado 

pudesse decidir o que pode e o que não pode ser 

exprimido, haveria a tendência natural de que tentasse 

silenciar as ideias contrárias aos governantes, ou 

aqueles que desagradassem às maiorias que lhe dão 

suporte político” (SARMENTO, 2018). 

Quantas organizações  
da sociedade civil  
há no Brasil?

Há diferentes estimativas, levando em conta diferen-

tes bases de dados, sobre o número das organizações 

da sociedade civil no Brasil. Estudo do Ipea baseado 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJs) 

aponta que haveria no país em torno de 820 mil des-

sas instituições e que elas empregariam mais de 3 

milhões de pessoas (LOPEZ, 2018). Levantamento 

do IBGE aponta que as fundações privadas e asso-

ciações sem fins lucrativos mobilizariam cerca de R$ 

32 bilhões por ano, aproximadamente 1,4% do PIB 

brasileiro. Desse montante, apenas R$ 4,5 bilhões, 

ou seja, menos de 14% seriam oriundos de orçamen-

tos públicos. Pouco mais de 30% dessas instituições 

teriam acesso a recursos dessa natureza. O restante 

desses recursos teria origem em doações, investimen-

to privado e cooperação internacional (CRUZ, 2019; 

IBGE, 2016; 2016a). 

Marcha de mulheres quilombolas 

© Ana Carolina Fernandes / Conaq / 2015

Legislação Básica 
Aplicável
Constituição 

• Art. 5º, incisos XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. Liberdade 

de associação; a criação de associação independe 

de autorização, sendo vedada a interferência 

estatal em seu funcionamento; as associações só 

poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter 

suas atividades suspensas por decisão judicial; 

ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 

permanecer associado; as entidades associativas 

têm legitimidade para representar seus filiados 

judicial ou extrajudicialmente (respectivamente).

Leis federais

• Lei nº 7.347/1985. Disciplina a ação civil pública. 

• Lei nº 9.790/1999. Qualificação de pessoas jurídicas 

de direito privado, sem fins lucrativos, como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (Oscip); Termo de Parceria.

• Lei nº 8.429/2002. Lei de Improbidade 

Administrativa.

• Lei nº 10.406/2002. Código Civil.

• Lei nº 12.845/2013. Lei Anticorrupção.

• Lei nº 13.019/2014. Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC). Regime 

jurídico das parcerias entre a administração pública 

e as organizações da sociedade civil.

• Decreto nº 8.726/2016. Regulamenta parcerias entre 

a administração pública federal e as organizações 

da sociedade civil.

NORMAS INFRALEGAIS

• Decreto nº 8.726/2016. Regulamenta parcerias entre 

a administração pública federal e as organizações 

da sociedade civil. 

Principais Propostas 
Legislativas
Câmara dos Deputados

• PL nº 6.203/2019. Estabelece a obrigatoriedade de 

Organizações Sociais e Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público destinarem um terço das 

vagas de seus respectivos Conselhos de Administração 

a mulheres.

Outras fontes
e referências
ABONG. Associação Brasileira de ONGs. Disponível em: 

https://isa.to/2YnTCce

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
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Audiência sobre os direitos indígenas no plenário da Câmara durante o Acampamento Terra Livre, em 2015

© Fábio Nascimento / MNI / 2015

CONSULTA LIVRE, PRÉVIA E INFORM
ADA

A determinação consta dos artigos 6º, 7º e 15 da 

Convenção 169 da Organização Internacional do 

05 LIBERDADE DE ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Consulta Livre,  
Prévia e Informada
Biviany Rojas

 O Estado brasileiro tem o dever  
 de consultar as comunidades  
 indígenas e tradicionais  
 sobre decisões administrativas  
 e legislativas que lhes afetem. 

Trabalho (OIT)23, ratificada pelo Decreto nº 5.051/2004, 

e do § 3º do artigo 231 da Constituição, entre outros 

dispositivos legais que complementam a caracterização 

do direito de consulta livre, prévia e informada dessas 

populações, conforme a Declaração das Nações Unidas 

sobre Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pela 

Assembleia Geral da ONU em 2007, com voto favorável 

do Brasil, e a Declaração Americana sobre os Direitos 

dos Povos Indígenas, aprovada em 2016,  no âmbito da 

Organização dos Estados Americanos (OEA).

23  A Convenção 169 da OIT está vigente no Brasil desde 2004 e é considerada como instrumento de direitos humanos 

que possui caráter normativo supralegal (BRASIL, 2009a). 

Indígenas protestam em defesa de 

demarcações, no Congresso, em 2015

© Marcelo Camargo / Agência Brasil / 2015
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No que se refere ao dispositivo constitucional, 

trata-se do dever de o Congresso consultar as 

populações diretamente afetadas, antes de autorizar 

o “aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos 

os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das 

riquezas minerais” em Terras Indígenas (TIs). Sobre 

o tema, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

entendeu, unanimemente, que a consulta: 1) deve ser 

diretamente realizada pelo próprio parlamento, sem 

que seja delegada ao Poder Executivo sua convocatória 

e realização; 2) deve ser feita antes da autorização do 

Congresso para a exploração de recursos naturais; 

3) deve ser feita com base nos estudos de impacto 

ambiental como fundamento técnico da consulta; 

e 4) não pode ser confundida com uma Audiência 

Pública, espaço de participação cidadã no Congresso 

diferente do direito fundamental à consulta livre, 

prévia e informada de povos indígenas e comunidades 

tradicionais (BRASIL, 2012).

 

Trata-se de obrigação decorrente do artigo 6º da 

Convenção 169 da OIT, que estabelece tal dever 

“cada vez que sejam previstas medidas legislativas” 

suscetíveis de afetá-los diretamente. Para identificar 

os projetos que envolvem o dever de consulta por parte 

do Congresso, primeiramente é necessário identificar 

critérios que permitam definir o âmbito de aplicação do 

procedimento de consulta legislativa, ou seja, os temas 
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 O direito de consulta estende-se  
 também a todas as propostas  
 legislativas que possam afetar  
 os direitos de povos indígenas  
 e comunidades tradicionais. 

