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RESUMO 

A pesquisa proposta nesta dissertação buscou contribuir com a ampliação do conhecimento 

relacionado aos Termos de Compromisso (TC) entre populações tradicionais e unidades de 

conservação (UC) de proteção integral federais, bem como para o aprimoramento de seu uso, 

monitoramento e avaliação. Em um cenário em que a maioria dessas UCs enfrenta desafios com 

a presença de populações humanas em desacordo com o previsto na legislação, é fundamental 

o estabelecimento de acordos de convivência. Partiu-se de revisão bibliográfica, levantamento 

e análise documental e entrevistas com informantes-chave para a avaliação do quadro. 

Identificaram-se nove TC dessa natureza firmados até o momento, sendo cinco atualmente 

vigentes. Além destes, foram detectadas cerca de trinta novas demandas para uso desse 

instrumento. Constatou-se que o atendimento à demanda ainda é insuficiente, e há cinco 

principais controvérsias que permeiam recorrentemente a construção dos TC: tradicionalidade, 

vigência, residência, reassentamento como solução definitiva e divergências quanto aos tipos 

de uso passíveis de autorização. A experiência de implementação revelou que o principal 

desafio consiste em buscar formas de resolução do conflito diante da baixa capacidade de 

resposta do Poder Público e da colisão de direitos ambientais e sociais envolvidos. Por outro 

lado, importantes efeitos positivos para a gestão das UC, a conservação da biodiversidade e 

vida das comunidades têm sido verificados, indicando que os benefícios superam os custos, 

sendo um instrumento que poderia ser de grande utilidade para várias UC; todavia faltam uma 

série de iniciativas e definições, em sua grande maioria políticas, para que se possa alcançar os 

efeitos esperados. 

Palavras-chave: áreas protegidas, populações tradicionais, comunidades locais, gestão de 

unidades de conservação. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

The proposed research in this thesis sought to contribute to the expansion of knowledge related 

to the Terms of Commitment (TC) between traditional people and federal full protection 

conservation units (UC) as well as for the improvement of its use, monitoring and evaluation. 

In a scenario where most of these UCs faces challenges with the presence of human populations 

in disagreement with the law predictions, the establishment of ‘coexistence agreements’ is 

essential. The methodology involved literature review, documents survey and analysis, and 

interviews with key informants for the evaluation of the framework. It were identified nine TC 

signed to date, five currently in effect. In addition, thirty new demands for the use of this 

instrument were found. It was observed that meeting the demand is still insufficient, and there 

are five main controversies that recurrently permeate the construction of TC: traditionalism, 

duration, residence, resettlement as permanent solution and differences in the types of use 

subject to authorization. Implementation experience has shown that the main challenge is to 

find ways of resolving the conflict before the low responsiveness of the government and the 

collision of environmental and social rights involved. On the other hand, important positive 

effects for the UC management, biodiversity conservation and community life have been 

checked, indicating that the benefits outweigh the costs, and the instrument could be useful for 

various UC; however, they lack a number of initiatives and definitions, mostly policies, so that 

the expected effects can be achieved. 

 

Keywords: protected areas, traditional people, local communities, management of protected 

areas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa nasce do interesse da autora desta dissertação em compreender melhor as 

relações entre áreas protegidas e comunidades humanas, com foco nos possíveis acordos que 

podem ser feitos para contribuir para uma coexistência que beneficie ambas as partes. Dentre 

esses acordos, a legislação brasileira prevê a figura do Termo de Compromisso - TC como um 

instrumento para se utilizar nos casos de populações tradicionais residentes em unidades de 

conservação  UC cuja categoria não prevê essa permanência. A presença de populações 

humanas em áreas protegidas é uma realidade tanto no cenário internacional quanto nacional 

(Dugelby & Libby 1998; Terborgh & Peres 2002; Colchester 2003; Diegues 2008; Dowie 2011; 

Prates & Sousa 2014). Historicamente, em diversos casos, a criação (formalização) desses 

espaços protegidos provocou injustiças sociais, na medida em que forçou a saída das pessoas 

sem as devidas negociações e/ou compensações, ou gerou restrições na vida das famílias 

residentes nessas áreas, sem considerar seus direitos e com base no entendimento de que a 

conservação só seria possível sem a presença de populações humanas nesses locais (Diegues 

2008; Vianna 2008; Dowie 2011). Atualmente, parte dos conservacionistas reconhece a 

importância da integração entre as áreas protegidas e a realidade socioeconômica da qual fazem 

parte, ao mesmo tempo que percebem que discutir e tomar decisões conjuntas com atores-chave 

sobre local, categoria e gestão das áreas protegidas a serem criadas/existentes geram resultados 

mais sólidos e duradouros tanto para o meio ambiente quanto para as populações locais (Dudley 

2008). Construir acordos e utilizar instrumentos como o Termo de Compromisso são caminhos 

em direção a uma legítima negociação de interesses e necessidades e a uma conservação 

socialmente justa e ambientalmente efetiva.  

De forma geral, a criação de áreas protegidas constitui uma das principais estratégias 

para buscar a conservação da biodiversidade e de processos ecossistêmicos essenciais para a 

vida no planeta (Bensusan 2006; Araujo 2007; Dudley 2008; Prates & Sousa 2014). Em muitos 

casos, essas áreas especialmente protegidas são delimitadas em regiões habitadas ou utilizadas 

por populações locais.  

Segundo Dowie (2011), cerca de metade das áreas selecionadas para a proteção e 

conservação da biodiversidade são ocupadas ou utilizadas regularmente por populações 

tradicionais. E, no continente americano, esse número pode chegar a 80%. Como exemplo, ele 

cita o caso da Guyana, em que “das dez novas áreas estabelecidas para proteção, populações 

nativas ocupam atualmente oito”. Em um estudo específico para analisar a situação de 

sobreposição de áreas protegidas e territórios indígenas na América do Sul, Cisneros & 
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McBreen (2010) encontraram, dentre as 802 áreas protegidas nacionais existentes à época nos 

doze países integrantes da América do Sul, 220 sobreposições, ou 27%, considerando-se, 

apenas, o universo de sobreposições com territórios indígenas. Em perícia realizada no ano de 

2012, com uma amostra de 133 das 312 UCs federais existentes à época pela 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão  CCR do Ministério Público Federal  MPF brasileiro, constatou-se 

que, em 37% dessas unidades, havia a presença de povos e comunidades tradicionais. Destas 

unidades, 14% eram do grupo de proteção integral (MPF 2014). Terborgh & Peres (2002) 

indicam que cerca de 70% dos parques1 em países em desenvolvimento são afetados pela 

“bomba-relógio” que é o dilema das “pessoas em parques” (especificamente aquelas residentes 

ou usuárias de recursos dessas áreas).  

Existem diferentes visões sobre como lidar com a situação de populações residentes em 

áreas protegidas onde essa residência, ou o uso direto dos recursos, são vedados. 

Independentemente do debate sobre a permanência ou não dessas populações nessas áreas, 

melhorar a qualidade da governança sobre a área e estabelecer acordos (com regras claras e 

construídas de forma conjunta) são vistos pela União Internacional para a Conservação da 

Natureza  UICN e outros autores como algo fundamental. É importante tanto para reconhecer 

os direitos dessas populações que permaneceram (e em alguns casos ainda permanecem) na 

invisibilidade como, também, para regular os usos realizados no local, buscando, assim, 

conservação mais efetiva, com o apoio e o conhecimento dessas pessoas que, às vezes, residem 

há várias gerações nessas áreas (Brandon 2002; Cisneros & McBreen 2010; Borrini-Feyerabend 

et al. 2013). 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica2, em seu artigo 8º, em que trata de aspectos 

da conservação in situ, reconhece a importância de populações tradicionais na conservação da 

biodiversidade e, posteriormente, estabelece um grupo de trabalho permanente, que se reúne a 

cada dois anos para discutir formas e meios de implementar o que está previsto neste artigo: 

em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o 

conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas 

com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da 

diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a 

                                                 

1 A terminologia relativa às categorias de áreas protegidas é variada e o que se chama de “parque” não implica 

necessariamente, o mesmo conjunto de objetivos e restrições entre os países.  
2 De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, é um “Tratado da Organização das Nações Unidas e um dos 

mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente. (...) A Convenção está estruturada 

sobre três bases principais – a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e a 

repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos – e se refere à 

biodiversidade em três níveis: ecossistemas, espécies e recursos genéticos. (...) Mais de 160 países já assinaram o 

acordo, que entrou em vigor em dezembro de 1993” (Fonte: http://www.mma.gov.br/biodiversidade/convencao-

da-diversidade-biologica). 
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participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a 

repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, 

inovações e práticas (Art 8º (j), Brasil 1994). 

 

Um dos espaços mais relevantes de reflexão, discussão e tomada de decisões 

relacionadas às áreas protegidas é o Congresso Mundial de Parques, promovido a cada decênio 

pela UICN, mais antiga, maior e mais representativa organização ambiental, que congrega 

milhares de especialistas de todo o mundo na temática de meio ambiente, bem como membros 

de governos e organizações não governamentais. Desde o 1º Congresso Mundial de Parques em 

Seattle, nos Estados Unidos, até o 6º e último ocorrido em 2014 na Austrália, é possível perceber 

mudanças no entendimento sobre gestão de UCs, em direção a uma abordagem mais ampla e 

inclusiva, que reconhece a complexidade da gestão ambiental, a necessidade de maior 

integração com a sociedade e o papel fundamental que as comunidades locais e entidades 

envolvidas com a UC têm para sua efetividade. Souza (2013) destaca que esses eventos 

internacionais deram oportunidade para que as nações em desenvolvimento dialogassem e 

expusessem seus pontos de vista, reduzindo, gradualmente, a predominância da visão norte-

americana e eurocêntrica de conservação e interferindo nos rumos da conservação a nível 

mundial. 

Dentre as áreas protegidas, há diferentes tipos e categorias, conforme grau de restrição 

de usos e finalidade. Internacionalmente temos como referência, para áreas protegidas, o 

conceito proposto pela UICN e suas seis categorias. De acordo com sua definição mais recente, 

área protegida trata-se de: 

um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e manejado, por 

meios legais ou outros efetivos, para alcançar a conservação da natureza a longo prazo 

junto aos serviços ecossistêmicos e valores culturais associados (Dudley 2008 – 

tradução livre).  

 

No Brasil, as áreas protegidas com a finalidade de conservação da natureza são 

intituladas “Unidades de Conservação”, organizadas em doze categorias que compõem o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação  SNUC, instituído pela Lei nº 9.985/2000. 

Segundo o SNUC, unidade de conservação constitui: 

 

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as áreas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (Brasil 2000). 
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As doze categorias3 estabelecidas são reunidas em dois grandes grupos: Proteção 

Integral  PI e Uso Sustentável  US. No grupo de proteção integral, busca-se a manutenção 

dos ecossistemas livres de interferência humanas e apenas usos indiretos de seus atributos 

naturais. Nesse grupo, as categorias Estação Ecológica, Reserva Biológica e Parque Nacional 

não permitem a residência de pessoas tampouco o uso direto de seus recursos. No grupo de uso 

sustentável, é permitido o uso dos recursos desde que se mantenha a biodiversidade e seus 

atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável (mais detalhes na 

seção 3.1.2). 

Atualmente, apenas na esfera federal, existem 320 unidades de conservação, cuja 

administração cabe ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  ICMBio. 

Destas, 143 são de proteção integral. Entre 2013 e 2014, a Coordenação de Gestão de Conflitos 

Territoriais  COGCOT, do ICMBio realizou amplo levantamento sobre as interfaces e 

sobreposições territoriais em UCs federais (Madeira et al. 2015). Nesse estudo, considera-se 

haver uma interface territorial quando existem: 

populações tradicionais, comunidades quilombolas, povos indígenas, agricultores 

familiares ou assentados da reforma agrária, que residem, usam recursos naturais ou 

utilizam a UC como via de acesso, em desacordo com a categoria ou instrumentos de 

gestão da Unidade. 

 

 À época da consolidação dos dados, em 2014, das 313 unidades criadas até então, 140 

eram de proteção integral. Destas 140, gestores de 135 responderam ao questionário e 94 

afirmaram possuir uma ou mais interfaces territoriais, o que totalizou 132 interfaces territoriais 

em unidades de proteção integral.  Portanto, a maioria das unidades desse grupo (69,6%) 

necessita lidar com situações complexas de uso de recursos ou moradia por parte de populações 

tradicionais, agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos indígenas e/ou 

comunidades quilombolas.  

O artigo 42 da Lei do SNUC trata das populações tradicionais em unidades de 

conservação de proteção integral e estabelece que essas populações devem ser indenizadas pelas 

benfeitorias existentes e reassentadas: 

Art 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais 

sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas 

benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público, em local e 

condições acordados entre as partes. 

§1º O Poder Público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das 

populações tradicionais a serem realocadas. 

                                                 

3 Áreas protegidas como Terras indígenas e Territórios quilombolas não estão previstas como categoria neste 

conjunto, mas estão reunidas no PNAP – Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Decreto 5.758/2006). 



19 

 

 

§2º Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão 

estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das 

populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos 

modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas 

populações, assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas 

normas e ações. 

§3º Na hipótese prevista no § 2º, as normas regulando o prazo de permanência e suas 

condições serão estabelecidas em regulamento (Grifo nosso). 

  

No entanto, reassentar4 famílias não é trivial e demanda, além de recursos 

financeiros e local adequado, a concordância das famílias acerca das condições e do local 

escolhido, conforme o próprio Artigo 42 do SNUC pressupõe e conforme a Convenção nº169 

da Organização Internacional do Trabalho  OIT, sobre povos indígenas e tribais, que passa a 

vigorar no Brasil5 em julho de 2003:  

art.16 1. Com reserva do disposto nos parágrafos a seguir do presente Artigo, os povos 

interessados não deverão ser transladados das terras que ocupam. 

2. Quando, excepcionalmente, o translado e o reassentamento desses povos sejam 

considerados necessários, só poderão ser efetuados com o consentimento dos 

mesmos, concedido livremente e com pleno reconhecimento de causa. Quando não 

for possível obter o seu consentimento, o translado e o reassentamento só poderão ser 

realizados após a conclusão de procedimentos adequados estabelecidos pela 

legislação nacional, inclusive enquetes públicas, quando for apropriado, nas quais os 

povos interessados tenham a possibilidade de estar efetivamente representados. 

 

 Reassentar populações tradicionais residentes em unidades de conservação constitui um 

desafio que envolve princípios constitucionais de alta hierarquia: os princípios fundamentais da 

dignidade da pessoa humana e a defesa do meio ambiente como bem comum a todos e essencial 

à sadia qualidade de vida. 

O Termo de Compromisso entre populações tradicionais residentes e unidades de 

conservação de proteção integral é previsto no Artigo 39 do Decreto n°4.340/2002 que 

regulamenta a Lei do SNUC. É um instrumento de caráter transitório, que contém as normas de 

permanência das populações tradicionais, negociadas entre estas e o órgão gestor, enquanto não 

for possível realizar seu reassentamento.  

No cenário atual, em que 70% das unidades de proteção integral federais possuem algum 

tipo de interface territorial dessa natureza, torna-se de grande importância o estabelecimento de 

acordos entre a equipe gestora da UC e as comunidades locais enquanto uma solução final à 

situação não é acordada e alcançada. Madeira et al. (2015) entendem que o Termo de 

Compromisso constitui solução transitória pactuada, por isso um instrumento adequado para o 

                                                 

4 As questões envolvendo reassentamentos involuntários serão mais detalhadas na seção 5.4.3.  
5 Segundo orientação predominante do Supremo Tribunal Federal, tratados internacionais de direitos humanos 

têm, no Brasil, força supralegal, embora infraconstitucional (MPF 2014, p.16). 
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estabelecimento de ambiente de melhor convivência entre os gestores e o público das interfaces, 

viabilizando a busca e construção do encaminhamento mais adequado para a situação. 

Conforme as respostas obtidas no levantamento das interfaces, 32 unidades demandaram a 

construção de Termo de Compromisso como parte da estratégia de gestão das interfaces 

mapeadas. Destas unidades de conservação, apenas sete têm um TC implementado, um número 

baixo diante da demanda. Enquanto, na esfera federal, o número de TCs pactuados está aquém 

da realidade de interfaces, nas esferas estadual ou municipal, os números sequer são conhecidos 

em sua totalidade6. 

Apesar da Lei do SNUC já existir há 15 anos, o instrumento ainda é pouco utilizado, 

mesmo sendo um dos meios previstos para gerenciar conflitos na gestão das unidades e de 

promover maior justiça ambiental na gestão ambiental brasileira. Lindoso (2014, p.76), ao 

verificar o desconhecimento e a pouca clareza que existem a respeito do instrumento, afirma 

que “o Termo de Compromisso (TC) ainda se constitui uma ‘caixa preta’ da gestão ambiental 

brasileira”. Ainda assim, estudos apontam benefícios para a gestão e a conservação da 

biodiversidade de forma democrática e socialmente justa com base no estabelecimento desses 

termos (Ribeiro & Drummond 2013; Ribeiro 2014; Lindoso & Parente 2014; Santilli 2014; 

Fonseca 2015; Pinha et al. 2015; Simon et al. 2015). 

Por ser pouco utilizado, pesquisas e referências ao tema ainda são escassos. Os 

resultados para a gestão, a conservação da biodiversidade e para as populações tradicionais 

advindos da construção e aplicação dos Termos de Compromisso são desconhecidos da maior 

parte dos gestores ambientais públicos. Diante disso, buscamos gerar e sistematizar 

informações para compreender por que um instrumento essencial como o Termo de 

Compromisso, previsto da Lei do SNUC, foi tão pouco utilizado até o momento. Para responder 

a esta pergunta, buscamos analisar o histórico de apropriação e implementação do instrumento 

nas unidades de conservação de proteção integral federais, os resultados alcançados até o 

momento e pontos-chave para a adequada utilização do instrumento.  

                                                 

6 No estado do Rio de Janeiro, existe um Grupo de Pesquisa na Pós-Graduação em Sociologia e Direito da 

Universidade Federal Fluminense PPGSD/UFF coordenado pela Pós-doutoranda Alba Simon que vem estudando 

Termos de Compromisso elaborados e em elaboração no âmbito do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de 

Janeiro  INEA. No Rio de Janeiro, a única unidade de conservação que estabeleceu Termo de Compromisso foi 

o Parque Estadual da Serra da Tiririca (Simon et al. 2015) e outras duas UCs encontram-se em processo de 

discussão para elaboração de TC (Parque Estadual da Pedra Branca e Parque Estadual da Lagoa do Açu). No 

âmbito municipal, não existe nenhum Termo de Compromisso formalizado (comunicação pessoal). 



21 

 

 

Em função da complexidade do assunto, optou-se por uma seção ampliada de 

contextualização, com apresentação detalhada de diversos conceitos e eventos que afetam a 

análise e a aplicação dos Termos, antes da apresentação dos métodos e resultados diretos da 

pesquisa propriamente ditos. 

 

2. OBJETIVOS  
 

 Contribuir para ampliar o conhecimento relacionado ao instrumento Termo de 

Compromisso entre populações tradicionais e gestão de unidades de conservação de proteção 

integral e aprimorar seu uso, monitoramento e avaliação; 

 Analisar historicamente a utilização desse instrumento de gestão considerando 

os aspectos jurídico, administrativo e gerencial, elencando desafios e ganhos resultantes; 

 Subsidiar diretrizes para a implementação e o monitoramento de Termos de 

Compromisso com populações tradicionais nas unidades de conservação brasileiras. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

3.1. Áreas protegidas e populações locais  
 

3.1.1. Breve histórico da criação de áreas protegidas e a evolução de seus 

significados 

 

Ao longo da história, a delimitação de territórios como áreas protegidas com foco na 

conservação da natureza ganhou diversos significados de acordo com as diferentes concepções 

de sociedade e natureza que se colocaram em cada período e região, passando pelo significado 

espiritual, pelo caráter utilitário como reserva de recursos naturais, pelo caráter contemplativo 

e de recreação, pela completa separação entre a natureza e o homem e pela integração do homem 

à conservação da natureza, com base no uso sustentável dos recursos ambientais. 

Independentemente da visão de mundo e das razões para a sua criação, o estabelecimento de 

áreas especialmente protegidas atualmente é uma das maiores estratégias para a conservação da 

biodiversidade in situ e assume um propósito que vai além dessa conservação, um propósito de 

conservação de outros recursos naturais e culturais relacionados à área e no uso sustentável de 

recursos. 