Legislação básica 
aplicável
 

Constituição

• Art. 231, § 3º. “O aproveitamento dos recursos 

hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 

pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 

indígenas só podem ser efetivados com autorização 

do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 

afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos 

resultados da lavra, na forma da lei.”

Tratados internacionais

• Convenção nº 169 da OIT, ratificada pelo Decreto nº 

5.051/2004. Proteção aos povos indígenas e tribais; 

consulta livre, prévia e informada. 

Principais Propostas 
Legislativas

Câmara dos Deputados

• PL nº 10.678/2018. Consulta prévia, livre e informada 

às comunidades indígenas e quilombolas para 

emissão de licença ambiental. 

Senado

• PLS nº 229/2016. Consulta prévia às comunidades 

indígenas sobre empreendimentos de geração de 

energia  solar e eólica e de transmissão de energia 

elétrica em Terras Indígenas.

Outras fontes  
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Disponível em: https://isa.to/2Yewc9d

 

ONU. Organização das Nações Unidas. Relatora especial 

sobre los derechos de los pueblos indígenas. In: Nações 
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CONSULTA LIVRE, PRÉVIA E INFORM
ADA

que necessariamente deverão ser consultados por 

afetar as populações interessadas antes de serem 

aprovados como lei.

Importante destacar que disposições referentes à 

regulamentação de direitos especìficos para essas 

comunidades necessariamente também estão 

sujeitas ao dever de consulta prévia, na medida em 

que são criadas exclusivamente para as populações 

interessadas e não poderiam deixar de contar com 

a sua opinião antes de promulgadas. Existem casos 

nos quais a obrigação de consulta é totalmente 

evidente, como projetos de lei sobre mineração e 

exploração de potencial hidrelétrico em TIs, assim 

como o caso da eventual revisão do Estatuto dos 

Povos Indígenas (Lei nº 6.001/1973).

Resumidamente, todas as medidas legislativas 

que tratam especificamente sobre direitos 

diferenciados reconhecidos na Constituição e nas 

leis infraconstitucionais, de maneira explícita ou 

como decorrência de sua aplicação, devem ser 

previamente consultadas com os povos indígenas 

ou comunidades tradicionais. 

https://isa.to/2YkTWbE
https://isa.to/2YkTWbE
https://isa.to/2YkTWbE
https://isa.to/2YkUvCi
https://isa.to/2YkUvCi
https://isa.to/2Y8RRLT
https://isa.to/2Y8RRLT
https://isa.to/2Y8RRLT
https://isa.to/2YbNeAB
https://isa.to/2YbNeAB
https://isa.to/2Ybc1or
https://isa.to/2Ybc1or
https://isa.to/2Yewc9d
https://isa.to/2Yewc9d
https://isa.to/2Ybc2sv
https://isa.to/2Ybc2sv


06Coleta de látex, Terra Indígena Xipaya (PA)

© Lilo Clareto / ISA

Mercado bilionário de produção extrativista sustentável 

movimenta a economia e gera renda para milhões de 

pessoas. E mantendo a floresta em pé. Manter a floresta 

em pé dá dinheiro. Ela gera renda para comunidades, 

movimenta a economia das cidades e das indústrias, 

cria cadeias produtivas que agregam valor ao que o 

Brasil tem de melhor: sua sociobiodiversidade (saiba 

mais na página 80).  

ECONOMIA
DOS POVOS
DA FLORESTA 

PARA SABER MAIS SOBRE

Jeferson Straatmann  

Roberto Santos Almeida
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A castanha-do-pará coletada por um ribeirinho foi 

parar na mesa dos brasileiros e, também, na mesa de 

uma família dos Estados Unidos – afinal, castanha é 

sinônimo de alimento nutritivo. Um cogumelo coletado 

por um Yanomami, em Roraima, foi parar na refeição 

dos brasileiros e, também, na de uma família japonesa 

– afinal, os fungos coletados pelos índios são nativos 

da Amazônia e têm um sabor inigualável. Um cacho de 

banana orgânica plantado e colhido por um quilombola 

do Vale do Ribeira (SP) está na merenda de escolas da 

capital paulista – afinal, nada melhor para uma criança 

crescer sã do que uma comida saudável. 

A economia dos povos da floresta tem como base o 

conhecimento tradicional de comunidades indígenas, 

extrativistas e quilombolas. Elas sabem como viver da 

mata e  identificar as matérias-primas que podem, com 

investimentos em pesquisa e geração de inovação, ser 

transformadas em produtos de última geração da indústria 

de remédios, sementes, alimentos, cosméticos e higiene.

É um segmento da economia global que movimenta 

bilhões em investimentos. Açaí, cacau, babaçu, carnaúba, 

andiroba, copaíba, piaçava, entre outros, fazem parte 

do comércio mundial. As parcerias entre povos e 

comunidades tradicionais e empresas nacionais e 

multinacionais são uma realidade. O manejo desses 

produtos evita ou reduz o desmatamento, conserva a 

biodiversidade e contribui para a regulação do clima. 

A despeito de sua relevância econômica e 

socioambiental, essas cadeias produtivas têm 

se desenvolvido à margem do Poder Público. 

O acesso de produtos indígenas, extrativistas e 

quilombolas aos sistemas de crédito é ínfimo e 

seu aproveitamento em programas municipais de 

merenda escolar é apenas pontual. Na verdade, essa 

economia promissora, é importante frisar, sobrevive 

sem qualquer subsídio estatal. Os impostos 

são cobrados e pagos integralmente, apesar da 

legislação prever a possibilidade de isenções e 

outros tipos de incentivos. 