As primeiras áreas protegidas de que se tem registro datam de 700 anos AC, na Ásia e 

Europa, quando alguns territórios eram especialmente protegidos com o objetivo de serem 

reservas de madeira, caça e pesca e também com o objetivo de ligação com o mundo espiritual 

(Bensusan 2014). Na Índia, por volta de 252 AC, já há registros de criação de áreas de proteção 

de espécies aquáticas e terrestres (Pureza et al. 2015). Os registros seguintes, já no período da 

Idade Média na Europa, revelam o estabelecimento, pelos senhores feudais, de áreas para 

reserva de madeira, caça e pesca para a construção, entre outros artefatos, de navios pelos 

romanos (Bensusan 2014). No século XI, reservas reais de caça foram criadas na Inglaterra com 

o objetivo de viabilizar o esporte dos reis (Colchester 2003).  

A primeira experiência de uma área criada a partir de uma lei e com a finalidade de 

conservação e equilíbrio de processo ecossistêmicos, ocorreu na reserva florestal de Tobago, 

na ilha de Trinidad e Tobago, em 1776, cujo objetivo consistia em “atrair chuvas frequentes 

para contribuir com a fertilidade das terras ” (Pureza et al. 2015, p. 24). No entanto, na literatura 

especializada, em geral, entende-se que as áreas protegidas com o objetivo de proteção da 

natureza, tal qual se transformaram no modelo para as demais áreas criadas no mundo até hoje, 

nasceram no século XIX, nos Estados Unidos, com os objetivos principais de proteção de beleza 
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cênica e recreação em áreas naturais selvagens (conceito de wilderness7) (Araujo 2007; 

Bensusan 2014; Pureza et al. 2015). O marco inicial desse modelo de conservação foi a criação 

do Parque Nacional de Yellowstone em 1872, nos Estados Unidos. 

O modelo predominante de conservação de áreas protegidas estabelecido com base em 

Yellowstone, baseado no conceito de wilderness e na percepção de que a natureza só seria 

preservada com o estabelecimento de áreas desabitadas, implicou muitas vezes na retirada 

forçada de populações humanas desses territórios. Essas populações, em geral, tinham na 

interação com o meio natural o seu principal modo de vida, como as populações indígenas. 

Nesse sentido, o ser humano seria sempre um visitante dessas áreas, nunca um morador 

(Diegues 2008; Bensusan 2014), como explicitado no Wilderness Act8 de 1964, marco legal 

norte-americano que traz a definição de wilderness: 

 

uma área selvagem, em contraste com essas áreas onde o homem e suas próprias obras 

dominam a paisagem, é reconhecida como uma área onde a terra e sua comunidade 

de vida estão livres do homem, onde o próprio homem é um visitante que não 

permanece. 

 

Segundo Borrini-Feyerabend et al. (2004), a maioria das áreas protegidas no mundo 

foram estabelecidas em áreas ocupadas por pessoas, ou áreas cujos recursos naturais eram 

fontes de subsistência para pessoas, e a abordagem tradicional de retirar as populações humanas 

desses locais, ou restringir severamente seu acesso e uso aos recursos gerou grandes custos e 

prejuízos sociais. Colchester (2003) relata que o estabelecimento da primeira reserva real de 

caça da Inglaterra, no século XI, implicou a retirada forçada de cerca de duas mil pessoas. Em 

pouco tempo, quase 25% do território da Inglaterra estava definido como reserva real de caça, 

e as comunidades locais iniciaram forte oposição às restrições de direitos a que estavam sendo 

submetidas nesses bosques reais.  

A ideia de que a presença de pessoas prejudicaria a preservação dos ambientes naturais 

avançou nas colônias e territórios ultramarinos, as restrições foram aumentando de modo 

                                                 

7 Diegues (2008) conceitua wilderness como grande área natural desabitada ou sem modificações feitas pelo 

homem, uma área “selvagem”. Para Diegues, este seria um conceito norte-americano de fins do século XIX 

subjacente ao ideário de criação de parques à época, que desconsiderava a presença de ocupação histórica daquelas 

áreas por diversos povos indígenas (já exterminados em sua maioria e confinados em reservas em função da 

expansão de fronteiras para o oeste), cujos usos e atividades no ambiente natural eram considerados sempre um 

fator de degradação ambiental. Atualmente, outros autores já reconhecem que todas as áreas “wilderness” têm uma 

história humana que deve ser considerada e valorizada, e podem ser compreendidas com base em diferentes pontos 

de vista (Cowley et al. 2012). 
8 O Wilderness Act pode ser acessado no link: 

http://www.wilderness.net/NWPS/documents//publiclaws/PDF/16_USC_1131-1136.pdf 
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progressivo e na Índia, por volta de 1900, os povos tribais de algumas áreas escolhidas para 

criação de reservas foram responsabilizados pelo declínio da fauna local, sendo considerados 

“caçadores furtivos e usurpadores” e não proprietários originais dessas áreas, com direitos 

anteriores à criação dessas reservas (Colchester 2003). O próprio Parque Nacional de 

Yellowstone não foi criado em terras “virgens e intocadas” como se pregava à época, mas em 

terras tradicionalmente ocupadas por três etnias indígenas (Crow, Blackfeet e Shoshone-

Bannock). Apesar de muitas etnias serem migratórias, registros apontam que os Crow e os 

Blackfeet permaneciam dentro dos limites do parque durante as estações de caça e pesca, e uma 

subtribo dos Shoshone permanecia por todo ano nessa área, ocupada por eles há cerca de 800 

anos antes da criação do parque (Kemf 1993 citado em Souza 2013; Diegues 2008). 

Historicamente, as áreas protegidas no formato atual pareceram ser as ferramentas mais 

adequadas para enfrentar o ímpeto de ocupação do território por grandes empreendimentos, 

mas seus objetivos estiveram, de forma geral, mais relacionados ao lazer para a população 

urbana, desconsiderando as populações nativas/residentes. É possível perceber que a estratégia 

de criação de áreas protegidas não é nova, e, mesmo com os diferentes significados que teve ao 

longo do tempo, e por mais nobres que as razões para sua criação fossem e sejam no presente, 

o processo de implementação dessas áreas muitas vezes causou e ainda causa profundas 

alterações e prejuízos sociais em comunidades locais de todo o mundo.  

Atualmente, a busca de parcerias para a gestão e a valorização das comunidades locais 

no planejamento e na tomada de decisão de questões relacionadas às unidades tem sido um 

caminho utilizado na busca da implementação efetiva e justa dessas áreas, ainda que seu 

estabelecimento esbarre frequentemente na falta de recursos humanos e financeiros para sua 

adequada gestão e efetividade. 

O aumento no número de áreas protegidas é relevante e constitui uma das respostas à 

enorme pressão de devastação associada às novas frentes de desenvolvimento econômico9. Nos 

últimos 40 anos, a proporção de território delimitado como especialmente protegido no mundo 

avançou de uma área do tamanho do Reino Unido para um território com tamanho aproximado 

da América do Sul (Dudley 2008). Segundo Prates & Sousa (2014), “a CDB    Convenção 

                                                 

9 No cenário nacional, o relatório da Auditoria Coordenada pelo Tribunal de Contas da União  TCU nas 247 

unidades de conservação federais e estaduais do Bioma Amazônia aponta que a criação de UCs nesse bioma 

contribuiu, de forma significativa, para a redução do desmatamento na região, ainda que apenas 4% das Unidades 

envolvidas no trabalho tenham alto grau de implementação e de gestão (TCU 2014). No âmbito internacional, o 

cenário se repete e Brandon (2002) cita alguns dos resultados de um estudo envolvendo 93 parques em 23 países, 

onde também se constata que a criação de parques evitou o avanço do desmatamento, ainda que os níveis de gestão 

fossem baixos e as ameaças altas. 
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sobre Diversidade Biológica é o mais importante instrumento jurídico internacional de proteção 

da biodiversidade e considera as áreas protegidas como o principal instrumento de conservação 

da biodiversidade”. Em 2004, no âmbito da 7ª Conferência das Partes  COP da CDB, criou-se 

um ambicioso Programa de Trabalho em Áreas Protegidas - PoWPA (Dudley 2008) e, em 2010, 

na 10ª COP, foram estabelecidas as Metas de Aichi, em que, dentre as 20 metas para reduzir a 

perda de biodiversidade a serem implementadas até 2020, a 11ª fala da expansão e da 

implementação de sistemas de áreas protegidas, não apenas em número, mas também em 

qualidade. 

Até 2020, pelo menos 17% de áreas terrestres e de águas continentais e 10% de áreas 

marinhas e costeiras, especialmente áreas de especial importância para biodiversidade 

e serviços ecossistêmicos, terão sido conservados por meio de sistemas de áreas 

protegidas, geridas de maneira efetiva e equitativa, ecologicamente representativas 

e satisfatoriamente interligadas e por outras medidas espaciais de conservação, e 

integradas em paisagens terrestres e marinhas mais amplas (CDB 201010). 

 

A 11ª Meta indica que as áreas protegidas devem ser “geridas de maneira efetiva e 

equitativa”. Na língua portuguesa, equidade pode ser definida como uma “disposição de 

reconhecer igualmente o direito de cada um; justiça” (Ferreira 2010). No âmbito da conservação 

ambiental, a preocupação pela equidade abrange um leque de questões, que vão “desde direitos 

humanos ao uso sustentável dos recursos naturais, da participação da sociedade civil à igualdade 

de gênero” (Borrini-Feyerabend et al. 2004, p.5). Bensusan (2014) afirma que buscar uma 

gestão equitativa implica garantir a participação de todos os atores envolvidos na conservação 

da área e, segundo Weigand Jr et al. (2010), quando se considera a equidade, “há uma grande 

preocupação de que a proteção da natureza não cause a expropriação, repressão de direitos 

tradicionais e deslocamento forçado das populações originalmente residentes na área das UCs”. 

  

Está se tornando cada vez mais claro que as áreas protegidas só funcionarão bem se 

elas estiverem em um ambiente de apoio; e aqui “apoio” se refere tanto à ecologia das 

zonas de conservação e seus corredores conectivos como ao conhecimento, esforços 

e amplo acordo das pessoas morando dentro e no entorno dessas áreas protegidas, e 

das instituições que afetam e são afetadas por elas. Refletindo todos esses fatores, 

governança é um componente-chave de seu sucesso (Niebel et al.2013). 

 

Tabela 1  Elementos da mudança de paradigma na gestão das áreas protegidas ao longo dos 

séculos XX e XXI. 

Tópico Como eram as áreas protegidas Como estão se tornando as áreas 

protegidas 

                                                 

10 O documento na íntegra pode ser acessado em https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268. Um resumo 

comunicativo ilustrado pode ser obtido em: https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-

EN.pdf. 
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Objetivos . Separadas para a conservação 

 

 

. Criadas para a fauna 

espetacular e proteção cênica; 

. Administradas 

principalmentepara os visitantes 

e turistas 

. Avaliadas como wilderness 

 

. Voltadas para a proteção 

. Trabalham também com o social e, 

principalmente, para objetivos 

econômicos; 

. Muitas vezes criadas por razões 

científicas, conservacionistas, 

econômicas e culturais; 

. Dirigidas com as pessoas locais em 

mente; 

. Valorizadas pela importância cultural 

da wilderness; 

. Abordam a restauração e 

reabilitação. 

Governança Por meio do governo central  Por meio de múltiplos parceiros 

Contexto 

mais amplo 

 

. Desenvolvidas em separado; 

 

. Dirigidas como “ilhas” 

 

. Planejadas como parte de sistemas 

nacionais, regionais e internacionais; 

. Desenvolvidas como “redes” (áreas 

de proteção integral, em buffer e 

ligadas por corredores verdes) 

Percepções . Vistas, principalmente, como 

um patrimônio nacional; 

. Vistas apenas como uma 

preocupação nacional 

. Vistas também como um recurso da 

comunidade; 

. Vistas também como uma 

preocupação internacional 

Técnicas de 

manejo 

 

. Dirigidas de forma reativa 

dentro de curto espaço de tempo; 

. Dirigidas de forma tecnocrática 

. Dirigidas adaptativamente em 

perspectiva de longo prazo; 

. Gerenciadas com considerações 

políticas e de constelação de valores 

Finanças Paga pelo contribuinte Paga a partir de muitas fontes 

Competências 

de gestão 

Dirigidas por cientistas e 

especialistas em recursos 

naturais 

Dirigidas por indivíduos 

multiqualificados 

Populações 

locais 

 

. Planejadas contra as pessoas; 

 

. Dirigidas sem levar em conta 

opiniões locais 

. Planejadas com, para e, em alguns 

casos, por habitantes locais; 

. Dirigidas para atender as 

necessidades da população local 
Fonte: Souza 2013, adaptado de Phillips 2002. 

  

O autor da citação acima é claro quando afirma que as áreas protegidas só funcionarão 

bem se possuírem, também, o apoio e envolvimento das populações locais em sua gestão. E 

esse entendimento reflete a mudança de paradigma que vem acontecendo nas últimas décadas 

em direção a uma nova abordagem na gestão das áreas protegidas, onde elas são entendidas e 

geridas considerando e conectadas às dinâmicas socioeconômicas regionais, na perspectiva, por 

exemplo, de um manejo adaptativo, negociando necessidades e expectativas e beneficiando as 

comunidades locais que também assumem os custos da conservação daquela área. Na Tabela 

1, recuperamos a síntese feita por Phillips (2002) e modificada por Souza (2013) de aspectos 

que caracterizam a mudança de paradigma.  
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 A percepção da mudança de paradigma representada nessa tabela, que certamente é 

simplificada e sistemática, não significa que todas as áreas protegidas tenham sido criadas e 

geridas anteriormente de acordo com o modelo convencional e que, nas últimas décadas, 

estejam sendo criadas e geridas de acordo com a nova abordagem (Borrini-Feyerabend et al. 

2004). Segundo esses autores, diversas áreas protegidas e seus gestores já vêm adotando 

princípios da nova abordagem desde a década de 70, ainda que o contexto político predominante 

e outros desafios relacionados à propriedade das terras, políticas macroeconômicas e conflitos 

étnicos e políticos prejudiquem o desenvolvimento dessas novas práticas. No Brasil, é possível 

perceber a coexistência de ações relacionadas aos dois paradigmas, tanto nas instituições de 

gestão como, por vezes, em uma mesma unidade de conservação. Ao longo dos resultados 

apresentados neste trabalho será possível verificar como a coexistência desses paradigmas 

influencia na celebração de Termos de Compromiso com populações tradicionais em unidades 

de conservação de proteção integral. 

As transformações na abordagem da gestão das áreas protegidas, com base nas próprias 

transformações no significado de conservar a natureza, podem ser percebidas também pela 

evolução da temática na pauta e nos resultados dos Congressos Mundiais de Parques, realizados 

a cada dez anos desde 1962, conforme a síntese elaborada por Pureza et al. (2015) na Tabela 2.  

Esses congressos, que reúnem pesquisadores, especialistas, gestores de áreas protegidas 

e sociedade civil de todo o mundo, possibilitam que as discussões sejam feitas com a 

participação de representantes dos mais diferentes ambientes, culturas e situações político-

econômicas.  Souza (2013) realizou amplo estudo acerca dos cinco primeiros Congressos. Para 

ele, a participação dos países em desenvolvimento da Ásia, África e América Latina nas 

discussões sobre a conservação ambiental teve papel fundamental na emergência do novo 

paradigma (Tabela 1), cuja construção se inicia no 3º Congresso Mundial de Parques, realizado 

em Bali, na Indonésia. Em linhas gerais, alguns11 dos modelos de área protegida propostos e 

desenvolvidos nos Estados Unidos e pelos países europeus, em suas colônias, é incompatível, 

em diversos aspectos, com a realidade local de outros continentes e países. 

 

                                                 

11 Importante mencionar que mesmo nesses países existe a coexistência de diferentes modelos de áreas protegidas. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, existem seis diferentes sistemas nacionais englobando as áreas protegidas, 

gerido por diferentes departamentos e agências e com distintos objetivos de conservação e gestão. Langley (2001) 

traça um excelente panorama das áreas protegidas nos Estados Unidos, e é ótima referência para aqueles que 

desejam compreender melhor a gestão das áreas protegidas nesse país. 
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Tabela 2  Resumo das questões postas pelos Congressos Mundiais de Parques realizados até o 

momento, com base nos temas e objetivos estabelecidos.  

 Local Ano  Tema Objetivo 

 

1º Seattle (EUA) 1962 Os Parques Nacionais 

possuem significado 

internacional 

Definições e padrões para 

sistemas representativos 

conduzindo para a lista de 

áreas protegidas 

 

2º 

 

Parque Nacional 

Grand Teton/ 

Yellowstone 

(EUA) 

 

 

1972 

 

Parques Nacionais 

para o futuro 

 

Conservação de ecossistemas, 

origem do patrimônio 

mundial e convenção das 

terras úmidas 

 

3º 

 

Bali (Indonésia) 

 

1982 

 

O papel das Áreas 

Protegidas na 

sustentação da 

sociedade 

 

Áreas protegidas em 

desenvolvimento sustentável, 

e assistência no 

desenvolvimento de áreas 

protegidas 

 

 

 

4º 

 

Caracas 

(Venezuela) 

 

1992 

 

Parques para a vida 

 

Mudança global e áreas 

protegidas, categorias e 

efetivo gerenciamento nas 

áreas protegidas 

 

 

5º 

 

Durban (África 

do Sul) 

 

2003 

 

Benefícios além da 

fronteira 

 

Governança, finança 

sustentável, capacidade de 

desenvolvimento, conexão 

das paisagens terrestres e 

marítimas, equidade e 

benefícios 

 

6º 

 

Sidney 

(Austrália) 

 

2014 

 

Parques, pessoas, 

planeta: Inspirando 

soluções 

 

Posicionar as áreas protegidas 

dentro das metas globais de 

bem-estar econômico e 

comunitário no mundo 

Fonte: Pureza et al. 2015 

 

O novo paradigma das áreas protegidas é polêmico, alvo de críticas e elogios e a 

discussão está longe de ser finalizada (Souza 2013). Para Souza, “o cerne do impasse se 

encontra no conflito entre grupos que têm a preocupação com a conservação da natureza como 

um ponto em comum, mas sob perspectivas distintas” (Souza 2013, p.13). Mesmo com o 

impasse, a abordagem mais ampla e inclusiva das áreas protegidas vem se desenvolvendo cada 



29 

 

 

vez mais tanto na pauta e temáticas desses Congressos, como no amadurecimento de diferentes 

categorias de manejo de áreas protegidas, diversificando o modelo baseado predominantemente 

em parques nacionais e reservas com altas restrições de acesso e uso e buscando um 

nivelamento nas nomenclaturas utilizadas por cada país12.  

A necessidade de organizar essas diferentes categorias de áreas protegidas buscando um 

entendimento comum de âmbito internacional, inclusive do próprio conceito de área protegida, 

é antiga. O primeiro registro que se tem de uma tentativa de organização em categorias é da 

Conferência Internacional para Proteção da Fauna e Flora, em Londres, 1933 (Dudley 2008). 

Com a criação da UICN e, em sua estrutura da Comissão de Parques Nacionais e Áreas 

Protegidas, posteriormente rebatizada de Comissão Mundial de Áreas Protegidas (World 

Commission on Protected Areas – WCPA), inicia-se um esforço, por volta de 1966, para 

desenvolver um sistema de categorias, que vem evoluindo e sendo avaliado permanentemente.  

A proposta da UICN vigente até o momento, tanto do conceito de área protegida como 

de um sistema de categorias complementares, foi publicada em 2008, em um guia completo e 

didático, com as diretrizes para utilização das seis categorias de manejo e gestão de áreas 

protegidas, atualizado e ampliado em 2013 (Dudley 2008).  

De acordo com a definição adotada pela UICN, antes de definir a categoria de uma área, 

é preciso saber se o local pretendido possui as características necessárias para se tornar uma 

área protegida ou não conforme o conceito de área protegida proposto por essa entidade, citado 

anteriormente, considerando especialmente que os objetivos para sua criação sejam 

especificamente voltados para a conservação da natureza. Atualmente, o sistema de categorias 

proposto pela UICN é referência internacional e reúne seis categorias, com diferentes objetivos, 

conforme Tabela 3. 