Portanto é urgente o apoio, aqui no Brasil, ao 

mesmo tipo de produção extrativista de alta 

qualidade que brasileiros adoram experimentar 

quando viajam a países como Itália, França, Espanha, 

Portugal, entre outros. A pergunta que fica é: por 

que não conseguimos botar na mesa dos brasileiros 

e de pessoas do mundo inteiro, em escala muito 

maior, o que temos de melhor, e ainda conservando 

o meio ambiente e produzindo alimento saudável? 
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Extração de óleo de copaíba, Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio (PA)

© Rogério Assis / ISA

“ A gente quer levar a farinha de babaçu para merenda 

escolar, para os hospitais. Vamos mostrar para  

o pessoal que a gente pode viver da floresta  

sem destruir a floresta.”

Raimunda Rodrigues, beiradeira da  

Associação Extrativista dos Moradores  

da Reserva Extrativista Rio Iriri (PA) 

“  Quando começaram o projeto da Pimenta Baniwa,  

as mulheres não tinham imaginado que um dia ela 

seria consumida em vários estados ou países como 

está acontecendo. Com essas notícias, as produtoras 

ficam felizes, pois sabem que a pimenta e o povo 

Baniwa estão cada vez mais famosos.” 

Alfredo Brazão, gerente de comercialização da 

Organização Indígena da Bacia do Içana (Oibi),  

Alto Rio Negro (AM)

“ O trabalho não pode parar. Se parar, o que  

será do futuro das comunidades? Queremos  

nosso direito de fazer roça e sempre plantar  

nossas sementes.” 

Elvira Morato, do Quilombo São Pedro,  

Vale do Ribeira (SP)

Eles querem mostrar o  
que só eles sabem fazer.  
Eles querem produzir...

econom
ia dos povos da floresta

© Lilo Clareto / ISA / 2019

© Carol Quintanilha / ISA / 2018

© Cláudio Tavares / ISA / 2018
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“ Nossa iniciativa de trabalhar com óleo de pequi  

foi a única solução para obter renda que achamos 

mais viável e que não agride ninguém,  

nem o meio ambiente.” 

Winti Kisêdjê, da Associação Indígena Kisêdjê 

(AIK), Território Indígena do Xingu (MT)

“ Eu sei tudo sobre soja, mas plantar floresta é 

diferente. Eu preciso de ajuda. Então, eu preciso  

do ambientalista perto de mim. Eu não sei como  

eu vou coletar sementes, eu preciso da Rede  

[de Sementes], dos índios perto de mim,  

eu preciso da ajuda deles. Aí é uma relação  

que fica sustentável.” 

Henrique Carneiro, proprietário  

da Fazenda Vera Cruz do Xingu (MT)

“ Para comprar produtos da floresta, dos 

ribeirinhos, ou das aldeias indígenas, precisa 

ter um pouco de sensibilidade. Precisamos 

parar de falar do mundo industrial, empresarial, 

e entrar para a sensibilidade humana. 

Compreender um pouco como é o pensamento 

deles, que é completamente diferente do 

pensamento da cidade.” 

Jorge Hoelzel Neto, Mercur
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© Cláudio Tavares / ISA / 2012

© Eder Irber / ARSX / 2018
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O que dizem os números? 

Confira os principais dados sobre  
Economia dos povos da Floresta no Brasil hoje

A comercialização de produtos in na-

tura e não madeireiros oriundos da Eco-

nomia da Floresta movimentou

R$ 1,6 bilhão no Brasil

em 2018, complementando a renda 

de milhões de pessoas, entre índios, 

quilombolas, ribeirinhos, seringueiros 

e outras comunidades tradicionais em 

todo o país.24

A produção nacional do açaí 
cresceu 112%, 

entre 2006 e 2016, de 101 mil tone-

ladas para 215 mil toneladas anuais 

(YOUNG; MEDEIROS, 2018). O merca-

do mundial de açaí deve crescer a uma 

taxa aproximada de 12% ao ano e atin-

gir a casa dos US$ 2 bilhões, em 2025 

(BIZWIT RESEARCH, 2018).

O Brasil exportou,  
em 2018, US$ 59 milhões  
em castanha-do-Pará. 

Foram quase 15 mil toneladas do 

produto. Os EUA foram os maiores 

importadores em 2018, comprando  

US$ 14,2 milhões (BRASIL, S/Dh). 

24 Os dados são do IBGE (IBGE, 2019). O valor total dessas operações é ainda maior por causa de lacunas no levantamento. Também não estão contabilizados produtos 

oriundos das roças e rios e, como indicado, aqueles beneficiados (castanha desidratada, óleos, ingredientes, farinhas etc).
25 Dados fornecidos pelo ISA, em 2019.

ec
on

om
ia

 d
os

 p
ov

os
 d

a 
fl

or
es

ta

produção extrativista de gêneros alimentícios
volume total de produção subiu quase 80% em pouco mais de uma década. valor da coleta cresceu 377%

açaí
valor da produção saltou 
455% em onze anos

castanha-do-pará
reconhecida nacional e internacionalmente, 
produto ajuda a conservar a floresta

Notas:
1) Os municípios sem informação para pelo menos um produto da extração vegetal não aparecem nas listas.        
2) Até 2001 era pesquisada a erva-mate cancheada. A partir de 2002 passou-se a pesquisar a erva-mate folha verde.        
3) Valor da produção na extração vegetal: variável derivada calculada pela média ponderada das informações de quantidade e preço médio 
corrente pago ao produtor, de acordo com os períodos de colheita e comercialização de cada produto. As despesas de frete, taxas e impostos 
não são incluídas no preço.        
4) Os dados do último ano divulgado são RESULTADOS PRELIMINARES e podem sofrer alterações até a próxima divulgação.
Fonte: IBGE (2019)                                                                                                                                                                                
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Hoje, o potencial de produção de 

castanha-do-pará em unidades de  

conservação está estimado em

 5.497 toneladas, correspon-
dendo a R$ 29,4 milhões/ano 

(YOUNG; MEDEIROS, 2018).

 

O mercado de sementes florestais 

está em crescimento. A Associação 

Rede de Sementes do Xingu viabi-

lizou, em 10 anos, 

a recuperação de mais de 5 mil 
hectares de áreas degradadas,  
com 175 toneladas de sementes, 

coletadas por 450 pessoas, para 

uma renda de R$ 2,5 milhões (REDE 

DE SEMENTES DO XINGU, 2017).

O coco babaçu pode ser aproveitado 

integralmente. Em 2018, 

o Brasil produziu aproxima-
damente 51 mil toneladas de 
amêndoa do coco, avaliadas  
em R$ 92 milhões (IBGE, 2019). 

Em 2018, prefeituras do centro-sul 

do Pará compraram 3,7 toneladas 

de farinha do coco babaçu para a 

merenda escolar.25
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Histórias do povo e da 
economia da floresta

AÇAÍ

Um dos mercados de produtos da sociobiodiversidade 

que mais crescem, o açaí é o fruto amazônico mais 

conhecido há alguns anos. Comunidades indígenas já 

investem no seu potencial. As quatro aldeias da Terra 

Indígena Kwazá do Rio São Pedro (RO), do povo Kwazá, 

colheram 36 toneladas de açaí in natura, entre julho e 

dezembro de 2018. Com apoio da Fundação Nacional 

do Índio (Funai) e do Conselho Indigenista Missionário 

(Cimi) para instalação de uma agroindústria, a produção 

chegará a 21 mil litros de polpa de açaí para abastecer 

os mercados locais (FUNAI, 2018).

COCO BABAÇU

O Maranhão é o principal Estado produtor e 

consumidor, com destaque para o Movimento 

Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

(MIQCB). A amêndoa do coco babaçu produz um 

óleo comestível. Com a entrecasca do coco, é feita 

uma farinha rica em ferro e amido e a parte mais 

dura, interna, pode ser aproveitada como carvão. 

No mosaico de áreas protegidas da Terra do Meio 

(PA), prefeituras locais compraram de comunidades 

indígenas e extrativistas 3,7 toneladas de farinha  

de babaçu para compor a merenda escolar, entre 2017 e 

2018, e outra parte dessa farinha começa a ser destinada à  

produção de cosméticos. A capacidade instalada de 

produção da farinha beneficiada na região chega a  

40 toneladas/ano.26 
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BORRACHA

O Brasil importa entre 50% e 60% da borracha que 

consome. Isso mostra a importância de programas 

como a Política de Garantia de Preços Mínimos para 

os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio) para 

a continuidade do extrativismo da borracha na região 

amazônica. A borracha produzida pelo povo Xipaya, da 

Terra Indígena Xipaya (PA), entre outras comunidades 

da Terra do Meio, é utilizada pela empresa Mercur em 

seus produtos acabados. 

CASTANHA-DO-PARÁ

A relação entre extrativistas e empresas tem criado um 

ambiente propício para a valorização do trabalho e da 

cadeia da castanha-do-pará como um todo. Exemplo 

disso é a Rede de Cantinas da Terra do Meio (PA), que 

comercializou, em 2018, um total de 330 toneladas de 

castanha com as empresas Wickbold e Purorgânico a 

partir de negociações transparentes e justas.

MEL DOS ÍNDIOS DO XINGU

A Associação Terra Indígena do Xingu (Atix) recebeu 

o Prêmio Equatorial 2017, do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), pelo trabalho 

pioneiro na autocertificação de um produto orgânico: 

o Mel dos Índios do Xingu, que envolve 100 apicultores 

de 39 aldeias dos povos Kawaiwete, Yudja, Kisêdjê e 

Ikpeng, todos eles moradores do Território Indígena do 

Xingu, no nordeste de Mato Grosso.

Saiba mais: /atixxingu

econom
ia dos povos da floresta

Oficina de processamento de látex ministrada por técnicos da empresa Mercur, na 

V Semana do Extrativismo, na Terra Indígena Xipaya (PA)

© Lilo Clareto / ISA

© Cláudio Tavares / ISA

© Cláudio Tavares / ISA

26 Dados fornecidos pelo ISA, em 2019.
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COGUMELO YANOMAMI

A ciência não sabe definir se um cogumelo é 

comestível ou não. Os índios Yanomami sabem. 

Eles coletam mais de 15 espécies que, desidratadas, 

tornam-se uma mistura de sabores que conquistou o 

mercado nacional e internacional. A pesquisa sobre os 

cogumelos, feita pelos próprios indígenas, está descrita 

no livro Ana amopö: Cogumelos, vencedor do Prêmio 

Jabuti 2017 na categoria Gastronomia.

Saiba mais: /cogumeloyanomami

ÓLEO DE PEQUI DO POVO KISÊDJÊ DO XINGU

Produto tradicional do povo Kisêdjê, da Terra Indígena 

Wawi (MT),  o Óleo de Pequi do Povo Kisêdjê do Xingu, 

Hwin Mbê, faz parte da iniciativa Origens Brasil®, que 

indica produtos de áreas protegidas balizados por relações 

comerciais éticas, justas e transparentes. O óleo de pequi 

foi apresentado, em setembro de 2018, em Turim, na Itália, 

no evento Terra Madre do Slow Food Internacional. As 

cinco aldeias envolvidas na produção bateram recorde: só 

no ano passado, foram produzidos 315 litros, que vão para 

o mercado de cosméticos e gastronomia. O produto fez 

com que a Associação Indígena Kisêdjê (AIK) vencesse 

o Prêmio Equatorial 2019, concedido a cada dois anos 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) para soluções 

locais e indígenas de desenvolvimento sustentável. A 

ONU recebeu 847 candidaturas de 127 países, e apenas 

22 associações e comunidades foram premiadas.