É possível verificar que todas as categorias contribuem para a conservação da natureza, 

ainda que existam especificidades em seus objetivos, que se refletem nas diferentes restrições 

de acesso e uso em cada uma delas. O sistema brasileiro de unidades de conservação possui 

doze categorias que podem ser relacionadas às seis propostas pela UICN, conforme veremos 

no tópico 3.1.2.1. Interessante notar que alguns dos diferentes significados atribuídos à 

conservação da natureza ao longo da história estão representados nas seis categorias de áreas 

protegidas propostas pela UICN. Nesse sentido, vale mencionar que locais de relevante 

                                                 

12 Em 1947, por exemplo, existiam pelo menos 85 definições diferentes para “parque nacional” e “reserva 

natural” (Souza 2013). 
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biodiversidade, onde há valores espirituais e/ou culturais associados, incluídos nestes os sítios 

sagrados, estão contemplados em relação aos objetivos da categoria III (Tabela 3).  

 

Tabela 3  Categorias de manejo conforme sistema proposto pela UICN. 

Categorias Exemplos Objetivo principal 

I Proteção Estrita 

Ia Reserva Natural 

Estrita 

Conservar regional, nacional ou 

globalmente ecossistemas excepcionais, 

espécies (ocorrências ou agrupamentos) 

e/ou aspectos da geodiversidade; esses 

atributos deverão ser formados na maior 

parte ou completamente por forças não 

humanas e podem ser degradados ou 

destruídos quando submetidos a 

qualquer impacto humano que não seja 

tênue. 

Ib Área Natural 

Silvestre 

Proteger a integridade ecológica de 

longo prazo de áreas naturais pouco 

modificadas por atividades humanas 

significativas, livre de infraestrutura 

moderna e onde as forças e processos 

naturais predominam, de modo que as 

gerações atuais e futuras tenham a 

oportunidade de vivenciar essas áreas. 

 

II 

 

Conservação e 

Proteção de 

Ecossistema 

Parque Nacional 

Proteger a biodiversidade natural junto 

à estrutura ecológica subjacente, dando 

suporte a processos ambientais, e 

promover educação e recreação. 

III 

 

Conservação de 

Aspectos Naturais 

Monumento 

Natural 

Proteger aspectos naturais excepcionais 

específicos e a biodiversidade e habitats 

relacionados. 

IV 

 

Conservação por 

meio de Manejo 

Ativo 

Áreas de Manejo 

de Habitat e 

Espécies 

Manter, conservar e restaurar espécies e 

habitats. 

V 

 

Conservação de 

Paisagens Terrestres 

e Marinhas e 

Recreação 

Paisagem 

terrestre/marinha 

protegida 

Proteger e conservar importantes 

paisagens terrestres e marinhas e a 

natureza associada e outros valores 

criados pelas interações com seres 

humanos por meio de práticas 

tradicionais de manejo. 

VI 

 

Uso Sustentável dos 

Recursos Naturais 

Área protegida 

com manejo de 

recursos 

Proteger ecossistemas naturais e usar de 

forma sustentável os recursos naturais, 

quando a conservação e o uso 

sustentável possam ser mutuamente 

beneficiados. 
Fonte: Dudley (2008), tradução livre.  



31 

 

 

 

A UICN defende que a diversidade de manejo desse conjunto de áreas é desejável e 

deve ser encorajada, por refletir a diversidade de formas de conservar a natureza encontrada nas 

diferentes comunidades e culturas ao redor do mundo (Dudley 2008). É importante ressaltar 

que a UICN possui princípios e diretrizes para a criação das áreas protegidas e um deles indica 

que “a definição e as categorias de áreas protegidas não devem ser utilizadas como desculpa 

para desapropriar pessoas de suas terras” (Dudley 2008, p.10). Brandon (2002) enfatiza que a 

escolha adequada de uma categoria (considerando o contexto social e político em que está 

inserida no momento da criação) pode evitar problemas graves e duradouros, que podem 

envolver conflitos com populações tradicionais residentes ou usuárias de recursos naturais do 

local pretendido para a criação da área protegida. 

 

3.1.2. Unidades de Conservação no Brasil  

 

O Brasil, por ser um dos países que abriga um dos maiores índices de biodiversidades 

do mundo bem como uma elevada diversidade sociocultural com diversas matrizes de 

compreensão da relação do homem com a natureza (Little 2002; Santilli 2005; Diegues 2008), 

naturalmente guarda em seu território um grande potencial para o estabelecimento de áreas 

protegidas das mais diversas formas de manejo possíveis.  

A intenção de delimitar áreas para a proteção de recursos naturais no país pode ser 

verificada desde o início do século XIX. Naquela época, José Bonifácio já manifestava 

preocupação e sugeria propostas pela melhor utilização dos recursos naturais, em contraponto 

à exploração predatória que ocorria no território brasileiro (Araujo 2007). Dom Pedro II 

também possuía interesse na área das ciências naturais, e, assessorado por técnicos e cientistas, 

percebeu que a escassez de água na cidade do Rio de Janeiro estava conectada ao desmatamento 

para implantação de lavouras de café na região dos mananciais hídricos da cidade (Medeiros 

2006).  

O Governo Imperial, por meio do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas 

em 1861, em virtude da Decisão n° 577 de 11 de dezembro conjugada à portaria da mesma data, 

criou o Serviço de Administração das Florestas ao mesmo tempo que foram dadas “instruções 

provisórias para o plantio e conservação das florestas da Tijuca e Paineiras” (Nunes 2012, 

p.107, negrito da autora). 

 

A Floresta da Tijuca tal qual como é atualmente conhecida é, portanto, resultado de 

uma série de experiências de reflorestamento e remanejamento florestal, com as mais 
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variadas espécies originárias da mata atlântica, da redistribuição de pequenos rios e 

da proteção das nascentes, com o objetivo de garantir o abastecimento de água para 

quase toda a população da cidade do Rio de Janeiro. Essas medidas, de caráter 

político-administrativo de longo prazo, produziram um reflorestamento de caráter 

pioneiro em todo o mundo (Nunes 2012, p.6). 

  

Com um enfoque de conservação diferente daquele dos parques nacionais norte-

americanos, a criação das primeiras áreas protegidas no Brasil estava vinculada à importância 

dos serviços ecossistêmicos prestados por essas áreas, com vistas a diminuir os impactos 

ambientais causados pela ocupação desordenada do território. 

Quinze anos após a primeira experiência de delimitação de área protegida para 

conservação na Floresta da Tijuca, o engenheiro André Rebouças sugere em 1876 a criação de 

parques nacionais na ilha do Bananal, no rio Araguaia, e nas Sete Quedas, no rio Paraná13, com 

o intuito de favorecer o progresso dessas regiões com base na atividade do turismo, 

considerando, também, a importância da proteção dessas áreas para as gerações futuras (Araujo 

2007; Bensusan 2014). No entanto, o cenário político, econômico e social do Período Imperial 

(1822 a 1889) e da Primeira República (1889 a 1930) não favoreceu a criação de áreas 

protegidas com o propósito de proteção de beleza cênica e recreação. Segundo Araujo (2007), 

o contexto favorecia o oposto, a expansão de atividades econômicas que estariam atreladas à 

degradação ambiental.   

Na mesma perspectiva da criação das Florestas de Tijuca e Paineiras, em 1911, já no 

período republicano, o Presidente Hermes da Fonseca cria a Reserva Florestal do Acre por meio 

do Decreto n° 8.843 de 26 de julho de 1911. O decreto expõe os motivos para a criação da 

reserva, focada na conservação dos serviços ecossistêmicos (ainda que exista a possibilidade 

de outros interesses estarem ocultos nesta proposição, como comerciais e geopolíticos, mas isto 

não reduz a importância dos conceitos e palavras utilizados).  No entanto, a referida reserva 

jamais foi implementada. 

 

(...) attendendo a que a devastação desordenada das mattas está produzindo em todo 

o paiz effeitos sensiveis e desastrosos, salientando-se entre eles alterações na 

constituição climaterica de varias zonas e no regimen das aguas pluviaes e das 

correntes que dellas dependem; e reconhecendo que é da maior e mais urgente 

necessidade impedir que tal estado de cousa se estenda ao Territorio do Acre, mesmo 

por tratar-se de região onde como igualmente em toda a Amazonia, ha necessidade de 

proteger e assegurar a navegação fluvial e, consequentemente, de obstar que soffra 

modificação o regimen hydrographico respectivo (Brasil 1911). 

                                                 

13 80 anos depois da proposta de André Rebouças, esses locais se tornam, enfim, parques nacionais. O Parque 

Nacional do Araguaia foi criado em 1959, compreendendo a ilha do Bananal e em 1961 o Parque Nacional das 

Sete Quedas é criado, sendo extinto em 1982 em função da construção da usina hidrelétrica de Itaipu. 
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O primeiro parque nacional do Brasil criado conforme o modelo norte-americano de 

conservação surgiu, apenas, em 1937, com a criação do Parque Nacional do Itatiaia, na área até 

então pertencente à Estação Biológica do Jardim Botânico do Rio de Janeiro em Itatiaia, 

estabelecida desde 1914. O parque foi criado com o objetivo "incentivar a pesquisa científica e 

oferecer lazer às populações urbanas" (Bensusan 2014, p. 35).  

A Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, representou uma mudança 

na concepção de Estado, influenciando diversas áreas, inclusive a política ambiental. Essa 

mudança seria para um Estado Social, privilegiando os direitos coletivos e, para Araújo (2007, 

p.63;64), “a preocupação maior desloca-se da liberdade para a igualdade; o individualismo do 

Estado liberal é substituído com a preocupação do bem comum, com o interesse público [...] e 

aos mais diversos tipos de direitos difusos e coletivos. ” Nessa perspectiva, a atenção ao uso 

dos recursos naturais aumentou. Entre maio de 1933 e outubro de 1934, foram instituídos vários 

dispositivos legais de proteção do meio ambiente e dos recursos naturais: o Código das Águas, 

das Minas, Florestal e da Caça e Pesca.  Vale destacar que os avanços na política ambiental 

brasileira na década de 30 são fruto, também, da necessidade de reorganização da exploração 

florestal no país e da influência de grupos organizados com o objetivo de contribuir para a 

proteção da natureza, que estavam se constituindo nesse período (Medeiros 2006).  

As áreas protegidas com a finalidade de conservação da natureza foram introduzidas, na 

legislação, a partir do Decreto nº 23.793 de 1934, que instituiu o primeiro Código Florestal 

brasileiro (Brasil 1934).  

Ao longo dos anos, os órgãos responsáveis pela gestão das áreas protegidas com 

objetivo de conservação foram se transformando, ora sendo extintos para a criação de outros, 

ora sendo fundidos e posteriormente separados até o formato adotado atualmente na esfera 

federal, de uma única autarquia com a incumbência específica de fazer a gestão de todas as 

categorias14 dessas áreas que em 1979 passam a se chamar “unidades de conservação” 

(Medeiros 2006). No princípio os órgãos eram vinculados ao Ministério da Agricultura e 

Ministério do Interior, até a criação do Ministério do Meio Ambiente em novembro de 1992. 

Essa mudança demonstra, também, a evolução na gestão da área ambiental, que vai de órgãos 

voltados ao desenvolvimento florestal para instituições voltadas à conservação ambiental 

(Pureza et al. 2015). Uma breve descrição de cada um desses órgãos é feita a seguir. 

 Serviço de Administração das Florestas (1861  1908) 

                                                 

14 Mais detalhes sobre as categorias de unidades de conservação no tópico 3.1.2.1. 
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Foi criado por portaria conjugada à Decisão 577 de 11 de dezembro de 1861, vinculado 

ao Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, especialmente para administrar o que 

consideramos as primeiras áreas protegidas do Brasil: as Florestas da Tijuca e Paineiras (Nunes, 

2012). 

 

 Serviço Florestal Brasileiro (1921 – 1962)  

 

Foi criado em 1921 por meio do Decreto Legislativo n° 4.421, como um departamento 

do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, com a incumbência de definir os locais 

para a criação de Parques Nacionais e os critérios, que eram baseados em belezas cênicas “com 

florestas virgens típicas que deveriam ser perpetuamente conservadas” (Araújo 2007). Apesar 

de ter sido criado em 1921, apenas em 1926 começou a atuar de fato, em função da falta de 

recursos financeiros (Araujo 2007). Após a criação do Parque Nacional de Itatiaia, em 1938, 

foi criado no âmbito do Serviço Florestal a Seção de Parques Nacionais para apoiar a 

administração dessas áreas, que, em 1939, aumentam em número com a criação do Parque 

Nacional do Iguaçu e Parque Nacional da Serra dos Órgãos. No total, 16 UCs federais são 

criadas no âmbito desse órgão, sendo duas florestas nacionais e 14 parques nacionais. 

  

 Departamento de Recursos Naturais Renováveis (DRNR: 1962 – 1967) 

 

Foi criado pela Lei Delegada nº 9/1962, que extinguia o Serviço Florestal Brasileiro e 

cria em seu lugar o DRNR, que teve como principal incumbência apresentar uma proposta de 

revisão para o Código Florestal Brasileiro (Araujo 2007). 

O DRNR não cria nenhuma área protegida. Talvez o fato mais relevante ligado às áreas 

protegidas, ocorrido durante sua existência, seja a mudança de nome do Parque Nacional do 

Rio de Janeiro, criado em 1961, para Parque Nacional da Tijuca em 1967 (Esteves, 2006). 

 

 Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF: 1967 – 1989) 

 

É uma autarquia federal criada por meio do Decreto-Lei nº 289 de 28 de fevereiro de 

1967, vinculado ao Ministério da Agricultura, com base na extinção do DRNR, do Conselho 

Florestal, do Instituto Nacional do Mate e do Instituto Nacional do Pinho. Dentre suas 
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atribuições, estava a criação e gestão da Parques Nacionais, Florestas Nacionais e Reservas 

Biológicas. 

O IBDF surge como uma autarquia integrante da administração descentralizada do 

Ministério, dentro de um entendimento de que a forma de administração indireta seria mais 

eficiente na implantação das políticas públicas. Contudo, o IBDF sofria com a carência de 

recursos materiais e humanos, principalmente com formação técnica na área; com o orçamento 

insuficiente e com problemas de integração entre os servidores oriundos dos diferentes órgãos 

que o constituíram (Araujo 2007). Mesmo com todas as limitações existentes à época, o IBDF 

tem papel marcante na história das unidades de conservação e logrou criar boa quantidade delas, 

ao todo 70, sendo 27 Parna, 23 Flona e 20 Rebio. 

 

 Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA: 1973 – 1989)  

 

Foi criada por meio do Decreto nº 73.030 de 30 de outubro de 1973, vinculada ao 

Ministério do Interior e transferida para o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente quando este é criado, em 1985. Surge como uma resposta à Conferência de Meio 

Ambiente de Estocolmo, em 1972, “orientada para a conservação do meio ambiente, e o uso 

racional dos recursos naturais, passando a dividir com o IBDF a responsabilidade pela gestão e 

fiscalização da política brasileira para as áreas protegidas” (Medeiros 2006, p.53). 

Devido à sobreposição de atribuições com o IBDF, houve uma expectativa de que a 

SEMA assumisse a gestão das áreas protegidas e o IBDF ficasse com as atribuições 

relacionadas ao desenvolvimento da economia florestal (Medeiros 2006). Entretanto, Pureza et 

al. (2015) trazem um depoimento de Paulo Nogueira Neto, então coordenador da SEMA, em 

que ele relata que, no momento em que uma equipe da secretaria apresentou a proposta para o 

Ministério da Agricultura, responsável pelo IBDF, estes se posicionaram contrários a essa nova 

estruturação. Buscando evitar um conflito político com outro ministério, a SEMA optou por 

criar outros tipos de áreas protegidas: as Estações Ecológicas  Esec, as Áreas de Relevante 

Interesse Ecológico  ARIE e as Áreas de Proteção Ambiental  APA. Miguel Milano relata 

que devido a “problemas institucionais com o IBDF”, a SEMA tinha dificuldade com a agenda 

das áreas protegidas, por não ter a estrutura e a expertise que o IBDF possuía (Pureza et al. 

2015). Durante sua existência, a SEMA logrou criar 48 áreas protegidas, sendo 22 Esec, 14 

ARIE e 12 APA. 
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 Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama: 1989 – até o momento) 

 

É uma autarquia federal criada por meio da Lei nº 7.735 de 22 de fevereiro de 1989, 

vinculada ao Ministério do Interior e em 1990 transferida para o âmbito da Secretaria do Meio 

Ambiente da Presidência da República  SEMAM/PR. Em 1992 a SEMAM/PR é transformada 

em Ministério do Meio Ambiente – MMA por meio da Lei nº 8.490 de 19 de novembro de 

1992, e consequentemente o Ibama se torna uma autarquia vinculada a esse Ministério. 

A fusão da SEMA, do IBDF, da Superintendência da Borracha (Sudhevea) e da 

Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (Sudepe) origina o Ibama, que passa a integrar, 

então, em um mesmo órgão, todas as instâncias federais de execução da política ambiental 

brasileira (Medeiros 2006). Dessa forma, todas as categorias de unidades de conservação 

passam a ser geridas por um mesmo órgão. Enquanto os quatro órgãos anteriores eram voltados 

ao desenvolvimento (controle de poluição, florestal, da borracha e da pesca), o Ibama surge 

com uma proposta mais voltada para a conservação (Pureza et al. 2015). 

Atualmente, o Ibama é um órgão executor, junto ao ICMBio, do SISNAMA15, Sistema 

Nacional do Meio Ambiente, criado por meio da Lei nº 6.938/1981 que dispõe sobre a Política 

Nacional de Meio Ambiente.  

Durante o período em que teve entre suas atribuições a criação e gestão de unidades de 

conservação federais, o Ibama criou 186 UCs (10 Esec, 8 Rebio, 27 Parna, 5 RVS, 1 MN, 20 

APA, 3 ARIE, 73 Resex, 38 Flona e 1 RDS) e seu primeiro concurso público (2002) para 

ampliar o quadro funcional possibilitou a chegada de servidores em UCs que nunca haviam 

recebido gestores, e, consequentemente, nunca haviam “saído do papel”. 

 

 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio: 2007 – 

até o momento). 

 

É uma autarquia federal criada por meio da Lei nº 11.516 de 28 de agosto de 2007, 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e integrante do SISNAMA como órgão executor, 

                                                 

15 O SISNAMA estabelece uma rede de instituições da área ambiental para viabilizar a implementação da Política 

Nacional de Meio Ambiente em todos os níveis da federação. Sua estrutura abriga, além do Órgão Executor, o 

Órgão Central, ocupado pelo MMA, o Órgão Consultivo e Deliberativo, ocupado pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, o Órgão Superior, composto pelo Conselho de Governo e Órgãos Setoriais (órgãos da 

administração federal direta ou indireta com a função de proteção ambiental), Seccionais (órgãos e entidades 

estaduais) e Locais (entidades municipais). 
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com a missão de proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental 

e com as finalidades de, entre outras, propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar 

as unidades de conservação federais. 

No sítio eletrônico do ICMBio, consta como justificativa para sua criação: 

 

O Instituto Chico Mendes foi criado com o objetivo de dar foco à gestão de Unidades 

de Conservação federais e à conservação da biodiversidade existente nesses territórios 

protegidos por lei. Antes estas duas agendas ficavam sob a esfera do Ibama, mas o 

Licenciamento Ambiental Federal e a Fiscalização absorviam consideravelmente os 

investimentos de pessoal e financeiro, ficando a gestão de Unidades de Conservação 

e a conservação da biodiversidade em importância sequencial.16 

 

Importante lembrar que o contexto à época era de um “novo desenvolvimentismo 

brasileiro” (Gonçalves 2012 citado em Loureiro et al. 2013), com grandes empreendimentos 

sendo construídos e consequentemente grande pressão sobre o IBAMA para emissão de 

licenças ambientais. O fato do IBAMA não ter concedido a licença prévia para o complexo de 

hidrelétricas do rio Madeira, em Rondônia, e uma suposta demora no processo de licenciamento 

de outros empreendimentos foram fatores que contribuíram para o governo federal realizar 

reestruturação dos órgãos executores da política ambiental, desmembrando o Ibama, que 

permanece com as atribuições relativas às agendas de licenciamento e fiscalização e 

transferindo a gestão das unidades de conservação federais para o recém-criado ICMBio 

(Loureiro et al. 2013). Por outro lado, desde a década de 1940, já existia a demanda por parte 

de ambientalistas para a criação de um Instituto voltado exclusivamente para as unidades de 

conservação (Araujo, 2007). 