Saiba mais:  /AIKisedje/

PIMENTA BANIWA

Produto de alto valor agregado, a pimenta jiquitaia 

do povo Baniwa, da Terra Indígena Alto Rio Negro 

(AM), recebeu atenção especial de chefs de cozinha 

de renome nacional e conquistou o mundo. Ela faz 

parte do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, 
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tombado como patrimônio do Brasil pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

A Pimenta Baniwa também leva o selo da iniciativa 

Origens Brasil® e tem sido utilizada como ingrediente 

especial para fabricação de molhos, chocolates e 

cervejas em alguns dos restaurantes mais famosos  

do Brasil.

Saiba mais:  /PimentaBaniwa

RESTAURAÇÃO FLORESTAL

Outra atividade econômica pouco explorada no país 

é a restauração florestal. O Brasil comprometeu-se, no 

âmbito do Acordo do Clima, assinado em 2015, em Paris, 

a restaurar 12 milhões de hectares de vegetação nativa, 

até 2030. A Associação Rede de Sementes do Xingu, que 

trabalha nas cabeceiras do Rio Xingu, em Mato Grosso, é um 

exemplo de negócio social que já promoveu a restauração 

de 5 mil hectares de florestas na Amazônia, valorizando 

o conhecimento local, a biodiversidade e a qualidade  

de vida das famílias.

Saiba mais: www.sementesdoxingu.org.br

TURISMO INDÍGENA DE

BASE COMUNITÁRIA

Regulamentado pela Instrução Normativa nº 3/2015 

da Funai, o turismo indígena de base comunitária 

pode ser realizado a partir do interesse das próprias 

comunidades indígenas, nas modalidades de 

etnoturismo e ecoturismo, de acordo com o Plano  

de Visitação por elas elaborado. Um exemplo de 

iniciativa com bons resultados é a expedição Serras 

Guerreiras de Tapuruquara, no Médio Rio Negro 

(AM), que está entrando em seu terceiro ano. Os 

visitantes relatam histórias de transformação pessoal 

após participarem dos roteiros, e as comunidades se 

beneficiam com estruturação e geração de renda.

Saiba mais: www.serrasdetapuruquara.org

econom
ia dos povos da floresta

Expedição turística Serras Guerreiras, Terra Indígena Médio Rio Negro II (AM)

© Marcelo Monzillo / ISA / 2017

© Cláudio Tavares / ISA

© Cláudio Tavares / ISA

Clerizia B. Farias Pantaleão beneficiando sementes de Tingui

© Tui Anandi / ISA / 2017
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conservação  
e território  
no Brasil

Há espaço para ampliar produção agrícola e pecuária 

sem desmatar, protegendo nossa rica biodiversidade. 

Basta usar o território do quinto maior país do mundo 

com mais inteligência.

PARA SABER MAIS SOBRE 

Oswaldo Braga de Souza

Plantação de soja no Cerrado, Chapada dos Veadeiros (GO) 

©Beto Ricardo / ISA
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Por muito tempo, derrubar florestas foi sinônimo 

de progresso. Já há algumas décadas, no entanto, o 

desenvolvimento das pesquisas começou a mostrar 

o oposto. Com a aplicação de tecnologia e inovação, 

passamos a produzir muito mais em menor espaço. 

Os cientistas também revelaram a importância 

da conservação ambiental para a manutenção e 

o desenvolvimento da própria agropecuária, da 

economia e da sociedade em geral, além dos riscos e 

danos que terão de ser enfrentados em função do uso 

irracional ou da destruição dos recursos naturais. 

Hoje, sabemos que dependemos da cobertura 

vegetal nativa e de seus processos ecológicos, bem 

distribuídos por todo território, para manter serviços 

ecossistêmicos básicos, como a regulação do clima 

e do ciclo hidrológico; qualidade e disponibilidade 

da água; purificação do ar; fertilidade dos solos e 

o controle de erosões; polinização e dispersão de 

sementes; o controle de pragas e doenças; sem 

contar o fornecimento de madeira, alimentos, fibras e 

substâncias medicinais (leia mais na página 125). 

Os números a seguir confirmam isso e também 

deixam um recado claro: com clima favorável, 

muita água e líder em tecnologia no setor, o Brasil 

pode aumentar sua produção agrícola e pecuária, 

galgando definitivamente a posição de campeão 

mundial na exportação de alimentos, e, ao mesmo 

tempo, tornar-se exemplo de sustentabilidade e 

conservação, assumindo sua vocação de maior 

potência ambiental do planeta. 
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Floresta na Terra Indígena Cachoeira Seca do Iriri (PA) / © Juan Doblas / ISA
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o que dizem os números? 
confira os principais dados sobre  
território e conservação no brasil hoje

qual a área sem restrição de uso no país? 

46%

20%

12%

13,5%

área sem restrição de uso 

app + rl 

Unidades de Conservação (UCs) (excluídas as APAs) 

terras indígenas (tis)

6,5%

0,9%

0,2%

terras públicas não destinadas

áreas militares

quilombos
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área protegida por UCs e TIs no brasil não destoa do resto do mundo

POLÔNIA

ALEMANHA

BULGÁRIA

BRASIL

BOLÍVIA

JAPÃO

REINO UNIDO

ESPANHA 

ÁUSTRIA

FRANÇA

ITÁLIA

AUSTRÁLIA

39%

37%

34%

30%

29%

29%

32%

28%

28%

25%

21%

19%

extensão de terra protegida legalmente no brasil – cerca de 32% do território continental (desconsiderando 
sobreposições) – não é diferente da dos outros países: a média mundial é 29% – 14% em unidades  de conservação 

e 15% em reservas indígenas. há 27 países com mais área protegida que o brasil 

Notas:

1) Considerando apenas território continental.

2) Evidentemente, devem ser ressalvadas as restrições de aptidão da terra na estimativa de área sem restrição de uso.