De 2008 a 2015 o ICMBio criou 28 UCs, sendo uma Esec, uma Rebio, nove Parna, duas 

RVS, dois MN, duas APA, nove Resex, uma Flona e uma RDS. Atualmente, o ICMBio é 

responsável pela gestão de 320 unidades de conservação federais, pelo apoio às 648 RPPNs 

reconhecidas na esfera federal e é composto por um conjunto de 14 Centros de Pesquisa e 

Conservação com a atribuição de produzir conhecimentos, por meio da pesquisa científica, 

necessários para a conservação da biodiversidade, do patrimônio espeleológico e da 

sociobiodiversidade associada a povos e comunidades tradicionais. Além da produção de 

conhecimento, os Centros de Pesquisa e Conservação são responsáveis, também, por ações de 

                                                 

16 http://www.icmbio.gov.br/portal/servicos/atendimento-ao-cidadao/perguntas-frequentes-servicos/158-porque-

o-instituto-chico-mendes-foi-criado.html 
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manejo para a conservação e recuperação de espécies constantes nas listas oficiais nacionais de 

espécies ameaçadas17. 

A partir da análise da legislação ambiental, desde o início do século passado e do 

histórico de órgãos responsáveis pela criação e gestão de áreas protegidas, pode-se perceber 

que o estabelecimento de categorias dessas áreas foi pulverizado em uma série de leis e 

decretos, da mesma forma que a sua administração por alguns momentos era realizada por 

diferentes órgãos. Como veremos a seguir, até o trabalho desenvolvido por Wetterberg em 1975 

e a publicação do primeiro plano em direção a um sistema nacional elaborado pelo IBDF em 

1979, a criação de unidades de conservação não seguia um planejamento estruturado e de 

abrangência nacional, os critérios técnicos e científicos eram pouco claros e não se pensava em 

uma possível complementaridade das diferentes categorias, mas por questões de estética e 

circunstâncias políticas favoráveis (Mercadante 2001; Araujo 2007).  

A Lei nº9.985, no ano 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

no Brasil e o processo de discussão e construção desta lei foi longo e permeado por polêmicas 

e impasses oriundos da diversidade de formas de proteger e conservar a natureza percebidas 

pelos diferentes grupos envolvidos com a temática. Como bem coloca Mercadante (2001), 

“ingressar nessa controvérsia é fundamental para entender o sentido da Lei nº9.985/2000”, e o 

processo de construção do SNUC a partir do primeiro projeto de lei será tratado na próxima 

seção. 

 

3.1.2.1. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação  SNUC: Histórico, 

características e breve análise dos 15 anos de implementação 

 

Desde a década de 70, o IBDF apontava a necessidade de organização dos diferentes 

tipos de unidades de conservação em um sistema único. Nessa década o país passava por 

grandes processos de desenvolvimento em várias áreas, e as obras e atividades realizadas no 

âmbito desses projetos tiveram grande impacto negativo sobre diferentes biomas do país, em 

especial o amazônico, onde a construção de rodovias, o incentivo à colonização baseada em 

fazendas agropecuárias e a extração de madeira causaram grande devastação e alteração no 

modo de vida de muitas populações que ali habitavam (IUCN 1995). Paradoxalmente, surge 

uma preocupação com a conservação nesses documentos, que indicam a necessidade de criação 

de áreas protegidas para a Amazônia (Araujo 2007). Uma estratégia sistêmica fundamentada 

                                                 

17 http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/centros-de-pesquisa.html 
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em critérios sólidos se tornou ainda mais importante e urgente, para que a criação das áreas 

protegidas no Brasil não fosse ao acaso, ou apenas aproveitando terras marginalizadas. 

Alguns autores consideram o trabalho de Wetterberg et al. (1976) “Uma Análise de 

Prioridades em Conservação da natureza na Amazônia” como o primeiro estudo feito no sentido 

da construção de um sistema nacional, inclusive servindo de base para o futuro Plano do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação elaborado pelo IBDF. Segundo Araujo (2007), 

Wetterberg já havia trabalhado na construção do sistema nacional das unidades de conservação 

da Colômbia e foi convidado a contribuir para a construção de um sistema na Amazônia com 

forte embasamento científico para convencer os tomadores de decisão à época da importância 

do estabelecimento de áreas protegidas para a conservação da região. Sua proposta para 

priorização de áreas para conservação foi fundamentada então em três teorias ecológicas que, 

apesar de criticadas em alguns aspectos hoje, eram o melhor conhecimento científico à época 

(Araujo 2007) e continuaram a ser teorias predominantes na área até a década de 90. 

 

a biogeografia de Prance mostrava as regiões que deveriam ser representadas no 

sistema de áreas protegidas, a Teoria dos Refúgios indicava as melhores áreas para 

serem protegidas dentro de cada região e a Teoria da Biogeografia de Ilhas fornecia o 

embasamento para se propor o tamanho e a forma das UCs. (Araujo 2007, p.81). 

 

É possível constatar que a tônica da definição das áreas a serem conservadas era 

basicamente biológica e não aparecem nas referências consultadas qualquer estudo ou menção 

a respeito de serviços ecossistêmicos ou das populações tradicionais e outras comunidades 

residentes na região. Essa tendência continua nas duas etapas do Plano construído pelo IBDF. 

Em 1979 o Instituto publicou a I Etapa do Plano do Sistema de Unidades de 

Conservação do Brasil, focada na região da Amazônia, com a proposta de 16 tipos de unidades 

de conservação distribuídos em cinco grupos, baseada principalmente na Teoria dos Refúgios 

do Pleistoceno. Nesse momento, surgiu o termo “unidade de conservação” para “designar o 

conjunto de áreas protegidas que seriam contempladas pelo Sistema” (Medeiros 2006).  

A II Etapa do Plano foi publicada em 1982 e se constitui em uma ampliação da I etapa 

para as demais regiões do país (Araujo 2007) sem alterar os tipos e grupos propostos na I Etapa 

(Pureza et al. 2015). O plano proposto pelo IBDF não se converte em legislação, mas subsidia 

um novo estudo encomendado pelo órgão para a elaboração de um novo estudo e um 

anteprojeto de lei para instituir o sistema. Em 1988, a Funatura, organização não governamental 

ambientalista, fica responsável, por meio de protocolo de intenções com IBDF e SEMA, pela 

elaboração de um estudo com a “revisão e atualização conceitual do conjunto de categorias de 

unidades de conservação” além do próprio Anteprojeto de Lei (Jorge Pádua 2011). O resultado 
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do trabalho, que contava não apenas com um, mas dois anteprojetos de lei, foi concluído em 

1989 e entregue ao novo órgão responsável pelas unidades de conservação, o Ibama. A proposta 

elaborada pela Funatura envolve nove categorias de UCs distribuídas em 3 grupos (Mercadante 

2001; Medeiros 2006).  

O documento foi submetido a discussões internas no Ibama, foi aprovado pelo 

CONAMA com poucas modificações e remetido à Casa Civil18 da Presidência da República. A 

primeira mudança relevante no anteprojeto de lei foi feita pela Casa Civil, que muda a 

penalidade para o ato de “dano à unidade de conservação”. De crime esse dano passou a ser 

considerado uma atividade sujeita a sanções administrativas, modificação discordada pelos 

ambientalistas (Mercadante 2001). 

 Em maio de 1992, o documento foi encaminhado ao Congresso Nacional, como o 

Projeto de Lei nº2.892/92 (Medeiros 2006; Araujo 2007). Esse PL dará origem à Lei do SNUC, 

primeira lei voltada exclusivamente para as unidades de conservação, reunindo suas diferentes 

categorias e “estabelecendo critérios e normas para criação, implantação e gestão das unidades 

de conservação” (Araujo 2007). 

O processo de debate e busca de aperfeiçoamento do projeto de lei transcorreu ao longo 

de 10 anos, permeado por divergências entre a “antiga e a nova” abordagem na criação e gestão 

de áreas protegidas, ilustradas na Tabela 1, bem como entre uma perspectiva preservacionista 

e uma socioambientalista da conservação da natureza19.  

Uma referência fundamental para a compreensão dos acontecimentos durante o período 

de tramitação do projeto de lei no legislativo foi o texto de Mercadante (2001) “Uma Década 

de Debate e Negociação: A história da elaboração da Lei do SNUC”. À época, Mercadante era 

consultor legislativo da Câmara dos Deputados, e, entre 2003 e 2008, ocupou o cargo de Diretor 

de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente. A sequência dos fatos exposta a seguir 

se baseia no relato de Mercadante.  

                                                 

18 Essa instância do governo é ligada diretamente à presidência e tem status de Ministério, inclusive sendo 

considerada o “ministério mais importante”, por assessorar diretamente o presidente em suas atribuições e na 

coordenação e integração das ações do governo, desenvolvidas pelos demais ministérios. Tem, ainda, a atribuição 

de verificar previamente a constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais e analisar o mérito, oportunidade 

e compatibilidade das propostas e matérias em tramitação no Congresso Nacional (Brasil 2011). Consideramos 

importante evidenciar as competências desse órgão do governo por ele ter tido importante papel nos trâmites de 

construção da Lei do SNUC (Mercadante 2001). 
19 Nos campos técnico e científico, existem diferentes entendimentos sobre esses conceitos, por isso é importante 

explorar essas diferentes conceituações, assunto da próxima seção (3.2) 
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Ao final de 1992, já na Câmara dos Deputados, o PL foi submetido aos trâmites comuns 

da casa e encaminhado para apreciação da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente 

e Minorias  CDCMAM, onde foi designada a um deputado a função de relator20.  O primeiro 

relator designado para o PL foi o deputado federal Fabio Feldmann, que já possuía histórico e 

expertise na área ambiental, tanto no terceiro setor quanto no legislativo21. 

Em 1994, Feldmann apresenta o primeiro substitutivo ao projeto de Lei do SNUC. O 

relatório com suas justificativas para as modificações propostas tem grande relevância na 

compreensão das polêmicas que giram em torno do SNUC. Por essa razão e em virtude de seu 

valor histórico, trechos desse relatório foram reproduzidos na íntegra por Mercadante (2001), e 

merecem uma leitura atenta. 

A essência da polêmica contempla concepções sobre o papel das unidades de 

conservação e suas formas de gestão, sua relação com o contexto socioeconômico do país e o 

envolvimento e participação da população, em especial das comunidades locais, na criação e 

gestão dessas áreas. Em outras palavras: por que, para que, para quem criamos as unidades de 

conservação e como fazemos a gestão delas. 

 

Vem se desenvolvendo uma concepção nova sobre o papel das unidades de 

conservação que procura redefinir o manejo dessas áreas protegidas tendo em vista 

assegurar, ao mesmo tempo, a conservação da biodiversidade e a melhoria da 

qualidade de vida das populações humanas. Essa mudança de perspectiva caminha em 

conjunto com a evolução do conceito de conservação e das estratégias de 

desenvolvimento (F. Feldmann, texto transcrito em Mercadante 2001, p.199). 

 

 

Para Feldmann, o projeto do SNUC havia sido concebido a partir de uma “concepção 

envelhecida sobre o significado e o papel das unidades de conservação” que, já naquela época, 

estava sendo revista e atualizada em outros países do mundo. Nessa concepção, em linhas 

gerais, as áreas protegidas são criadas por decisões unilaterais, “de cima para baixo” e se tornam 

(ou busca-se que sejam) “ilhas” protegidas tanto dos processos de desenvolvimento quanto das 

populações locais e administradas exclusivamente por técnicos da área. Nesse sentido, afirma 

que “é essencial superar o preconceito de que só o especialista, só o técnico dos órgãos públicos, 

possui a motivação e os conhecimentos necessários para gerir uma unidade de conservação”. 

Feldmann reconhece a importância ímpar das unidades de conservação, entretanto credita os 

problemas que as UCs enfrentam à forma como usualmente foram criadas e implementadas.  

                                                 

20 O relator pode propor a aprovação total ou parcial da proposição, pode rejeitar, arquivar, apresentar emendas 

ou um projeto totalmente alternativo, um substitutivo. 
21 http://www.ffconsultores.com.br/historia/ 
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Na perspectiva tradicional, criar uma unidade de conservação significa, em essência, 

cercar uma determinada área, remover ou - alguns diriam -, expulsar a população 

eventualmente residente e, em seguida, controlar ou impedir, de forma estrita, o acesso 

e a utilização da unidade. A preocupação básica, quase exclusiva muitas vezes, é com 

a preservação dos ecossistemas. (...). No processo corrente de criação de unidades de 

conservação incorre-se, via de regra, em um equívoco fundamental: as unidades de 

conservação são concebidas e criadas a partir de uma decisão unilateral, de cima para 

baixo, como se fossem entidades isoladas, alheias e acima da dinâmica 

socioeconômica local e regional. A visão conservacionista, a rigor, é incapaz de 

enxergar uma unidade de conservação como um fator de desenvolvimento local e 

regional, de situar a criação e a gestão dessas áreas dentro de um processo mais amplo 

de promoção social e econômica das comunidades envolvidas. Consequentemente, as 

populações locais são encaradas com desconfiança, como se fossem uma ameaça 

permanente à integridade e aos objetivos da unidade, o que, nessas circunstâncias, isto 

é, nessa situação de isolamento e confronto, acaba se tornando verdade. A sociedade 

local, alijada do processo, sem possibilidades de participação e decisão  o que lhe 

permitiria conhecer e compreender melhor o significado e a importância de uma 

unidade de conservação , percebe a intervenção do Poder Público como sendo um 

ato violento, autoritário, injusto e ilegítimo, e assume uma atitude de resistência, 

discreta algumas vezes, ostensiva outras (F. Feldmann, texto transcrito em 

Mercadante 2001, p.196). 

 

Feldmann faz referência a diferentes documentos e estudos internacionais para sustentar 

sua posição, dentre eles o relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento intitulado “Nosso Futuro Comum”, conhecido também por Relatório 

Brundtland, publicado em 1987; a publicação de 1991 “Cuidando do Planeta Terra – Uma 

estratégia para o futuro da vida”, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente  

PNUMA, da UICN e do Fundo Mundial para a natureza  WWF; e a “Estratégia Global para a 

Biodiversidade”, publicada em 1992 pelo PNUMA, UICN e Instituto de Recursos Mundiais  

WRI.   

Esses documentos reafirmam a importância da criação de áreas protegidas como uma 

das estratégias essenciais para a conservação de espécies e ecossistemas, e afirmam que sua 

efetividade depende da mudança de paradigma na gestão das áreas protegidas. Além disso, 

reforçam a necessidade de incluir em seus propósitos de criação, além das preocupações com a 

conservação da biodiversidade, a integração ao contexto socioeconômico local/regional e a 

melhoria da qualidade de vida tanto das comunidades associadas quanto das gerações presentes 

e futuras. Indicam ainda ser fundamental promover o envolvimento e participação efetiva das 

comunidades interessadas no planejamento e gestão das áreas protegidas. 
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É nessa perspectiva que Feldmann introduz cinco modificações22 principais no texto 

original. Segundo Mercadante (2001, p.206):  

 

introduziu-se no PL do SNUC a preocupação com a participação da sociedade, 

especialmente da comunidade local na criação e gestão das UCs, a integração da UC 

na dinâmica social e econômica local, a proteção à população tradicional, a 

descentralização administrativa e a sustentabilidade econômica das UCs. 

 

Em 1994, dois eventos, dentre eles um workshop promovido pelo MMA, oportunizaram 

debates sobre o substitutivo proposto, que recebeu tanto críticas quanto elogios, evidenciou “a 

profunda divisão entre os ambientalistas sobre o modelo de área protegida ou, em um sentido 

mais amplo, de conservação da natureza, que deveria prevalecer na futura Lei do SNUC” 

(Mercadante 2001, p.209). Enquanto parte dos grupos interessados no tema consideravam que 

a proposta se desvirtuava do objetivo principal de conservação da natureza, na medida em que 

acrescentava diversos dispositivos considerando aspectos sociais, outra parte criticava 

justamente o pouco avanço do substantivo nesse sentido, manifestando temor ao risco que esse 

projeto de lei representava ao “não considerar a participação das populações locais e de seus 

representantes na elaboração, implantação e gestão das Unidades de Conservação”23 além de 

não promover espaço para a “participação de organizações da sociedade civil a nível regional e 

nacional”. 

No final de 1994, ao final de seu mandato, Feldmann decide recuar, entrega uma 

proposta muito parecida com a proposta inicial e assume a Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente de São Paulo. 

A partir de 1995, o relator do PL passa a ser o deputado federal Fernando Gabeira, que 

também possuía trajetória e expertise na área socioambiental24. Nesse ano são realizadas 

audiências públicas em seis capitais localizadas nas cinco regiões do país. Com base nessas 

                                                 

22 Em resumo as modificações propostas pelo relator foram:  Inclusão de quatro novos objetivos ao Sistema; 

acréscimo de um artigo contendo os princípios de implementação do Sistema; inclusão de uma definição de 

“população tradicional”; exclusão da categoria Rebio, com a manutenção da categoria Esec, por serem 

consideradas “conceitualmente idênticas”;  definição dos atos prejudiciais à integridade das UCs como crime 

(penalidade que a Casa Civil havia flexibilizado para sanções administrativas). 
23 Manifestação dos participantes do seminário “Populações, Territórios e Recursos Naturais” promovido pelo 

Instituto de Estudos Amazônicos e Ambientais (Mercadante 2001). 
24 http://gabeira.com.br/biografia/ 
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consultas públicas, Gabeira resgata a proposta de substitutivo mais avançada de Feldmann e 

acrescenta dez itens, dentre os quais destacamos25: 

 Nova definição do conceito de “população tradicional”; 

 A realização de consulta pública antes da criação da UC torna-se obrigatória. 

Segundo Mercadante (2001, p.222), a “intenção era fazer da criação de uma UC um 

processo participativo e negociado, a construção de um compromisso, envolvendo todos 

os atores interessados. Mas não houve condição política para um avanço dessa ordem”; 

 Reconhecimento da presença de população tradicional em UCs de proteção 

integral e indicação de três alternativas para resolução do “problema”: reassentamento da 

população (em condições negociadas); reclassificação da UC; e a permanência temporária 

da população mediante contrato (surge então o embrião do que vem a se tornar o Termo de 

Compromisso objeto desta pesquisa). Mercadante (2001) diz que uma 4ª opção seria 

garantir o direito de permanência dessas populações por prazo indeterminado, mas esta não 

foi feita por falta de condições políticas. 

 

Segundo Medeiros (2006), “entre os pontos mais polêmicos destacavam-se a questão 

das populações tradicionais, a participação popular no processo de criação e gestão de UCs e 

as indenizações para desapropriações”. Ranieri et al. (2011) destacam como principais 

polêmicas “a presença humana dentro das unidades de proteção integral, a necessidade de 

envolvimento da sociedade na criação de unidades, a pertinência de determinadas categorias, a 

sobreposição com terras indígenas e o conceito de populações tradicionais”. 

Em meio às polêmicas, foram realizados em 1996 dois eventos para tratar do tema da 

presença de populações humanas em unidades de conservação: O workshop promovido pelo 

Instituto Socioambiental – ISA para analisar experiências concretas de conservação envolvendo 

populações tradicionais ou rurais e o seminário promovido pela Câmara dos Deputados para 

tratar da presença humana em UCs. 

                                                 

25 Outras questões incorporadas foram: Acréscimo de quatro novas categorias de UCs e elevação de RPPN à 

categoria de UC; passa-se a admitir a presença de população tradicional em Flona (que já estava prevista no art. 

8 do Decreto nº 1.298/1994 que aprova o regulamento das Florestas Nacionais e dá outras providências); 

previsão de conselho consultivo para as UCs de proteção integral e conselho deliberativo para Resex, RDS e 

APA; introdução do princípio da remuneração por produtos e serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos 

recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais das UCs; acréscimo de um dispositivo excluindo a inclusão de 

Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) não manejadas conforme um plano de manejo 

florestal sustentado, do cálculo das indenizações para desapropriação, numa tentativa de evitar a “indústria das 

indenizações milionárias”; introdução do instrumento da “interdição administrativa provisória” para oportunizar 

a realização de mais estudos na direção da categorização mais adequada e em uma tentativa de evitar a 

destruição da área pretendida para criação da UC como forma de retirar a justificativa de sua criação; inclusão da 

possibilidade de ONGs ambientalistas fazerem a gestão de UCs públicas. 



45 

 

 

Em um movimento contrário, foi constituída em 1996 a Rede Nacional Pró Unidades 

de Conservação  Rede Pró-UC, com o intuito de contestar o substitutivo apresentado por 

Gabeira e defender o conceito tradicional de UC. Em 1997 a Rede organizou o primeiro 

Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação  CBUC, que, segundo Mercadante (2001, 

p.225), foi “concebido e organizado com o claro propósito de promover a concepção tradicional 

de UC e atacar o substitutivo do Deputado Fernando Gabeira, como se pode constatar pela 

moção I aprovada no evento, onde se dizia”: 

 

os participantes do Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação manifestam-se 

contra o substitutivo ao Projeto de Lei nº2.892/92 que trata do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, atualmente em exame pelo Executivo, porque contém 

impropriedades conceituais e técnicas que podem causar profundos danos às áreas 

protegidas, e a favor da abertura de conversações que permitam, a curto prazo, a 

preparação e aprovação de uma versão que resgate os objetivos básicos do Projeto de 

Lei inicialmente proposto pelo Executivo, analisado e aprovado pelo CONAMA 

(Trecho da Moção I do CBUC de 1997, transcrito por Mercadante 2001, p.225). 

 

No final de 1996, após muita negociação com os diferentes atores envolvidos, o relator 

coloca seu substitutivo para votação na CDCMAM, votação esta que foi impedida pela Casa 

Civil, que alegou a existência de dispositivos inconstitucionais e outros que implicariam 

aumento de despesas do governo. Mercadante (2001, p.226) diz que “na verdade, a decisão da 

Casa Civil foi motivada por pressões de setores do próprio Governo contrários ao substitutivo 

‘socioambientalista’ do deputado Gabeira”. Devido ao impedimento da votação, o governo se 

comprometeu a apresentar uma proposta para votação em 1997, o que não aconteceu, 

permanecendo o impasse e a inação. 

 

[Em 1998] por uma iniciativa do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais 

para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, entidades ambientalistas 

“preservacionistas” e “socioambientalistas” se reuniram para tentar encontrar uma 

proposta de consenso para o SNUC. As propostas apresentadas, que na verdade 

empurraram o pêndulo um pouco mais para o lado preservacionista, foram quase todas 

aceitas pelo relator. (...) [em 1999] o Governo mais uma vez provocou o adiamento 

da votação, comprometendo-se a apresentar, nos dias seguintes, sua proposta, que foi 

de fato finalmente apresentada, desta vez com o apoio da Casa Civil, no dia 8 de junho. 

As modificações sugeridas foram, no essencial, aceitas pelo relator. O pêndulo 

moveu-se mais uma vez no sentido “preservacionista” (Mercadante 2001, p.226). 

 

No dia 9 de junho de 1999, o PL foi aprovado no âmbito da CDCMAM e no dia seguinte 

no plenário da Câmara dos Deputados, sendo encaminhado em seguida ao Senado, onde se 

tornou o PL nº27/99. Durante um ano, seguiram-se negociações e discussões para viabilizar a 

aprovação do PL. Interessante destacar que, segundo Mercadante (2001, p.29), “para os 

preservacionistas mais extremados era melhor não aprovar projeto nenhum do que transformar 



46 

 

 

em lei o texto aprovado na Câmara. Para os socioambientalistas, mesmo reconhecendo que 

aprovado na Câmara estava muito aquém do ideal, ainda representava um avanço e merecia ser 

aprovado”.  

Dentre as negociações feitas naquele ano, estavam o veto presidencial a alguns 

dispositivos, especialmente aquele que trazia a definição de população tradicional. Veremos 

com mais detalhes a definição para população tradicional proposta no SNUC e outras na seção 

3.3. Para o momento, é interessante ilustrar algumas das motivações do veto a esse dispositivo 

no SNUC: 

 

Para os preservacionistas, a definição sempre foi excessivamente abrangente. 

Justificou-se, inclusive, o veto dizendo-se que “o conteúdo da disposição é tão 

abrangente que nela, com pouco esforço da imaginação, caberia toda a população do 

Brasil”; e que ele “alcançaria, praticamente, toda a população rural de baixa renda, 

impossibilitando a proteção especial que se pretende dar às populações 

verdadeiramente tradicionais”. Mas foi decisivo para o veto a oposição dos próprios 

seringueiros da Amazônia, representados no Senado pela Senadora Marina Silva, para 

quem a definição era excessivamente restritiva. (Mercadante 2001, p. 229) 

 

Finalmente, no dia 18 de julho de 2000, é sancionada e publicada a Lei nº 9.985/00 

dispondo sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que seria regulamentada dois 

anos depois pelo Decreto nº 4.340/2002. A lei estabelece doze categorias de unidades de 

conservação distribuídas em dois grupos: proteção integral e uso sustentável, respectivamente 

uso indireto e uso direto dos recursos naturais. Na Tabela 4, estão elencadas as doze categorias 

e uma analogia às categorias existentes no sistema da UICN. 

Dentre alguns dos avanços que a Lei do SNUC traz, podemos destacar o 

estabelecimento de alguns instrumentos de gestão, o fomento à maior participação social na 

criação e gestão das UCs, o reconhecimento de situações de conflitos territoriais existentes em 

algumas dessas áreas e algumas categorias de Unidade que buscam aliar a conservação da 

natureza com a presença de populações tradicionais, que são percebidas como aliadas da 

conservação. 

Em relação aos instrumentos de gestão previstos para operacionalizar a gestão das 

Unidades, a lei estabelece a obrigatoriedade de plano de manejo para todas as categorias (art. 

27), que deve ser elaborado no prazo de até cinco anos após sua criação. Os planos de manejo 

são importantes guias, construídos com base no objetivo e no contexto da Unidade para orientar 

sua gestão, estabelecendo seu zoneamento, normas gerais de uso e manejo. 

 



47 

 

 

Tabela 4  Categorias de unidades de conservação brasileiras e uma correlação com o sistema 

proposto pela UICN. 

Grupo e objetivo 

 

Categorias SNUC Categorias UICN 

Proteção Integral 

art. 7 §1º O objetivo básico 

das Unidades de Proteção 

Integral é preservar a 

natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos 

seus recursos naturais, 

com exceção dos casos 

previstos nesta lei. 

 

Estação Ecológica Ia 

Reserva Biológica Ia 

Parque Nacional II 

Monumento Natural III 

Refúgio de Vida Silvestre III 

Uso Sustentável 

art. 7 §2º O objetivo básico 

das Unidades de Uso 

Sustentável é 

compatibilizar a 

conservação da natureza 

com o uso sus tentável de 

parcela dos seus recursos 

naturais. 

Área de Relevante Interesse 

Ecológico 

IV 

Área de Proteção Ambiental V 

Floresta Nacional VI 

Reserva Extrativista VI 

Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável 

VI 

Reserva de Fauna - 

Reserva Particular do 

Patrimônio Natural 

- 

Adaptado de Cisneros & McBreen (2010). 

 

Outro avanço trazido pela lei e que altera a estrutura de gestão das Unidades é o 

estabelecimento obrigatório do conselho gestor, que pode ser consultivo ou deliberativo, 

dependendo da categoria26 (art. 29; art. 17 §5º; art. 18 §2º; art. 20 §4º; Brasil 2000).   Os 

conselhos são importantes espaços formais de participação da sociedade na gestão das unidades 

de conservação e suas atribuições são discriminadas no Decreto nº 4.340/2002 que regulamenta 

a lei do SNUC. 

O estímulo ao envolvimento da sociedade com as áreas protegidas não se restringe aos 

conselhos gestores, mas aos vários outros dispositivos da lei, por exemplo, em relação às 

diretrizes III, IV, V, IX, X; no art. 22, que institui a consulta pública para criação da maioria27 

das categorias de UCs, com fornecimento de informações adequadas e inteligíveis ao público 

interessado e no art. 30, que prevê a possibilidade da gestão da UC ser feita por organização da 

sociedade civil de interesse público mediante instrumento a ser pactuado com o órgão gestor.  

                                                 

26 Algumas categorias não especificam o tipo de conselho a ser estabelecido, se consultivo ou deliberativo, a 

saber: APA (art. 15 §5º), ARIE, Refau e RPPN. 
27 A consulta pública não é obrigatória para a criação de Estações ecológicas e Reservas Biológicas art. 22§ 4º 

(Brasil 2000). 
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Situações de conflito territorial, como sobreposições de UC com Terra Indígena e 

presença de populações tradicionais em unidades de conservação de proteção integral, são 

reconhecidas pelo SNUC em diferentes momentos. Ranieri et al. (2011, p.160) entendem que, 

por meio desse reconhecimento, o SNUC busca “o equacionamento do conflito entre os 

objetivos de manejo de algumas unidades de conservação do grupo de proteção integral e o uso 

direto dessas áreas por parte de populações que vivem do extrativismo evitando situações de 

ilegalidade. ” No art. 4º (XIII), por exemplo, tem-se que um dos objetivos do sistema é “proteger 

os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e 

valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente”. Na 

própria definição do grupo de Proteção Integral, são previstas exceções para os casos previstos 

na lei. Na seção que trata do plano de manejo das UCs, no art. 28 Parágrafo único, estabelece-

se que: 

 

até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas 

nas unidades de conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas 

a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se 

às populações tradicionais porventura residentes na área as condições e os meios 

necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais. 

 

 

Não apenas nos objetivos e nas diretrizes presentes no SNUC está a atenção para essas 

situações de conflito, mas também nos artigos específicos em que estão previstas medidas a 

serem tomadas nessas situações e prazos para encaminhamento. O art. 42, por exemplo, trata 

especificamente da situação das populações tradicionais residentes em UCs de proteção integral 

e institui a necessidade de um acordo com normas e ações para compatibilizar a presença dessas 

populações e os objetivos da unidade, acordos estes que deverão ser estabelecidos em um 

regulamento específico. O tipo do regulamento é especificado no Decreto nº4.340/2002 art. 39, 

que utiliza a figura do Termo de Compromisso para esses casos.   

As sobreposições entre unidades de conservação e terras indígenas são contempladas no 

art.57 e seu parágrafo único: 

 

art. 57. Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e 

indigenista deverão instituir grupos de trabalho para, no prazo de cento e oitenta dias 

a partir da vigência desta Lei, propor as diretrizes a serem adotadas com vistas à 

regularização das eventuais superposições entre áreas indígenas e unidades de 

conservação. 

Parágrafo único. No ato de criação dos grupos de trabalho serão fixados os 

participantes, bem como a estratégia de ação e a abrangência dos trabalhos, garantida 

a participação das comunidades envolvidas (Brasil 2000). 
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Embora o SNUC estabeleça prazos para certos encaminhamentos, eles dificilmente são 

cumpridos. Sua própria regulamentação tinha o prazo de 180 dias (cerca de 6 meses) para 

ocorrer (art. 58), e só ocorreu após dois anos com a publicação do Decreto nº 4.340/2002. O 

mesmo acontece com os planos de manejo, que deveriam ser concluídos em até cinco anos, o 

que historicamente não tem ocorrido. Da mesma forma, os Termos de Compromisso entre 

populações tradicionais residentes e a gestão das UCs de proteção integral deveriam ser 

estabelecidos no prazo de um ano a contar da data de criação da UC, ou no prazo de dois anos 

a partir da edição do Decreto nº 4.340 (art. 39 §3º; Brasil 2002) e como já foi exposto na 

Introdução, poucos termos foram celebrados diante da demanda existente28.  

No que diz respeito à categorização das unidades de conservação trazida pelo SNUC, 

desde o princípio da criação de unidades de conservação no Brasil até fins da década de 80, 

algumas categorias eram mais tradicionalmente utilizadas pelo IBDF e pela SEMA, como 

Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Floresta Nacional, Área de Relevante 

Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental. Outras, como Monumento Natural, Reserva 

de Vida Silvestre, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e RPPN, foram novas categorias 

trazidas pelo SNUC, e demonstram uma valorização da contribuição de proprietários de áreas 

privadas para a conservação da biodiversidade. E as Reservas Extrativistas29, que começaram a 

ser criadas a partir de 1990, constituem a única categoria de unidade de conservação que nasce 

por demanda de um segmento da sociedade brasileira, especificamente da intensa mobilização 

de seringueiros na Floresta Amazônica. 

Após a publicação da Lei do SNUC e de seu Decreto regulamentador, o próximo ato 

legal nacional voltado para as áreas protegidas foi o Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas (PNAP), instituído pelo Decreto nº 5.758 de 13 de abril de 2006, aprovado durante 

a 8ª Conferência das Partes da CDB, COP8, realizada no Brasil, em Curitiba. O PNAP é 

resultado de uma série de oficinas e discussões públicas envolvendo os três níveis de governo 

e a sociedade civil, além de ter sido submetido a consulta pública via internet e análise e 

aprovação do CONAMA. Tem como objetivo, dentre outros, a superação de desafios para a 

implementação do SNUC, bem como daqueles relativos à conservação e uso sustentável da 

biodiversidade em territórios indígenas e quilombolas (Brasil 2006). 

                                                 

28 Esse descompasso entre a demanda existente e a celebração dos termos também é objeto desta pesquisa, e, junto 

a outros aspectos relacionados ao instrumento, será abordado com mais profundidade na seção dos Resultados. 

 
29 Para maiores informações sobre Resex, sugerimos ver IUCN (1995); Lobão (2000); Carneiro da Cunha & 

Almeida (2002); Allegretti (2008); Cunha (2010) e Brusnello (2015). Para subsidiar a análise das críticas à 

categoria, sugerimos Costa (2004); Dourojeanni & Jorge Pádua 2013 e Pureza et al. (2015). 
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O PNAP é considerado um avanço da abordagem socioambientalista na conservação da 

natureza no Brasil (Ramos 2014). Dentre algumas inovações, o Plano considera como áreas 

protegidas não apenas as unidades de conservação, mas também as terras indígenas e os 

territórios quilombolas, reconhecendo: o papel chave desses grupos na conservação da 

biodiversidade; a importância de uma gestão articulada entre esses espaços e as UCs; e a 

intenção do MMA em beneficiar de forma direta as populações tradicionais e locais a partir dos 

esforços de conservação. Ramos (2014) diz que essa abordagem inovadora do Brasil foi 

absorvida pela própria CDB, que reconhece a importância para a conservação das “Áreas e 

territórios conservados por comunidades e povos indígenas” conhecidas como IICAS- 

Indigenous Peoples and Community Conserved Territories and Areas30. Segundo Irving 

(2014), o PNAP reforça a nova abordagem da conservação da natureza e aprofunda o princípio 

do SNUC de participação social na gestão da biodiversidade, quando busca garantir a “inclusão 

social nas políticas públicas de proteção da natureza”. Apesar dos avanços pretendidos pelo 

PNAP, considera-se que ele nunca foi de fato implementado (Prates & Sousa 2014). 

A partir dos desdobramentos de um Seminário de dois dias realizado no Rio de Janeiro 

em 2010, o MMA lançou, em 2011, uma publicação intitulada “Dez anos do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da natureza: lições do passado, realizações presentes e 

perspectivas para o futuro”. A publicação é composta por artigos de diferentes autores, com 

diferentes pontos de vista a respeito do Sistema, seus avanços e desafios e se propõe a fomentar 

a reflexão e análise por parte da sociedade sobre os próximos passos para a implementação e 

aprimoramento do SNUC (Medeiros et al. 2011). 

Para os participantes do Seminário, mesmo com todas as dificuldades existentes para a 

criação e implementação de unidades de conservação, foi possível perceber expressivos 

avanços quantitativos e qualitativos a partir da instituição da Lei do SNUC (Ranieri et al. 2011). 

Conforme Sousa et al. (2011), um dos avanços percebidos nos dez primeiros anos do 

SNUC foi um grande aumento no número de unidades de conservação criadas, ampliando em 

cerca de 120% a área total protegida por UCs nos três níveis de governo. Gurgel et al. (2011) 

pontuam que entre 2003 e 2008, 74% das áreas protegidas mundiais criadas foram no Brasil. Já 

                                                 

30 Em setembro de 2003 os participantes do V Congresso Mundial de Parques (Durban, África do Sul) 

recomendaram de forma urgente e necessária o reconhecimento nacional e internacional das ICCAs, além de terem 

elaborado algumas recomendações específicas para as ICCAs. Seguindo essas recomendações, a COP 7, no âmbito 

da CDB, incluiu seção específica em seu Programa de Trabalho para as Áreas Protegidas (PoWPA) absorvendo e 

aprofundando recomendações no sentido da governança, participação, equidade e repartição de benefícios. Fonte: 
https://iucn.org/about/union/commissions/ceesp/topics/governance/icca/. Para mais informações sobre as ICCAs, 

ver http://www.iccaconsortium.org/. 

https://iucn.org/about/union/commissions/ceesp/topics/governance/icca/
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Jorge Padua (2011) credita o aumento no número de UCs não à Lei do SNUC, mas a decisões 

de governo. Esse aumento no número de UCs existentes já apontava a necessidade de 

implementar adequadamente essas áreas para o alcance de seus objetivos de criação.  

Alguns meios importantes para a superação do desafio de implementação são, conforme 

Sousa et al. (2011), o aprimoramento da gestão participativa (cuja importância foi reconhecida 

na Lei do SNUC e, se bem construída, poderia, entre outros, contribuir para a gestão de conflitos 

e para a eficácia da UC); a ampliação de mecanismos de sustentabilidade financeira das UCs e 

o aumento dos recursos financeiros direcionados, pelo Governo, ao SNUC. Nesse aspecto, 

Gurgel et al. (2011) colocam que, entre 2001 e 2008, a área total das UCs federais aumentou 

em 78,46% enquanto a receita do MMA revertida para as unidades de conservação aumentou 

em apenas 16,35%. 

Dentre as críticas feitas à Lei do SNUC, uma é a falta de enfrentamento direto a um dos 

maiores empecilhos à implementação efetiva das unidades de conservação, a regularização 

fundiária. Nota-se que a questão é de certa forma adiada e não há previsão clara de como seriam 

operacionalizadas questões cruciais referentes à consolidação territorial das Unidades e a fonte 

de recursos para essas e outras medidas de implementação das UCs. 

Outra crítica é ao excesso e/ou mesmo à inclusão no sistema de determinadas categorias, 

por diferentes motivos. A quantidade excessiva, por exemplo, poderia levar a subutilização de 

algumas (até o momento nenhuma Refau foi criada) ou a sobreposição de objetivos de manejo 

em outras, como Rebio e Esec. Pureza et al. (2015), por exemplo, após amplo estudo das 

categorias de UC brasileiras e seu processo histórico, fazem uma proposta de redução de doze 

para oito categorias no sistema. Refau, ARIE e Esec seriam excluídas e RDS e Resex seriam 

fundidas. Um Sistema mais conciso favoreceria maior compreensão da população em geral 

acerca das diferentes unidades de conservação existentes e aproximaria o sistema à classificação 

proposta pela UICN, o que auxiliaria na linguagem comum internacional entre outros.  

Sobre a exclusão de categorias, alguns argumentam que é necessária pela grande 

similaridade de objetivos de manejo de algumas e outros propõem a exclusão por não serem 

vistas como unidades de conservação de fato. Nesse caso, Jorge Pádua (2011) entende que a 

junção das “verdadeiras unidades de conservação” às “áreas que têm outras finalidades” se 

constitui em uma “mistura indigesta”. Ainda segundo a autora, Resex seria um instrumento de 

reforma agrária e Flona seria um modelo de exploração florestal, na medida em que se presta 
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não à preservação, mas à regulação de mercado por meio da oferta de madeira. Esses 

posicionamentos foram reiterados na conferência de abertura do VIII CBUC, em 201531. 

 

[sobre as Flonas] e agora até podem ter parte de sua área ocupada por populações 

tradicionais. Preservar o ambiente é apenas um eventual ganho a mais, se tudo 

funcionar bem. (...) daí a falar que conservam a biodiversidade a longo prazo, ou que 

esta seja sua função principal, não é possível. (Jorge Padua 2011, p.27) 

 

Observa-se que o Governo atual não oculta que, no fundo, não se interessa tanto pela 

preservação da biodiversidade, como por disponibilizar benefícios excepcionais às 

suas populações favoritas. De fato, em especial as reservas extrativistas, são 

estabelecidas para beneficiar certas populações, ditas tradicionais, em detrimento do 

bem-estar de outros. O Estado fornece enormes áreas a pequenos grupos humanos, 

para que eles façam, com caráter exclusivo, sua exploração pretensamente 

“sustentável”. Mas, os extrativistas fazem chácaras, criam gado, exploram borracha 

que vendem a preços subvencionados, assim como castanha e outras plantas, pescam 

e caçam, pois podem fazê-lo à vontade e alguns até estabelecem piscicultura ou, cada 

vez mais praticam exploração florestal. Também se constroem nesses locais estradas, 

postos médicos, escolas e recebem assistência técnica gratuita. Reserva Extrativista 

não passa de um instrumento de reforma agrária. Em assim sendo não deveria ser 

considerada uma unidade de conservação. (Jorge Padua 2011, p. 27) 

 

Ainda em relação a essa perspectiva, o aumento na criação de reservas extrativistas, 

florestas nacionais e das outras unidades de conservação de uso sustentável32 é visto 

negativamente por alguns personagens envolvidos com a temática, visto que são mais caras 

para administrar e estariam competindo pelos mesmos escassos recursos financeiros e humanos 

que outras categorias que de fato protegeriam a biodiversidade, como os parques nacionais 

(Olmos et al. 2001; Jorge Padua 2011).  