3) As Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reserva Legal (RL) são parte dos imóveis rurais e, segundo o Código Florestal, precisam ser conservadas 

obrigatoriamente; embora sejam nelas permitidas algumas formas restritas de manejo, optamos por exclui-las dos cálculos da extensão sem restrição de uso.

4) As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) são a categoria de uso menos restritiva das Unidades de Conservação. Elas admitem propriedades privadas, desmatamento, 

agropecuária, mineração etc. Seu percentual, de mais de 5% do território nacional, foi incorporado ao percentual de área sem restrição de uso, APP e RL.

Fonte: dados fornecidos pelo MAPBIOMAS, em 2018

Parque Nacional do Pico da Neblina (AM) / © Marcos Amend

Notas:

Considerando apenas áreas continentais; no caso do Brasil, não foi descontada a sobreposição entre Unidades de Conservação (UCs) e Terras Indígenas (TI), que 

chega a quase 10% da extensão total das áreas na Amazônia, e são consideradas Áreas de Proteção Ambiental (APAs). As APAs são a categoria de UC menos restritiva, 

admitindo propriedades privadas, desmatamento, agropecuária, mineração etc. Sua capacidade de conservação pode variar bastante e, em algumas regiões, é bastante 

baixa. Na Amazônia brasileira, cerca de 20% de sua extensão total já foi desmatada. Neste gráfico, foi necessário incluí-las em função da impossibilidade de estabelecer 

um critério de exclusão de áreas protegidas equivalentes por causa da grande diversidade de nomenclaturas, características e conservação efetiva nos sistemas de 

conservação dos diferentes países. 

Fonte: THE WORLD BANK (2018); GARNETT (2018); BRASIL (2020); ISA (2020)
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BA

TO

PI

CE
RN

PB

PE

MA

PA

APRR

AM

AC

RO

MT
GO DF

MG

MS

SP

ES

RJ

PR

SC

RS

AL

SE

Fora da Amazônia, Unidades 
de Conservação e Terras 
Indígenas são exceção

amazônia

mata 
atlântica

cerrado

caatinga

pantanal 

pampa

terras indígenas unidades de conservação total protegido

4,7%
8,2%

12,9%

0,4%
8,6%

9%

0,02%
2,8%

2,82%

1,7%
4,6%
6,3%

9,2%
9,8%

0,6%

25,4%
18,5%
43,9%

Nota: considerando apenas áreas continentais e também 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs); para o bioma 
Amazônia, foram descontadas sobreposições entre áreas, 
considerando TI > UCs de proteção integral > UCs de uso 
sustentável; para os demais biomas, não foram descontadas 
sobreposições entre áreas protegidas. 

Fonte: Terras Indígenas: ISA (2020a); 
Unidades de Conservação: BRASIL (2020), ISA (2020b)

                                
     

unidades de conservação

terras indígenas

limites do Bioma Amazônia

LEGENDA

Há enorme disparidade de área protegida entre 

as regiões do país. Cerca de 82% da extensão total 

de UCs e TIs está no bioma amazônico, sendo que 

uma porção significativa em locais remotos ou 

sem aptidão agrícola.
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UF Unidades de Conservação Terras Indígenas Área Protegida Total
Área (km2) % da UF % da UF em APA Área (km2) % da UF Área Total (km2) Total % da UF

RN 1.107 2,1 1,6 – – 1.107 2,1

PB 852 1,5 1,2 337,8 0,6 1.189,8 2,1

RS 7.025 2,5 1,9 1.131,8 0,4 8.156,8 2,9

ES 1.593 3,5 0,7 183,7 0,4 1.776,7 3,9

SC 3.845 4,0 0,8 816,9 0,8 4.661,9 4,8

SE 1.113 5,1 - 44,1 0,2 1.157,1 5,3

GO 19.112 5,6 4,0 377,5 0,1 19.489,5 5,7

MS 14.556 4,1 1,8 8.897 2,4 23.453 6,5

MG 37.778 6,4 4,0 1.255,8 0,2 39.033,8 6,6

CE 10.599 7,1 6,2 214 0,1 10.813 7,2

AL 2.062 7,4 6,0 279,1 1,0 2.341,1 8,4

PE 6.462 6,6 4,3 2.004,7 2,0 8.466,7 8,6

PR 19.299 9,7 6,1 1.245,3 0,6 20.544,3 10,3

PI 28.056 11,2 5,9 – – 28.056 11,2

BA 70.544 12,5 9,4 3.269,3 0,5 73.813,3 13

SP 37.190 15,0 10,7 747,2 0,3 37.937,2 15,3

MT 43.430 4,8 1,2 150.440,3 16,6 193.870,3 21,4

RJ 9.660 22,1 12,3 46,7 0,1 9.706,7 22,2

TO 37.386 13,5 7,6 25.981,9 9,3 63.367,9 22,8

MA 65.203 19,6 9,4 24.511,4 7,4 89.714,4 27,0

RO 54.791 23,1 0,02 50.234,8 21,1 105.025,8 44,2

AC 53.196 32,4 0,2 25.738 15,7 78.934 48,1

PA 403.034 32,3 7,1 309.159,4 24,8 712.193,4 57,1

AM 470.483 30,2 3,2 458.007,3 29,4 928.490,3 59,6

RR 47.832 21,3 12,1 103.849,7 46,3 151.681,7 67,6

AP 89.430 62,7 0,2 11.911,3 8,4 101.341,3 71,1

DF 5.403 93 79,8 0,3 – 5.403,3 93

Total Brasil 1.541.041 18 5,4 1.180.685,3 13,8 2.721.726 31,8

diferença de área protegida por estado é enorme

CONSERVAÇÃO E TERRITÓRIO NO BRASIL

Nota:

1) Dados desconsideram sobreposições. Na Amazônia, a sobreposição entre UCs e TIs chega a 10% da extensão total dessas áreas protegidas.

2) A área oficial das Terras Indígenas é obtida por documentos oficiais, porém,  quando necessária análise cartográfica, como no caso de áreas situadas em mais de um 

Estado, foi usada a base cartográfica do ISA (1:250.000), podendo ocorrer pequenas diferenças nos números.

3) A Terra Indígena Sagi/Trabanda, no Rio Grande do Norte, ainda está em identificação, não tendo uma área proposta delimitada.

Fonte: Terras Indígenas: ISA (2020a); Unidades de Conservação: dados fornecidos pelo MMA, em agosto de 2019

A variação na extensão de Terras Indígenas (TIs) e Unidades de Conservação (UCs) por Estado é grande.  

Em geral, fora da Amazônia seu percentual sobre o território é bem pequeno. Mesmo onde o índice parece 

razoável, parte significativa das UCs é formada por Áreas de Proteção Ambiental (APAs), a categoria de uso menos 

restritiva das áreas protegidas, que permite propriedades privadas, desmatamento, agropecuária, mineração etc.
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floresta e outras fisionomias vegetais arbóreas

agricultura e pecuária

formação natural não florestal

cursos e corpos de água

área não vegetada
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rússsia

70% 68% 68% 67% 63%

japão suécia brasil coreia
do sul

60%
29,6%

7,5%
2%

0,6%

amazônia mata atlântica

cerrado caatinga

pantanal pampa

floresta e outras fisionomias vegetais arbóreas

agricultura e pecuária

formação natural não florestal

cursos e corpos de água

área não vegetada

80,5% | 13,9% | 3% | 2,5% | 0,1% 29,7% | 65% | 1,8% | 1,8% | 1,8%

39,2% | 12,3% | 46,1% | 2,3%

56,7% | 37,2% | 4,6% | 0,8% | 0,7%

14,7% | 37% | 36,6% | 10,3% | 1,4%

42,4% | 40,2% | 15,5% | 0,8% | 1,1%

A conservação é bem diferente quando comparamos 

as áreas públicas e privadas. As propriedades privadas 

perderam mais de 20% de sua cobertura florestal no 

Brasil, entre 1985 e 2015 (já descontada a regeneração). 

Nas Unidades de Conservação e Terras Indígenas, a 

perda foi de 0,5%, comprovando como essas áreas são 

importantes no combate ao desmatamento.

Áreas protegidas são barreiras 

contra o desmatamento 

vegetação nativa no brasil é 

semelhante à de outros países
O Brasil tem cerca 67% do território coberto por 

florestas e diferentes tipos de vegetação nativa. 

Outros países também têm grandes extensões de 

vegetação natural ainda preservada. Pelo menos 30 

nações têm mais de 60% de cobertura florestal.

Embora tenha um percentual de área preservada 

equivalente ao de outras nações, entre 1985 e 2018 o 

Brasil perdeu 89 milhões de hectares de vegetação 

nativa, uma extensão equivalente a 3,5 vezes o 

Estado de São Paulo.
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território e conservação no brasil

Fonte: dados para outros países (THE WORLD BANK, 2017;  FAOSTAT/FAO, 2017); dados para o Brasil (MAPBIOMAs, 2019)

conservação varia muito de 

acordo com o bioma
A distribuição de cobertura vegetal e uso da terra é 

bastante desigual entre os biomas brasileiros. A área 

ocupada pela agropecuária varia entre quase 14% 

(Amazônia) e 65% (Mata Atlântica). Os baixos índices 

de cobertura vegetal nativa de algumas regiões do país 

já comprometem a continuidade de serviços ambientais 

essenciais, como a manutenção dos mananciais de água.

Nota: Os dados apresentam diferenças em relação a outros da publicação em função de diferenças na metodologia ou no período considerado. No restante da 

publicação, em geral considera-se apenas cobertura vegetal primária. Neste gráfico, o dado para florestas inclui formações florestais (ou florestas densas), inclusive 

em regeneração; formações savânicas ou florestas abertas; e florestas plantadas (<2% do total). Os dados para formação natural não florestal incluem formações 

campestres, inclusive em áreas úmidas (ex. Pantanal), e campos rupestres.

Fonte: MAPBIOMAS (2019)

CONSERVAÇÃO E TERRITÓRIO NO BRASIL
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Notas:

1) Somente países com mais de 100 mil hectares de florestas primárias tropicais foram considerados.

2) O dado apresentado para o Brasil não é o da taxa oficial produzida pelo país por meio do Projeto Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes) 

do Inpe, mas o elaborado anualmente pela Universidade de Maryland, nos EUA. Os dois sistemas medem tipos diferentes de destruição florestal. O primeiro detecta o 

chamado corte raso, com a supressão completa da vegetação, e o segundo detecta também a perda na cobertura florestal do dossel, o que inclui a degradação de florestas 

por várias formas, como queimadas e incêndios florestais, e perdas de áreas florestais de até 0,1 hectare. Outra diferença refere-se ao período temporal de análise: o Prodes 

utiliza imagens de satélite no período de agosto de um ano a julho do outro ano e o sistema da Universidade de Maryland considera o período entre janeiro e dezembro.