 No entanto, é importante reiterar que existe uma diversidade de olhares sobre o Sistema 

e seus objetivos. Para Gurgel et al. (2011), é justamente a possibilidade de compatibilizar “o 

uso sustentável do solo, a conservação da biodiversidade e a geração de emprego e renda”, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento social, econômico e científico, que fortalece o 

SNUC. Ainda em 1987, o Relatório Brundtland afirma que “são sombrias as perspectivas para 

os parques que não contribuem de modo marcante e comprovado para os objetivos de 

desenvolvimento nacional ” (CMMAD 1991). 

O reconhecimento da existência, dos direitos e do potencial das populações tradicionais 

para a conservação da natureza por meio do uso sustentável dos recursos naturais e do manejo 

                                                 

31 https://www.youtube.com/watch?v=aivKO-6eu9Y&feature=youtu.be 
32 Interessante pontuar que atualmente cerca de 65% da área das UCs corresponde àquelas do grupo de uso 

sustentável, e que essa proporção varia de acordo com os níveis de governo (federal, estadual e municipal). 

Enquanto nas esferas municipal e estadual a proporção de UCs de uso sustentável seja imensa (79% no nível 

estadual e 96% no nível municipal), no âmbito das Unidades federais a proporção é equilibrada, sendo 52% de uso 

sustentável e 48% da área corresponde a unidades de proteção integral (Prates & Sousa 2014). 
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e conhecimento tradicional associados é visto como um avanço por alguns (Colchester 2003; 

Santilli 2005,2014; Diegues 2008), mas como um desvirtuamento do propósito inicial do 

Sistema, de preservação/conservação ou uso indireto dos recursos por outros (Olmos et al. 

2001; Terborgh & Peres 2002; Costa 2004; Dourojeanni & Jorge Pádua 2013).  

Ainda que exista certa polarização das visões de conservação da natureza, entendemos 

ser fundamental explicitar que existe uma importante gradação entre a posição daqueles que 

são contrários à presença de populações humanas residentes ou que fazem uso direto dos 

recursos em uma UC e daqueles que não vislumbram conservação sem a presença ou a 

participação dessas pessoas. Existe uma miríade de pessoas (na qual nos incluímos), que 

entende que é preciso conjugar as várias soluções, necessidades e justificativas. Inclusive dentro 

dos grupos “antagônicos” existem diferentes entendimentos sobre a presença e manutenção 

dessas pessoas nas UCs. A situação é bastante complexa e não está restrita a “dois lados”33. 

Dentre algumas incoerências que poderiam ser revistas em uma futura revisão da lei, 

está o fato de RPPN estar dentro do grupo de uso sustentável, enquanto que no Artigo nº21 §2º, 

evidencia-se que a categoria permite apenas a pesquisa científica e a visitação com objetivos 

turísticos, recreativos e educacionais, ou seja, objetivos e restrições característicos de unidades 

de proteção integral. Segundo Jorge Pádua (2011), o item III do §2º, que previa uso sustentável, 

foi vetado pela presidência graças ao esforço de ambientalistas “bem informados” e ao 

posicionamento contrário do Ibama. 

Outra incoerência na mesma linha anteriormente citada sobre as RPPNs, está na 

classificação de monumento natural e reserva de vida silvestre como categorias constituintes 

do grupo de proteção integral (de uso indireto dos recursos). Ambas são constituídas por 

propriedades particulares, desde que seja possível “compatibilizar os objetivos da unidade com 

a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários”.  Daí se vê que usos 

diretos são, em alguma medida, permitidos, característica comum às unidades do grupo de uso 

sustentável. 

Dentre as “falhas e entraves” do Sistema identificados por Pureza et al. (2015), a partir 

de entrevistas com pessoas consideradas lideranças da área ambiental, destacam-se: a 

capacidade de implementar a lei; mudanças de governo, que acarretam interrupções e falta de 

continuidade de processos de gestão e manejo; excesso de categorias; poucas alianças para 

implementação, desarticulação; brigas entre socioambientalistas e ambientalistas34; aumento na 

                                                 

33 Um pouco da complexidade que envolve a conservação da biodiversidade por meio das áreas protegidas será 

explorado na seção 3.2.  
34 Que também poderia ser redigida como brigas entre preservacionistas e conservacionistas. 
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criação de unidades de uso sustentável; regularização fundiária, problemas de posse; falta de 

vinculação ao projeto de país; falta de visão da complementaridade das categorias e seu objetivo 

comum. Está claro que essas falhas e entraves refletem diferentes pontos de vista. 

Um entendimento comum entre aqueles que enxergam mais aspectos negativos que 

positivos na Lei nº9.989/2000 e aqueles que entendem que a lei traz avanços e aspectos 

positivos importantes, mas que necessita ser aprimorada, é de que o contexto político atual não 

é favorável para uma revisão da lei, e adequações no SNUC poderiam se constituir em uma 

ameaça à integridade das UCs e do sistema como um todo, opinião que pode ser constatada na 

fala da maioria dos entrevistados por Pureza et al. (2015) em sua pesquisa sobre as diferentes 

categorias de manejo das unidades de conservação do Brasil. 

Para os participantes do Seminário Nacional promovido pelo MMA citado 

anteriormente, a chave para melhorar o funcionamento das UCs e consequentemente o alcance 

de seus objetivos está em um novo modelo de gestão dessas áreas especialmente protegidas. 

Para isso, seriam necessários: uma gestão participativa mais eficiente; mais ações de 

capacitação para os funcionários em temas como mediação de conflitos; maior interação com 

as pesquisas realizadas na UC e incorporação dos conhecimentos gerados na gestão; ações de 

manejo integrado associado a pesquisa científica; estabelecimento de indicadores de efetividade 

de conservação para avaliar, por exemplo, manejo, adequação da categoria e inserção da 

unidade na paisagem (Ranieri et al. 2011). 

A partir desse breve histórico, é possível perceber que o Sistema é uma política pública 

de caráter pluralista, ou seja, que busca a conciliação de distintos interesses na conservação da 

biodiversidade, conciliação esta que demanda grande capacidade adaptativa dos gestores para 

sua implementação. Mesmo não agradando completamente nenhum dos lados envolvidos na 

história, insatisfação que perdura até os dias de hoje (Creado 2012; Bensusan 2014), não há 

como negar que a criação do SNUC é um grande passo em direção ao aprimoramento da gestão 

das UCs, e, consequentemente, à conservação da biodiversidade e ao reconhecimento da 

importância da participação social na gestão35 e dos direitos das populações humanas associadas 

(residentes ou usuárias) às unidades de conservação da natureza. 

 

 

                                                 

35 Para mais informações sobre as ações que têm sido desenvolvidas para a promoção da participação social na 

gestão da biodiversidade no âmbito das unidades de conservação federais, administradas pelo ICMBio, consultar 

Mendonça et. al. (2014). 



55 

 

 

3.2. Observando o caleidoscópio de conceitos na conservação ambiental   

 

Diversas formas de pensar e fazer a conservação da natureza coexistem desde que os 

seres humanos começaram a se preocupar com a conservação dos recursos naturais. 

Posteriormente, a estratégia de delimitar áreas com restrições de acesso e/ou utilização para 

conservar a biodiversidade foi adotada como um dos principais meios para se atingir essa 

finalidade. Frequentemente, há conflitos na gestão das unidades de conservação em função das 

diferentes ideologias36 envolvidas no assunto. As diferentes ideologias coexistem hoje, ainda 

que tenham tido seu auge em diferentes momentos históricos, trazendo para o tema conservação 

da biodiversidade uma complexidade muitas vezes difícil de ser equacionada. 

O movimento ambientalista, tanto nacional quanto internacional, é heterogêneo e 

constituído por diferentes identidades coletivas que, em determinados momentos, enxergam 

pontos convergentes e oportunidades de fortalecimento a partir de uma atuação conjunta. 

 

Negociações em torno de significados e formas de ação foram cruciais para que a 

conexão [entre grupos de ativistas ambientais] se viabilizasse. O próprio significado 

da “questão ambiental” foi continuamente transformado pelos grupos de modo a 

facilitar alianças. (Alonso et al. 2007, p.17) 

 

Dentro da série de diferentes visões e conceitos sobre os objetivos e a prática da 

conservação da natureza, é possível encontrar combinações variadas entre eles, constituindo o 

que Creado (2012) chama de “caleidoscópio conservacionista”. No ponto de vista da autora, 

“inexiste uma dicotomia absoluta de argumentos, e ainda menos de posições, embora ela possa 

ser marcante em certos momentos e em algumas arenas decisórias específicas” (Creado 2012, 

p.6).  

Os diferentes entendimentos sobre conservação, preservação, socioambientalismo e 

populações tradicionais, por exemplo, representam ideologias que surgem nesta pesquisa. 

Segundo Vianna (2008), “o poder público é fragmentado e setorizado, e abriga posições 

técnicas, políticas e ideológicas diferentes”. Essas diferentes visões ideológicas influenciam a 

gestão das unidades de conservação e embasam a polêmica relacionada à utilização do Termo 

de Compromisso, fundamentada no uso direto de recursos naturais em categorias em que não é 

permitido.  

                                                 

36 Entendemos ideologia aqui como um “conjunto de ideias, princípios e valores que refletem uma determinada 

visão de mundo, orientando uma forma de ação, sobretudo uma prática política” (Japiassú & Marcondes 1996, 

p.136). 



56 

 

 

O ambientalismo é percebido predominantemente como um movimento com duas 

vertentes, ou ideologias, principais: a preservacionista e a conservacionista (Diegues 2008), 

ainda que outros autores identifiquem diversas outras formas de classificação. Na década de 80, 

surge uma vertente do movimento ambientalista denominada socioambientalista, que Marcio 

Santilli classifica como uma “invenção brasileira sem paralelo no ambientalismo internacional” 

(citado em Santilli 2005, p.41), talvez porque essa dicotomia não se expresse em muitos países. 

Menezes e Siena (2010) afirmam que, desde que as unidades de conservação estavam a 

cargo do Ibama, há relações conflituosas entre os diferentes objetivos, visões e concepções 

“ambientalistas”. Segundo os autores, “tais objetivos apresentavam variações em relação ao 

grau de permissividade de utilização dos recursos naturais e dos valores que a natureza assume 

para a raça humana”. Essa diversidade de visões continua presente e se reflete na atuação dos 

técnicos do ICMBio na execução de suas atribuições junto às UCs. Para esses autores, a 

identificação das diferentes visões existentes na Instituição poderia contribuir para o diálogo e 

a negociação de entendimentos comuns entre os diferentes grupos envolvidos. 

Diegues (2008) ilustra as diferenças entre o preservacionismo e o conservacionismo 

com a atuação, no século XIX, de dois profundos admiradores do ambiente natural: John Muir, 

representando os preservacionistas, e Gifford Pinchot como um representante da linha 

conservacionista. Nessa perspectiva, o Serviço de Parques dos Estados Unidos conceitua de 

forma simples como cada corrente entende a proteção ao ambiente natural: “enquanto a 

conservação busca o uso adequado da natureza, a preservação busca proteger a natureza do 

uso”37. Ou seja, dentro desse conceito, para os conservacionistas o foco está na regulação do 

uso humano dos recursos naturais e para a abordagem preservacionista a prioridade seria 

orientada para proteção, de forma que seus recursos não fossem utilizados pelas populações 

humanas, mantendo as áreas intocadas ou mais próximas à sua forma primitiva possível.  

Mercadante (2001) utiliza os termos conservacionismo, preservacionismo e 

socioambientalismo para identificar algumas das diferentes correntes ideológicas de 

preservação e conservação presentes na construção do SNUC. O socioambientalismo não 

recebe uma definição de Mercadante nesse artigo, que assume como preservacionistas os 

‘conservacionistas tradicionais’, para quem “preservar a natureza, em sentido técnico, significa 

‘mantê-la intocada, sem interferência humana’”. Por outro lado, para os conservacionistas, 

“conservar a natureza tem um significado mais abrangente, não exclui o uso humano dos 

                                                 

37 Tradução livre de conteúdo existente no sítio eletrônico do Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos: 

http://www.nps.gov/klgo/learn/education/classrooms/conservation-vs-preservation.htm 
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recursos naturais, dentro de limites que não comprometam a reprodução dos sistemas 

ecológicos”. Alceo Magnanini tem visão parecida, quando afirma que “conservação da natureza 

é utilizar os recursos de uma maneira mais ampla, mais eficiente e para mais pessoas. 

(...)preservar é coisa diferente. Preservar é manter aquilo como está”. (Pureza et al. 2015, 

p.191).  

A Lei do SNUC traz algumas definições, similares ao que é posto pelo serviço de 

parques norte-americano, por Mercadante (2001) e por Diegues (2008). Não percebemos 

antagonismo entre os conceitos no SNUC e sim complementariedade (o próprio conceito de 

conservação engloba a preservação), compreendendo que a proteção da biodiversidade 

demanda diferentes estratégias e formas de manejo, da proteção total ao uso regulado dentro de 

parâmetros de reposição, dependendo do contexto envolvido. O SNUC, em seu art. 2º, inciso 

II, entende por “conservação da natureza”: 

 

o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a 

manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente 

natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais 

gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das 

gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. 

 

e no art. 2º, inciso V, entende por “preservação”: 

 

conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo 

das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, 

prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. 

 

Para outros autores, não há diferença entre conservacionismo e preservacionismo na 

medida em que ambos, em última instância, têm como objetivo obter um ambiente natural mais 

intocado possível. Na definição de Sunkel (1986 citado em Diegues 2000, p.02), a conservação 

estaria limitada a “atividades de proteção, manutenção e restauração do mundo natural, com 

medidas como a implantação de áreas protegidas (...) desconectadas das aspirações e 

necessidades das populações locais”. Diegues (2000) classifica essas ações como parte de um 

“conservacionismo preservacionista”, o que já demonstra as diferentes nuances que a 

conservação pode adotar. Essa perspectiva é parecida com a de Ibsen de Gusmão Câmara, para 

quem, “conservação, em síntese, é preservar a biodiversidade” (Pureza et al. 2015, p.192).

 Menezes e Siena (2010) adotam uma outra categorização das distintas visões sobre a 

proteção da natureza, utilizando como referência os resultados encontrados em uma pesquisa 

junto a uma parcela dos técnicos pertencentes ao ICMBio atuando naquele momento na 
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Amazônia Legal, os autores identificam três vertentes ambientalistas existentes na Instituição: 

preservacionista, sustentabilista e socioambientalista. 

Na conceituação proposta por Menezes e Siena, o preservacionismo, predominante no 

Brasil na década de 70, tem características fundamentalistas e foca a atuação na manutenção 

integral da biodiversidade e na integridade de ecossistemas. O sustentabilismo, que começa a 

florescer na década de 80, tem características utilitárias e foca sua atuação no desenvolvimento 

de novas tecnologias e instrumentos econômicos para superar os problemas causados pela 

indústria, agricultura e urbanização, bem como na regulação das atividades potencialmente 

prejudiciais ao ambiente. O socioambientalismo também nasce na década de 80, a partir da 

perspectiva dos movimentos sociais e ambientais da possibilidade de conciliação entre a 

preservação ambiental e a permanência das populações em seus territórios. Nesse sentido, para 

os autores, o socioambientalismo entende que a natureza compreende os seres humanos, que 

têm papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, valorizando a participação e a 

autodeterminação das comunidades locais. 

Na mesma pesquisa, ainda que se observe que os técnicos não possuem opiniões restritas 

a uma ou outra vertente, caracterizando o que os autores chamam de “ambientalismo misto”, é 

possível perceber uma predominância do preservacionismo, seguida pelo sustentabilismo. O 

estudo indica que, mesmo existindo concordância com alguns fatores representativos do 

socioambientalismo, a aderência a essa concepção ainda era baixa dentre os técnicos que 

participaram da pesquisa. 

O socioambientalismo surge no Brasil na década de 80, em meio ao processo de 

redemocratização do país após o fim da ditadura militar em 1984, com base na articulação entre 

movimentos sociais e ambientalistas38. Segundo Santilli (2005), o socioambientalismo se baseia 

no entendimento de que não é possível concretizar uma conservação ambiental efetiva sem 

incluir e envolver as comunidades locais e seus conhecimentos e práticas de manejo ambiental 

tradicionais, ainda mais em um país grande, predominantemente pobre e com desigualdades 

sociais como o Brasil. Nessa perspectiva, o socioambientalismo estaria amparado em um novo 

paradigma de desenvolvimento, em que não é possível alcançar sustentabilidade ambiental sem 

considerar a necessária sustentabilidade social e onde as políticas públicas ambientais devem 

garantir a participação social na gestão ambiental, bem como devem contribuir para a redução 

das pobrezas e desigualdades e para a promoção da justiça social e equidade. 

                                                 

38 Para Miranda (2012) a “Aliança dos Povos da Floresta” é um dos mais importantes exemplos, e de maior 

repercussão inclusive internacional, da união entre movimentos sociais e ambientais. 
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O socioambientalismo nasceu, portanto, baseado no pressuposto de que as políticas 

públicas ambientais só teriam eficácia social e sustentabilidade política se incluíssem 

as comunidades locais e promovessem uma repartição socialmente justa e equitativa 

dos benefícios derivados da exploração dos recursos naturais (Santilli 2005, p.35). 

 

Santilli (2005) realizou importante estudo evidenciando que as bases jurídicas que o 

socioambientalismo possui estão tanto na Constituição Federal de 1988 (que de forma pioneira 

protege tanto a biodiversidade quanto a sociodiversidade do país) como na legislação 

infraconstitucional39. 

 Percebe-se que o socioambientalismo comunga com alguns princípios e práticas do 

novo paradigma de gestão de áreas protegidas (e da gestão pública em geral) visto na Tabela 1 

(p.24 e 25), e “passa a representar uma alternativa ao conservacionismo/preservacionismo ou 

movimento ambientalista tradicional (...) cético quanto à possibilidade de envolvimento das 

populações tradicionais na conservação da biodiversidade” (Santilli 2005, p.40).  

Leitura similar é feita por Alonso et al. (2007), ao identificarem no movimento 

ambientalista internacional duas vertentes principais (o conservacionismo e a ecologia política) 

que se refletem no Brasil como as vertentes conservacionista e socioambientalista. O 

conservacionismo estaria focado na questão ambiental, de preservação de fauna e flora, 

dissociado de questões sociais e políticas, enquanto no socioambientalismo o foco se volta para 

as relações entre o meio natural e processos sociais.  

Alonso et al. (2007) percebem que o conservacionismo e o socioambientalismo passam 

a coexistir de forma concorrente no país, o que pode ser constatado na literatura referente ao 

tema (Olmos et al. 2001; Dourojeanni & Jorge Padua 2013; Pureza et al. 2015), porém 

convergem posteriormente como forma de adaptação a nova estruturas de oportunidade política 

no país, constituindo o neoconservacionismo. Essa nova vertente abrigaria entendimentos 

relativos à questão ambiental que possibilitam o estabelecimento de uma grande aliança entre 

os diferentes grupos atuantes na área da conservação ambiental. 

Algumas das críticas feitas ao socioambientalismo por integrantes do movimento 

ambientalista tradicional no Brasil, que neste trabalho entendemos como preservacionistas, 

podem ser constatadas no trecho abaixo, voltado à discussão das unidades de conservação do 

país. 

                                                 

39 A legislação infraconstitucional compreende todas as normas, regulamentos e leis que estão hierarquicamente 

abaixo da Constituição Federal. Como exemplos, a Lei do SNUC, o Decreto que institui o PNAP e a Política 

Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). 
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“Socioambientalismo”, pensamento doutrinário na verdade mais voltado para o social, 

do que para o ambiente natural. É válido lembrar a aversão dos adeptos deste conceito 

às unidades de conservação que não abrigam seres humanos no seu interior, embora 

tal ideia redunde em sérias consequências para as áreas rigidamente protegidas e um 

desastre para a correta proteção à natureza (Câmara, prefácio, in Dourojeanni & Jorge-

Pádua 2013). 

 

Importante colocar que, nesse campo, ou no âmbito deste trabalho, convém não 

classificar como certo ou errado determinado ponto de vista, mas sim perceber a possibilidade 

de compatibilizar a existência desses diferentes entendimentos na gestão das áreas protegidas 

no Brasil. Como o próprio SNUC prevê, existe um leque de categorias que atende aos diferentes 

entendimentos sobre como preservar ou conservar a natureza, leque este que reflete a 

diversidade de realidades existentes no nosso imenso país. 