Fonte: WRI (2019)

brasil continua campeão mundial da perda de florestas
em 2018, o mundo perdeu 3,6 milhões de hectares de florestas tropicais primárias, e o país foi responsável por 37% do total

0 300.000 600.000 900.000 1.200.000 1.500.000

Brasil

Rep. Dem. do Congo

Indonésia

Colômbia

Bolívia

Malásia

Peru

Madagascar

Papua Nova Guiné

Camarões

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

1.347.132

481.248

339.888

176.977

154.488

144.571

140.185

94.785

77.266

57.935

área perdida de florestas tropicais em 2018 (hectares)
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brasil tem a 3º maior extensão de agropecuária do mundo

O Brasil possui 

251 milhões 

de hectares 

300 milhões 

de hectares 

30%
do território

35%
do território

dedicados à agropecuária

o que equivale a quase

somados os campos naturais passíveis 
de pastejo, essa área chega a quase 

ou

em ambos os casos considerando também os 
campos naturais, china e eua têm territórios 

e população maiores que a do brasil

2ª eua
 (327 milhões de hectares)

1ª china
 (482 milhões de hectares)

3ª brasil  

CONSERVAÇÃO E TERRITÓRIO NO BRASIL

Nota: 

A Austrália tem uma das maiores extensões de terra convertidas à agropecuária do planeta. Optamos por não considerá-la nesta lista, no entanto, em virtude do alto 

percentual das áreas classificadas como campos naturais remanescentes.  

Fontes: MAPBIOMAS (2019); GLOBELAND30 (2010); FAOSTAT/FAO (2017)

Desmatamento ao redor do Território Indígena do Xingu (MT) / ©Guaíra Maia / ISA
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Agropecuária não precisa desmatar para crescer

a produção 

agropecuária  
na amazônia continuou 

crescendo

enquanto o 

desmatamento 
caía

o investimento em técnicas e equipamentos modernos pode 

aumentar muito nossa produtividade,  
reduzindo a demanda pela abertura de novas áreas.

a mesma solução pode ser usada para 

ocupar terras degradadas e abandonadas.  

 a estimativa hoje é que 

63% 
da área desmatada  

na região seja ocupada por pastos de 

baixíssima produtividade  

com menos de 

um 
boi 
por hectare,

Entre 

2004 e 2012, 

e com 
23%

do total

abandonado 
e em regeneração
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produção de carne (x100.000 t)
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rebanho bovino (milhões de cabeças)produção de soja (milhões de t)

BILHÕES (R$)

desmatamento amazônia legal (mil km²)

desmatamento amazônia legal (mil km²)

agricultura (R$) valor total da produção agropecuária (R$)pecuária (R$)
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Amazônia: desmatamento x produção agropecuária
Entre 2004 e 2012, reduzimos o desmatamento e aumentamos a produção agropecuária

CONSERVAÇÃO E TERRITÓRIO NO BRASIL

Fonte: INPE (S/D) Fonte: gráfico superior: dados fornecidos pelo IMAZON, em 2019; gráfico inferior: dados fornecidos pelo IPAM, em 2019
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Área desmatada para plantação de soja no nordeste de Mato Grosso

© Fábio Nascimento / ISA / 2016
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ADCT              Ato das Disposições  

Constitucionais Transitórias

ADI Ação Direta de Inconstitucionalidade 

ANA Agência Nacional de Águas

ANM Agência Nacional de Mineração

APP  Área de Preservação Permanente

APA  Área de Proteção Ambiental

Apib Articulação dos Povos Indígenas do Brasil

CAR  Cadastro Ambiental Rural

CDB Convenção sobre Diversidade Biológica

CDC  Código de Defesa do Consumidor

CDRU  Concessão de Direito Real de Uso

CGen  Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético

CNPCT Conselho Nacional de Povos e 

Comunidades Tradicionais

CNRH  Conselho Nacional  

de Recursos Hídricos

CONAQ Coordenação Nacional de Articulação das 

Comunidades Negras Rurais Quilombolas

COP 21 Conferência das Nações Unidas sobre  

a Mudanças Climática de 2015

DOU  Diário Oficial da União

DPU  Defensoria Pública da União

Embrapa Empresa Brasileira  

de Pesquisa Agropecuária

FCP Fundação Cultural Palmares

Funai Fundação Nacional do Índio

Ibama          Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis

ICMBio Instituto Chico Mendes de  

Conservação da Biodiversidade

Siglário
Incra Instituto Nacional de Colonização  

e Reforma Agrária

Inpa Instituto Nacional de  

Pesquisas da Amazônia

Inpe Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

IPCC  Painel Intergovernamental  

para as Mudanças Climáticas,  

na sigla em inglês

Iphan  Instituto do Patrimônio   

Histórico e Artístico Nacional

ISA  Instituto Socioambiental

Mapa  Ministério da Agricultura,  

Pecuária e Abastecimento 

MCTIC Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações

MMA  Ministério do Meio Ambiente

MP  Medida Provisória

MPE  Ministério Público Estadual

MPF  Ministério Público Federal

OCDE  Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico

OIT Organização Internacional do Trabalho

OMS  Organização Mundial da Saúde

ONU  Organização das Nações Unidas

PEC Proposta de Emenda à Constituição

PCH  Pequena Central Hidrelétrica

PGPM - Bio Política de Garantia de Preços 

Mínimos para os Produtos  

da Sociobiodiversidade

PIB  Produto Interno Bruto

PL  Projeto de Lei

PLC  Projeto de Lei Complementar

PLS Projeto de Lei do Senado

PNGATI Política Nacional de Gestão Territorial  

e Ambiental de Terras Indígenas

PPCDAM Plano de Ação para Prevenção  

e Controle do Desmatamento  

na Amazônia Legal

PPCerrado Plano de Ação para Prevenção  

e Controle do Desmatamento  

e das Queimadas no Cerrado

PRA Programa de Regularização Ambiental

PSA Pagamento por Serviços Ambientais

REDD Redução das Emissões por  

Desmatamento e Degradação Florestal

RTID Relatório Técnico de  

Identificação e Delimitação

Sinan  Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação

Siscar Sistema Nacional de  

Cadastro Ambiental Rural

Sisgen Sistema Nacional de Gestão  

do Patrimônio Genético e do  

Conhecimento Tradicional Associado

SNUC Sistema Nacional de  

Unidades de Conservação

SPU  Secretaria do Patrimônio da União

STF  Supremo Tribunal Federal

TAU  Termo de Autorização de Uso Sustentável

TCA Tratado de Cooperação Amazônica

TI  Terra Indígena
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