Como Dowie (2011) bem coloca, não se trata de um embate entre “mocinhos e vilões”, 

mas entre “mocinhos e mocinhos”. O propósito no final é bastante semelhante e nós somos 

todos minorias. Dois expoentes de pontos de vista aparentemente antagônicos recentemente 

expuseram a necessidade de buscar convergências. Para Maria Tereza Jorge Pádua (citado em 

Pureza et al. 2015, p. 190), “essa briga entre socioambientais e ambientalistas é uma coisa muito 

triste, não tem por quê. Porque deveriam estar sempre muito mais unidos do que na verdade 

estão, não são pessoas que estão lutando para benefício próprio, eles estão lutando por algo de 

utilidade pública, por algo da sociedade”. Diegues (citado em Pureza et al. 2015, p. 197) 

comenta que “nós chegamos a uma situação tão crítica hoje, que se nós não fizermos alguma 

coisa conjuntamente nós vamos salvar o quê? Dois por cento da mata atlântica? ”.  

Precisamos buscar posições e discursos conciliadores e, para isso, é preciso que todos 

os envolvidos estejam dispostos a dialogar, negociar e ceder quando se mostrar necessário, 

percebendo que as diferentes formas de entender e praticar a conservação da natureza estão 

previstas na Lei do SNUC e podem coexistir na realidade tanto sócio quanto biodiversa do 

Brasil. 

 

3.3. Conceituando populações tradicionais e território 
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A expressão “população tradicional”40 é permeada por polêmicas e controvérsias que 

têm relação direta com o Termo de Compromisso, objeto desse estudo (em alguns casos a “não 

tradicionalidade” de determinada comunidade é utilizada como justificativa para não se firmar 

um Termo de Compromisso). Um exemplo da polêmica em torno da expressão foi o veto ao 

dispositivo que trazia uma definição de população tradicional na lei que instituiu o SNUC, 

rejeitado tanto por integrantes do movimento ambientalista como por aqueles dos movimentos 

sociais. Em geral, os diferentes conceitos de população tradicional estão intimamente 

relacionados com o conceito de território, portanto trabalharemos inicialmente nesse conceito, 

para auxiliar na compreensão das definições de população tradicional. 

A compreensão do conceito de “território” varia conforme a área do conhecimento, 

como a biologia quando trata da territorialidade de animais, ou como a antropologia e a 

economia, que possuem diferentes entendimentos e usos do conceito de território, como 

Haesbaert (2011, p.37) coloca: 

 

(...) enquanto o geógrafo tende a enfatizar a materialidade do território, em suas 

múltiplas dimensões (que deve [ria] incluir a interação sociedade-natureza), a Ciência 

Política enfatiza sua construção a partir de relações de poder (na maioria das vezes, 

ligada à concepção de Estado); a Economia, que prefere a noção de espaço à de 

território, percebe-o muitas vezes como um fator locacional ou como uma das bases 

da produção (“enquanto força produtiva”); a Antropologia destaca sua dimensão 

simbólica, principalmente no estudo das sociedades ditas tradicionais (mas também 

no tratamento do “neotribalismo” contemporâneo); a Sociologia o enfoca a partir de 

sua intervenção nas relações sociais, em sentido amplo, e a Psicologia, finalmente, 

incorpora-o no debate sobre a construção da subjetividade ou da identidade pessoal, 

ampliando-o até a escala do indivíduo. 

 

Diegues (2008, p.85) cita o território como um aspecto de grande importância na relação 

entre as populações tradicionais e o ambiente natural, e define território como 

 

Uma porção da natureza e espaço sobre o qual uma sociedade determinada reivindica 

e garante a todos, ou a uma parte de seus membros, direitos estáveis de acesso, 

controle ou uso sobre a totalidade ou parte dos recursos naturais aí existentes que ela 

deseja ou é capaz de utilizar. (...) O território depende não somente do tipo de meio 

físico explotado, mas também das relações sociais existentes. 

 

                                                 

40 Os termos povo, comunidade e população têm distintos significados tanto no âmbito jurídico quanto no 

sociológico e antropológico. A utilização de determinado termo pode variar conforme a intencionalidade do autor, 

como Little (2002), por exemplo, que utiliza o termo povos tradicionais para localizar a questão dentro do campo 

dos debates sobre os direitos dos povos. No entanto, esses diferentes entendimentos não alteram os resultados no 

âmbito dessa pesquisa, assim, povos tradicionais, comunidades tradicionais e populações tradicionais serão 

entendidos como sinônimos neste trabalho. 
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Para esta dissertação utilizaremos um entendimento de território proveniente 

principalmente das concepções cultural e política, que enfocam valores de identidade e poder, 

respectivamente. Nesse sentido, neste trabalho entendemos que o território é tanto um espaço 

onde um grupo ou o Estado exerce seu poder como um elemento fundamental na construção e 

manifestação da identidade de um povo. Nas palavras de Haesbaert (2011, p.40), o território é 

“produto da apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido”. 

O território consiste na apropriação de um espaço físico por um coletivo e no estabelecimento 

de vínculos entre eles, ou seja, expressão de uma relação socioespacial. Para Siqueira & 

Fernandes-Pinto (2007, p.8), “o território é conformado pela cultura; uma cultura que coevolui 

com a natureza definindo uma identidade; identidade esta que em grande parte se constitui em 

confrontação com os ‘de fora’”. Nessas perspectivas, o território possui tanto valor material 

quanto simbólico e afetivo.  

A partir da multiplicidade social e econômica do Brasil, diversos grupos humanos, 

urbanos ou não, estabelecem seus territórios com base em uma relação de poder entre eles, em 

que constroem seus modos de vida e sua relação com o espaço e seus recursos. Com a expansão 

de fronteiras de desenvolvimento e ocupação, e a implantação de grandes projetos de 

infraestrutura, esses territórios são afetados por diferentes atividades que descaracterizam o uso 

ancestral dessas áreas realizado por parte de populações locais (Little 2001; Diegues 2008), 

como a construção de hidrelétricas e rodovias, a expansão da lavoura agrícola e a criação de 

unidades de conservação. 

 

Os territórios são pensados a partir de interesses que nada ou pouco tem a ver com a 

vida das populações que nele habitam, mas que definem e determinam os processos 

econômicos locais e re-significam o território (Svampa, 2012). A incorporação de 

novos empreendimentos econômicos ou grandes obras de infraestrutura em qualquer 

território transformam suas relações e dinâmicas econômicas e espaciais (Fernandéz 

2012 citado em Mendonça & Talbot 2014, p.220).  

 

E, para Little (2002), a demanda pela construção de um conceito de populações 

tradicionais aparece justamente em meio aos debates sobre autonomia e defesa territorial. 

Vianna (2008) também traz que na esfera internacional essa demanda surge da crescente 

atenção às relações entre desenvolvimento, conservação e os direitos das populações “locais” 

– evidenciando também o vínculo entre território e essas populações. No contexto da 

diversidade sociocultural e fundiária do Brasil, Little (2002) diz que o conceito de populações 

tradicionais surge como um mecanismo de defesa desses territórios tradicionais diante das 

ameaças provocadas tanto pelas novas fronteiras de expansão (por meio dos múltiplos 
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movimentos migratórios que ocorreram no Brasil no século XX), quanto pela ascensão e 

consolidação do movimento ambientalista, que passa a adotar, cada vez mais, a estratégia de 

criação de áreas protegidas sem a presença de populações humanas na busca pela conservação 

da natureza.  

A partir da década de 70 e de forma mais pronunciada na década de 90, o impacto nos 

territórios de populações marginalizadas ou etnicamente diferentes da sociedade dominante  

proveniente tanto de grandes projetos de infraestrutura quanto da criação de unidades de 

conservação de uso restrito (ou proteção integral no Brasil)  passa a ser considerado de forma 

mais crítica, à luz também dos direitos humanos, e essas populações, geralmente residentes em 

remanescentes florestais ou áreas naturais pouco alteradas, começam a ser cada vez mais vistas 

como importantes sujeitos na conservação da natureza.  

No campo das áreas protegidas, essa percepção gera uma demanda por estratégias de 

manejo menos restritivas. Em 1992, no 4º Congresso Mundial de Parques da UICN, em 

Caracas, há um reconhecimento do papel benéfico que as indigenous people/native people 

frequentemente têm na conservação dos recursos naturais existentes em seus territórios e esse 

reconhecimento se traduz, em 1994, na formalização, dentro do sistema de categorias de áreas 

protegidas da UICN, de uma categoria voltada para o manejo e uso sustentável de recursos por 

essas populações (Vianna 2008). Por essa razão, faz-se necessário caracterizar e definir quem 

seriam as indigenous people, que no Brasil passam a ser chamadas de “tradicionais”. 

Importante mencionar que o termo indigenous, comumente encontrado na literatura e 

documentos técnicos e oficiais internacionais em língua inglesa, não se refere, exclusivamente, 

a povos indígenas e tribais. Em 1991 o Banco Mundial passa a utilizar o termo indigenous 

people para os povos que:  

 

vivem em áreas geográficas particulares que demonstram, em vários graus, as 

seguintes características comumente aceitas: a) ligação intensa com os territórios 

ancestrais; b)autoidentificação e identificação pelos outros como grupos culturais 

distintos; c)linguagem própria, muitas vezes não a nacional; d) presença de 

instituições sociais e políticas próprias e tradicionais; e) sistemas de produção 

principalmente voltados para a subsistência (Diegues 2008, p.83). 

 

Em síntese, o histórico da construção de um conceito de populações tradicionais tem 

origens nacional e internacional e acontece sob distintas perspectivas, como expõe Little (2001, 

p.22 e 23): 

 

No contexto das fronteiras em expansão, o conceito surgiu para englobar um conjunto 

de grupos sociais que defendem seus respectivos territórios frente à usurpação por 
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parte do Estado-nação e outros grupos sociais vinculados a este. Num contexto 

ambientalista, o conceito surgiu a partir da necessidade dos preservacionistas em lidar 

com todos os grupos sociais residentes ou usuários das unidades de conservação de 

proteção integral, entendidos aqui como obstáculos para a implementação plena das 

metas dessas unidades. Noutro contexto ambientalista, o conceito dos povos 

tradicionais serviu como forma de aproximação entre socioambientalistas e os 

distintos grupos que historicamente mostraram ter formas sustentáveis de exploração 

dos recursos naturais, assim gerando formas de cogestão de território. Finalmente, o 

conceito surgiu no contexto dos debates sobre autonomia territorial, exemplificado 

pela Convenção 169 da OIT, onde cumpriu uma função central nos debates nacionais 

em torno do respeito aos direitos dos povos. 

 

 

No campo acadêmico 

Parece ser consenso na literatura nacional a inexistência de uma definição única para o 

conceito de população tradicional (Diegues & Arruda 2001; Barretto-Filho, H.T. 2006; MMA 

2006; Vianna 2008; Diegues 2008). Uma abordagem que adotamos na pesquisa apresentada 

nesta dissertação refere-se à diferenciação entre populações tradicionais indígenas e não 

indígenas (Diegues & Arruda 2001), sobretudo pela existência de arcabouço jurídico nacional 

diferenciado para as populações indígenas. Nesse sentido, esta dissertação é voltada para as 

populações tradicionais não indígenas, para as quais são elencadas diferentes características que 

ajudariam a identificar sua tradicionalidade. Dentre elas, podemos destacar o 

autorreconhecimento, a presença histórica e adaptação cultural em determinados territórios, 

sentimento de pertencimento, regime de propriedade comum, formas de organização social 

próprias, valores éticos próprios, por vezes uma linguagem própria, pouca relação com a 

sociedade urbana ocidental, grande dependência dos ciclos da natureza e de seus recursos, baixa 

dependência da economia de mercado e produção para subsistência (Little 2002; Vianna 2008;  

Diegues 2008). Além dessas características, é comum na literatura o entendimento de que essas 

populações estiveram por muito tempo na invisibilidade, pressionadas por questões fundiárias 

e econômicas. 

 

Neste modelo de desenvolvimento rural onde o direito de propriedade vira direito do 

proprietário, ressurgem grupos sociais – que apesar de novos para a sociedade 

brasileira hegemônica, sempre estiveram lá – numa luta social que não é por terra, 

mas por um território. E que não é apenas pelo acesso aos recursos naturais, mas por 

um modo particular de se apropriar e interagir com estes recursos. (Siqueira & 

Fernandes-Pinto 2007). 

 

Para Cunha & Almeida (2001), a grande abrangência do termo populações tradicionais 

é proposital e não deve ser confundida com confusão conceitual. Para Vianna (2008), 
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independentemente da origem da definição, se da universidade, da legislação ou do poder 

público, há sempre uma convergência para a conservação da natureza. 

Dentre algumas das definições para essas populações, destacamos a de Diegues (2008), 

original de 1994, um dos pesquisadores mais atuantes no campo das populações tradicionais e 

unidades de conservação no país. Nessa proposta de conceituação, culturas tradicionais podem 

ser definidas e caracterizadas como 

padrões de comportamento transmitidos socialmente, modelos mentais usados para 

perceber, relatar e interpretar o mundo, símbolos e significados socialmente 

compartilhados, além de seus produtos materiais, próprios do modo de produção 

mercantil (Diegues 2008, p.89). 

 

Comunidades tradicionais estão relacionadas com um tipo de organização econômica 

e social com reduzidas acumulação de capital, não usando força de trabalho 

assalariado. Nela produtores independentes estão envolvidos em atividades 

econômicas de pequena escala, como agricultura e pesca, coleta e artesanato. 

Economicamente, portanto, essas comunidades se baseiam no uso de recursos naturais 

renováveis. Uma característica importante desse modo de produção mercantil (petty 

mode of production) é o conhecimento que os produtores têm dos recursos naturais, 

seus ciclos biológicos, hábitos alimentares, etc. Esse ‘know-how’ tradicional, passado 

de geração em geração, é um instrumento importante para a conservação. Como essas 

populações em geral não têm outra fonte de renda, o uso sustentado de recursos 

naturais é de fundamental importância. Seus padrões de consumo, baixa densidade 

populacional e limitado desenvolvimento tecnológico fazem com que sua 

interferência no meio ambiente seja pequena. Outras características importantes de 

muitas sociedades tradicionais são: a combinação de várias atividades econômicas 

(dentro de um complexo calendário), a reutilização dos dejetos e o relativamente baixo 

nível de poluição. A conservação dos recursos naturais é parte integrante de sua 

cultura, uma ideia expressa no Brasil pela palavra ‘respeito’ que se aplica não somente 

à natureza como também aos outros membros da comunidade (Diegues 1992 citado 

em Diegues 2008, p.89). 

 

Diegues (2008, p.89) lista, ainda, um rol de características das culturas tradicionais, 

características estas que não devem ser consideradas de forma isolada, mas como integrantes 

de um modo de vida próprio. Ressalta, ainda, que “nenhuma cultura tradicional existe em estado 

puro” (Diegues 2008, p.94) e a presença e o peso de cada uma das características vão variar 

conforme o grau de articulação com o modo de produção capitalista dominante: 

a) dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os recursos naturais 

renováveis a partir dos quais se constrói um modo de vida; 

 b) conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se reflete na elaboração 

de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse conhecimento é transferido de 

geração em geração pela oralidade;  

c) noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica e 

socialmente;  
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d) moradia e ocupação desse território por várias gerações, ainda que alguns membros 

individuais possam ter se deslocado para os centros urbanos e voltado para a terra de seus 

antepassados;  

e) importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadorias 

possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica uma relação com o mercado;  

f) reduzida acumulação de capital;  

g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de 

parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e culturais; 

 h) importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, à pesca e atividades 

extrativistas;  

i) a tecnologia utilizada é relativamente simples, de impacto limitado sobre o meio 

ambiente. Há uma reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo 

produtor (e sua família) domina o processo de trabalho até o produto final;  

j) fraco poder político, que, em geral, reside com os grupos de poder dos centros 

urbanos;  

l) autoidentificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura distinta 

das outras. 

Em uma conceituação mais recente para as sociedades tradicionais, Diegues, juntamente 

a outros autores, resgata o rol de características que organizou em 1994 e define que são: 

 

grupos humanos culturalmente diferenciados que historicamente reproduzem seu 

modo de vida, de forma mais ou menos isolada, com base em modos de cooperação 

social e formas específicas de relações com a natureza, caracterizados 

tradicionalmente pelo manejo sustentado do meio ambiente. Essa noção se refere tanto 

a povos indígenas quanto a segmentos da população nacional que desenvolveram 

modos particulares de existência, adaptados a nichos ecológicos específicos (Diegues 

& Arruda 2001, p.22). 

 

Além de uma nova proposta de definição para as populações tradicionais e do resgate 

do rol de características, Diegues & Arruda (2001) avançam na temática e identificam 14 grupos 

de populações tradicionais não indígenas, incluindo uma descrição de cada uma, bem como um 

mapa ilustrativo (Figura 1) de seus territórios de abrangência. Os grupos identificados são:  

 

1) caiçaras,  

2) caipiras,  

3) babaçueiros,  

4) jangadeiros,  

5) pantaneiros,  
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6) pastoreio (campeiros),  

7) praieiros,  

8) quilombolas,  

9) caboclos/ribeirinhos amazônicos,  

10) varjeiros (ribeirinhos não amazônicos),  

11) sitiantes,  

12) pescadores,  

13) açorianos,  

14) sertanejos/vaqueiros. 
 

 

Figura 1  Mapa com o território aproximado de diferentes grupos de populações 

tradicionais, adaptado de Diegues & Arruda (2001). Fonte: MMA (2006). 

 

 

 

Ainda que a elaboração de uma lista de características das populações tradicionais seja 

interessante para subsidiar e apoiar a execução de políticas públicas, as controvérsias a respeito 

de quem são essas populações permanecem. Para Vianna (2008), além de vários dos itens da 

lista serem comuns a qualquer população, ela acaba contribuindo para uma idealização dessas 

populações, ao mesmo tempo em que a ausência de algumas dessas características listadas 

poderia implicar a interpretação, por alguns, de que não haveria mais tradicionalidade na 

população. 

Em outro estudo sobre populações tradicionais e conservação ambiental, Cunha & 

Almeida (2001, p.184) identificam três aspectos comuns a todos os grupos de populações 
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tradicionais: “tiveram que pelo menos em parte uma história de baixo impacto ambiental”; “têm 

no presente interesses em manter ou em recuperar o controle sobre o território que exploram” 

e “estão dispostos a uma negociação: em troca do controle sobre o território, comprometem-se 

a prestar serviços ambientais”. 

Além disso, Cunha & Almeida (2001, p.192) oferecem um outro olhar para as 

populações tradicionais, em que estas são: 

grupos que conquistaram ou estão lutando para conquistar (por meio de meios práticos 

e simbólicos) uma identidade pública que inclui algumas e não necessariamente todas 

as seguintes características: o uso de técnicas ambientais de baixo impacto, formas 

equitativas de organização social, a presença de instituições com legitimidade para 

fazer cumprir suas leis, liderança local e, por fim, traços culturais que são 

seletivamente reafirmados e reelaborados. 

 

Olmos et al. (2001) criticam as definições e características atribuídas às populações 

tradicionais (incluindo as indígenas) que, segundo eles, cientistas sociais geralmente 

apresentam. Os autores afirmam que, ao contrário do que geralmente se atribui a essas 

populações, elas não estão tão distantes assim da sociedade urbana ocidental, nem sempre têm 

presença de longa duração nos territórios ditos ancestrais, têm interação com a economia de 

mercado e não necessariamente fazem uso sustentável de recursos, trazendo exemplos e dados 

que fortalecem essa percepção. Para esses autores, a interação dessas populações com a 

sociedade dominante provocou (ou provocará inevitavelmente) alterações culturais, aumento 

na densidade populacional, acesso a tecnologias diferenciadas e maior interação com a 

economia de mercado, e a reunião desses fatores leva a comportamentos e atitudes 

ambientalmente destrutivos. 

Nesse sentido, investir recursos em projetos envolvendo populações tradicionais seria 

um “desperdício do dinheiro do contribuinte em coisas que pouco têm a ver com conservação, 

como a casa de farinha comunitária de Picinguaba” (Olmos et al. 2001, p. 290). Como 

argumento em relação à incompatibilidade entre populações humanas e conservação ambiental, 

utilizam, dentre outros exemplos, o caso dos caiçaras da vila de Picinguaba (litoral norte de São 

Paulo), que teriam se tornado agentes ativos no “comércio de lotes de terra nas áreas protegidas, 

extração industrial de palmito, desmatamentos e caça ilegal” (Olmos et al. 2001, p. 291). O 

modo de vida tradicional, para Olmos et al. (2001), em realidade seria fruto de exclusão social 

e marginalização dessas comunidades, e não tem relação benéfica com a conservação da 

biodiversidade. 

 

deve-se parar de camuflar como “conservação da natureza” propostas que implicam a 

manutenção de populações em estado de “cultura tradicional” quando tal cultura se 
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expressa pela extrema pobreza técnica e econômica, e é resultado de histórica 

dominação socioeconômica e exclusão social (Milano 2000), além de acarretar a 

perda de um patrimônio natural insubstituível. Indivíduos pertencentes a “populações 

tradicionais” tem todo o direito à ascensão social e à prosperidade econômica, e a 

busca destas tem estado por trás de muito do dano que causam às áreas protegidas que 

habitam, de forma que o direito individual e o coletivo se chocam. Por isso advoga-se 

que as ditas “populações tradicionais” sejam relocadas do interior de áreas 

importantes para a conservação e recebam as condições para que sejam cidadãos 

efetivos, e não curiosidades para visitação turística ou assunto de mera produção 

acadêmica (Olmos et al. 2001, p. 300). 

 

Entendemos que Olmos et al. (2001) têm razão e respaldo em diferentes questões que 

evidenciam, especialmente no que se refere à necessidade de se adotarem modelos de manejo 

de recursos naturais próprios para cada bioma e cada caso. Especificamente concordamos que 

as realidades amazônica e da mata atlântica são bastante diferentes, e, portanto, demandam 

estratégias de conservação e manejo diferenciadas. No entanto, entendemos que essas 

diferenças não impedem a implementação de experiências bem-sucedidas de unidades de 

conservação de uso sustentável na mata atlântica e, nesses casos, é importante que todos os 

grupos envolvidos tenham clareza das expectativas de cada um e que sejam utilizadas 

ferramentas de negociação para a gestão dessas unidades de conservação. 

Discordamos quando os autores assumem que a desinformação seja “arma comum” 

daqueles que lutam pelos direitos indígenas (ou dos povos e comunidades tradicionais), ou 

quando dizem que “órgãos governamentais procuram manter populações residentes em áreas 

protegidas mesmo quando estas prefeririam sair em troca de uma indenização justa, o que seria 

possível na maioria dos casos” por assumirem que os “ ‘povos tradicionais’ não causam 

impactos negativos aos ecossistemas (apesar da óbvia evidência em contrário)” (Olmos et al. 

2001, p. 288). 

Em alguns momentos, os autores desconsideram que os mesmos cientistas sociais que 

defendem o respeito às comunidades tradicionais também alertam para a importância de não 

“romantizar” a situação e não as considerar conservacionistas natas, como bem coloca Diegues 

(2000, p.41), sobre a visão comum, idealizada, dessas comunidades: 

 

o que podemos dizer é que as comunidades tradicionais podem ser aliadas natas nesse 

exercício [da conservação], o que também implica em afastar a visão romântica pela 

qual as comunidades tradicionais são vistas como conservacionistas natas. Trata-se, 

evidentemente, de seres humanos com suas qualidades e defeitos, com interesses, 

frequentemente, heterogêneos dentro da própria comunidade. Além disso, muitas 

dessas comunidades têm sofrido, nas últimas décadas, processos de desorganização 

social e cultural decorrentes de sua inserção crescente nas sociedades urbano-

industriais, com a perda também crescente de suas tecnologias patrimoniais assim 

como do acesso aos recursos naturais.  
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Fundamental compreender as dificuldades envolvidas no reassentamento de 

populações, tendo em vista a dificuldade crescente de encontrar espaços livres que permitam a 

reprodução cultural desses grupos. O reassentamento envolve, ainda, outros problemas de 

ordem ética, administrativa e financeira que serão explorados na seção 5.4.3. 

 

 

 

No campo jurídico e do poder público 

 

No âmbito internacional, a convenção internacional da OIT nº169 é o “primeiro 

instrumento internacional vinculante que trata especificamente dos direitos dos povos indígenas 

e tribais” (OIT 2011, p.7). Em seu art.1º (1.a), a Convenção explicita sua aplicação aos povos 

tribais “cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguem de outros segmentos da 

população nacional e cuja situação seja regida, total ou parcialmente, por seus próprios 

costumes ou tradições ou por uma legislação ou regulações especiais” (OIT 2011, p.15). Em 

seguida (art.1º, 2.) destaca a importância do autorreconhecimento, pontuando que a 

“autoidentificação como indígena ou tribal deverá ser considerada um critério fundamental para 

a definição dos grupos aos quais se aplicam as disposições da presente Convenção”. 

No cenário brasileiro, quais seriam os sujeitos de direito aos quais a Convenção se 

aplicaria? Em uma primeira análise, seriam os povos indígenas e quilombolas, que são 

reconhecidos na Constituição Federal de 88 como grupos etnicamente diferenciados. Além 

disso, há jurisprudência nacional e internacional para a inclusão de quilombolas no arcabouço 

dos povos tribais41. 

Apesar de não existir nenhum ato legal nacional vinculando as comunidades tradicionais 

como sujeitos da Convenção, a definição de povos e comunidades tradicionais existente na 

Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais  PNPCT, que veremos mais adiante, 

contempla os três aspectos colocados pela Convenção para caracterizar os povos tribais, já 

citados anteriormente (distinção de outros segmentos da sociedade, organização social regida 

por seus próprios costumes e tradições e autoidentificação). Assim, a Convenção da OIT nº169 

                                                 

41 http://www.socioambiental.org/inst/esp/consulta_previa/?q=convencao-169-da-oit-no-brasil 
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poderia ser aplicada também para o contexto das populações tradicionais, ainda que haja 

controvérsias42 sobre essa aplicação. 

No âmbito legal nacional, a primeira menção que se faz ao termo ‘populações 

tradicionais’ é no Decreto nº 1.298 de 27 de outubro de 1994, que regulamenta as florestas 

nacionais. No entanto ele não traz uma definição, apenas sugere uma referência temporal para 

considerar as populações tradicionais passíveis de permanecer residindo em florestas nacionais: 

 

Art. 8° O Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal regulamentará a forma 

pela qual poderá ser autorizada a permanência, dentro dos limites das FLONAS, de 

populações tradicionais que comprovadamente habitavam a área antes da data de 

publicação do respectivo decreto de criação (Brasil 1994) 

 

 A primeira tentativa de se ter uma definição legal dessas populações surge no projeto 

de lei do SNUC, que, em seu art. 2º §XV, trazia uma proposta que ao final foi vetada, como 

visto anteriormente. Ainda assim, para a reflexão sobre a evolução do conceito, é interessante 

conhecer a definição então pretendida, em que população tradicional é entendida como  

 

grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo há no mínimo, três gerações 

em um determinado ecossistema, historicamente reproduzindo seu modo de vida, em 

estreita dependência do meio natural para sua subsistência e utilizando os recursos 

naturais de forma sustentável. 

 

A primeira conceituação legal para população tradicional surge em 2006, no bojo da Lei 

nº11.428, que dispõe sobre o bioma da Mata Atlântica: 

 

Art. 3º Consideram-se para os efeitos desta Lei: (...) 

II - População tradicional: população vivendo em estreita relação com o ambiente 

natural, dependendo de seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por 

meio de atividades de baixo impacto ambiental (Brasil 2006). 

 

 

Também, em 2006, no âmbito da gestão dos recursos hídricos no país, o MMA edita 

uma “Síntese Executiva” do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que possui um tópico 

específico (2.7) para tratar de “aspectos socioculturais do uso da água e as sociedades 

tradicionais” (MMA 2006). Nesse tópico o conteúdo é claramente inspirado em Diegues & 

Arruda (2001). As populações tradicionais são divididas em duas categorias, os povos indígenas 

e as populações tradicionais não indígenas e estas últimas têm como características básicas “o 

                                                 

42 Ver http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/noticia/2015/09/o-convenio-169-da-oit-e-

conservacao-do-patrimonio-natural.html 
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fato de viverem em áreas rurais em estreita dependência do mundo natural, de seus ciclos e de 

seus recursos, fundamentais para a manutenção de seu modo de vida” (MMA 2006, p.55). A 

Síntese Executiva reconhece não existir “uma identificação e uma classificação definitivas 

dessas populações”, mas informa que estudos indicam a existência de cerca de 14 tipos 

diferentes dessas populações, utilizando um mapa adaptado de Diegues & Arruda (2001), para 

ilustrar a localização espacial no território brasileiro desses 14 tipos (Figura 1, p.70). 

E, em 2007, surge não apenas uma definição legal, mas uma Política voltada 

especificamente para essas populações e seus territórios. O Decreto nº 6.040 de 07 de fevereiro 

institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais  PNPCT, e é interessante destacar que um dos diferenciais da PNPCT está no 

fato de ter sido construída com a participação das próprias comunidades tradicionais. Para os 

fins da PNPCT, compreende-se por 

 

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 

e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e 

econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 

permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 

quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações;  

 

A mais recente norma legal trazendo conceitos e definições pertinentes à temática das 

populações foi a Lei nº 13.123 de 20 de maio de 2015, que, dentre outros, dispõe sobre o acesso 

ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e 

sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade. A 

definição adotada pela lei para comunidade tradicional é a mesma daquela existente na PNPCT.  

Mesmo que existam essas diferentes definições legais para populações/comunidades 

tradicionais, algumas vezes elas não possuem a precisão que o ICMBio requer para aplicação 

de alguns instrumentos de gestão nas unidades de conservação, em especial no caso dos Termos 

de Compromisso com populações tradicionais residentes em unidades de proteção integral. E 

essa precisão em um conceito de população tradicional dificilmente será alcançada, dada a alta 

complexidade envolvida nessa questão. 

Vianna (2008) faz uma ótima análise crítica das diferentes conceituações para as 

populações tradicionais, tanto do meio acadêmico quanto do jurídico e administrativo. Para ela, 
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dentre alguns problemas das diferentes definições, estão o reducionismo, o utilitarismo e o fato 

de por vezes serem excludentes e/ou “naturalizantes”. Além disso, algumas definições são tão 

gerais que poderiam se aplicar a qualquer população, ou são restritas ao tipo de atividade 

econômica que desenvolvem; algumas têm a expectativa de “congelamento” do modo de vida 

dessas comunidades e utilizam de forma inadequada marcos temporais. Concordamos com 

Vianna (2008) quando diz que a busca de um conceito não resolve o conflito para nenhuma das 

partes.  

Concordamos com o Ministério Público Federal quando, em seu Manual de Atuação 

nº6, diz que “a presença humana em espaços especialmente protegidos representa atualmente, 

para os gestores, os especialistas, os juristas, os atores sociais e, sobretudo, para o Ministério 

Público Federal, o desafio de transformar conflitos em oportunidades” (MPF 2014, p.16). 

Nesse cenário, o Termo de Compromisso parece ser um instrumento adequado e uma 

oportunidade para a gestão desses conflitos, na medida em que busca estabelecer acordos que 

compatibilizem a permanência das populações com a conservação da biodiversidade, até que 

uma solução final seja dada para o impasse, tendo em mente que os acordos provavelmente não 

serão o ideal para nenhuma das partes, mas sim o possível resultante das negociações. 

3.4. TERMOS DE COMPROMISSO COM POPULAÇÕES TRADICIONAIS EM 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL  

 

A figura do Termo de Compromisso é utilizada em diferentes situações na gestão das 

unidades de conservação. O Decreto nº 4340/2002, por exemplo, prevê em seu art. 13º a 

utilização de Termos de Compromisso no contexto dos contratos de concessão de direito real 

de uso43 (CCDRU), nas Resex e RDS.  A Instrução Normativa nº 10/2014, que trata da 

compensação ambiental, também utiliza em seus procedimentos a figura do Termo de 

Compromisso entre o órgão ambiental e o empreendedor. 

Este trabalho é voltado para a utilização da figura do Termo de Compromisso com 

populações tradicionais residentes em unidades de conservação de proteção integral, conforme 

previsto no art. 39 do Capítulo IX – Do Reassentamento de Populações Tradicionais, do Decreto 

                                                 

43 O CCDRU é o instrumento previsto no artigo 23, inciso III, da Lei do SNUC, para regulamentar a posse e o uso 

das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável. 
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nº 4.340/2002, que regulamenta o art. 42 da Lei do SNUC. Esse Termo de Compromisso é 

objeto da Instrução Normativa do ICMBio nº 26/2012 (Anexo 1), documento que estabelece 

diretrizes e regulamenta procedimentos relativos a este instrumento de gestão. 

O Termo de Compromisso com populações tradicionais surge como instrumento de 

gestão com o intuito de formalizar e regular a situação da presença de populações humanas em 

unidades de conservação de proteção integral, em que sua permanência e o uso de recursos de 

forma direta são vedados, naqueles casos em que a desapropriação não é possível (art. 7º §1º; 

art. 28 Parágrafo único; art.42 da Lei nº 9.985/2000).  

Apesar da previsão legal e da potencialidade do instrumento para a gestão de conflitos, 

a implementação do Termo de Compromisso ocorre em um contexto em que existem diferentes 

interpretações sobre como utilizá-lo (em que circunstâncias, com que público, e sob quais 

condições, por exemplo), bem como em um cenário de disputas ideológicas, como visto 

anteriormente. O número de Termos de Compromisso celebrados ainda é baixo diante da 

demanda, e algumas das razões para isso, bem como os resultados dos Termos já 

implementados, serão explorados adiante, na seção dos Resultados. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1. Área de estudo 
 

Esta dissertação investiga o processo de construção e implementação de Termos de 

Compromisso com populações tradicionais nas unidades de conservação federais de proteção 

integral, com seus desafios e desdobramentos. Atualmente, existe um conjunto de 19 unidades 

de conservação que solicitaram a abertura, em algum momento, de um processo administrativo 

para a elaboração de um Termo de Compromisso. Esse conjunto constitui o que consideramos 

como casos de Termos de Compromisso “demandados” (Figura 2) e pode ser visto com mais 

detalhes na Tabela 09, seção 5.3. 

Além do conjunto de termos demandados, há o conjunto de sete unidades de 

conservação federais com Termos de Compromisso “firmados” (Figura 2 e Tabela 7). Os casos 

desse conjunto foram mais detalhados ao longo deste trabalho e houve, ainda, a inclusão dos 

casos do Parque Nacional de Aparados da Serra/Serra Geral e da Estação Ecológica de Tamoios 

na abrangência do estudo, em virtude da relevância e excepcionalidade dos fatos que envolvem 

a construção desses termos. Já a inclusão do Parque Nacional da Chapada Diamantina na 

pesquisa, cujo Termo de Compromisso ainda não foi assinado, ocorreu por solicitação do então 

chefe da unidade, em 2014, que buscava apoio para construção de um monitoramento do TC 

celebrado com os moradores do Vale do Pati, no interior do parque. 

Na Tabela 5, que contém a legenda da Figura 2, detalha-se, além dos Termos Firmados 

(F) que encontram-se vigentes, e Demandados (D), aqueles Termos firmados porém Vencidos 

(V), ou seja, cujo prazo de duração do Termo foi extrapolado e não houve renovação, e aqueles 

Sub-júdice (S), ou seja, que estão em tramitação judicial, sem sentença final proferida ainda. 

Apesar de algumas referências incluírem, no bojo dos Termos de Compromisso 

firmados, os acordos feitos no Parque Nacional do Araguaia, no Parque Nacional da Restinga 

de Jurubatiba e no Parque Nacional da Lagoa do Peixe (MPF 2014; Ribeiro 2014), não os 

incluímos dentre o rol de Termos de Compromisso firmados porque os documentos se tratam 

de Termos de Ajustamento de Conduta  TAC. As diferenças e similaridades entre esses termos 

serão abordadas na seção 5.4.6. 
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Figura 2  Distribuição geográfica das unidades de conservação federais com Termos de Compromisso firmados e demandados. Elaborado por João Augusto Madeira.   
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Tabela 5  Orientações para análise da Figura 2.  

Posição 

no 

mapa 

Unidade de 

Conservação 

Firmado (F) 

Demandado (D) 

Vencido (V) 

Sub-judice (S) 

Grupo Social 

A1 PARNA do Cabo Orange                                  (D) Quilombolas 

A1 PARNA do Cabo Orange                                    (V) Pescadores 

A2 REBIO do Lago Piratuba                                   (F) Pescadores artesanais 

Sucuriju 

A2 REBIO do Lago Piratuba                                 (V) População tradicional de 

outras comunidades 

B1 REBIO do Rio Trombetas                                  (F) Quilombolas - castanha 

B1 REBIO do Rio Trombetas                                  (D) Quilombolas e extrativistas 

B2 PARNA do Jaú                                                    (F) Ribeirinhos rio Unini 

B3 PARNA do Juruena                                            (F) Ribeirinhos Barra de São 

Manoel 

B4 REBIO do Abufari                                              (D) Pescadores  

B5 ESEC da Terra do Meio                                    (D) Ribeirinhos rios Iriri, Novo 

e Xingu 

B6 PARNA da Serra do Pardo                                (D) Ribeirinhos rio Xingu 

C1 PARNA da Serra do Divisor                              (D) Seringueiros/Ribeirinhos 

C2 REBIO do Guaporé                                           (D) Quilombolas Sto. Antônio 

Guaporé 

D1 PARNA dos Lençóis Maranhenses                  (D) Moradores 

D2 PARNA de Jericoacoara                                    (D) Assentados da reforma 

agrária 

E1 REBIO da Serra Negra                                       (V) Indígenas Pipipã e 

Kambiwá 

F1 PARNA da Chapada Diamantina                     (D) Patizeiros 

G1 ESEC da Serra Geral do Tocantins                   (F) Quilombolas - Mateiros 

G1 ESEC da Serra Geral do Tocantins                   (D) Agricultores Prazeres 

G1 ESEC da Serra Geral do Tocantins                   (D) Agricultores Balsas 

H1 PARNA das Sempre Vivas                                 (D) Coletores de sempre-vivas 

H2 REBIO da Mata Escura                                      (D) Quilombolas - Mumbuca 

I1 PARNA da Serra da Bocaina                             (D) Quilombolas, Caiçaras 

I2 PARNA do Itatiaia                                             (D) Agricultores Serra Negra 

I3 PARNA da Serra dos Órgãos                            (D) Agricultores Bonfim 

I4 ESEC Tamoios                                                   (D) Pescadores artesanais 

J1 ESEC de Guaraqueçaba                                    (D) Pescadores artesanais 

K1 PARNA dos Aparados da Serra e Serra Geral (S) Quilombolas São Roque 

L1 PARNA da Ilha Grande                                     (D) Pescadores artesanais 
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Tabela 6  Unidades de conservação federais com Termos de Compromisso celebrados e outras 

cujos processos foram analisados na pesquisa. Status: F = firmado e vigente; V = vencido e não 

renovado; D = demandado. 

Unidade de conservação Grupo Social 
Ano de 

assinatura 
Status Estado 

Rebio do Lago Piratuba 

Pescadores do 

Sucuriju 
2006 F AP 

População 

tradicional  
2011 

V 

 
AP 

Rebio Trombetas 

Coletores de 

castanha e 

quilombolas 

2011 
F 

 
PA 

 

Parna Cabo Orange 

 

 

Pescadores 

 

2007 V AP 

 

Pescadores 

 

2011 V AP 

 

Esec Serra Geral do 

Tocantins 

 

Geraizeiros de 

Mateiros 
2012 F TO-BA 

 

Rebio Serra Negra 

 

Indígenas 2012 V PE 

 

Parna Jaú 

 

Ribeirinhos 2014 F AM 

 

Parna Juruena 

 

Ribeirinhos 2014 F MT 

Parna Chapada 

Diamantina 

População 

tradicional do 

Vale do Pati 

Em tramitação 

institucional 
D BA 

 

Parna Aparados da 

Serra/Serra Geral 

 

Quilombolas 
Em tramitação 

judicial 
D RS/SC 

 

Esec Tamoios 

 

Pescadores 

Convertido para 

TAC, aguardando 

decisão 

institucional 

D RJ 
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Figura 3   Caracterização do contexto e usos realizados no Parque Nacional do Juruena. A) 

Comunidade de Barra de São Manoel. B) Habitação típica. C) Preparação da folha de babaçu 

(Attalea speciosa Mart.) para cobertura da casa. D) Tratamento do pescado após a pesca. E) 

Peixes. F) Embarcações utilizadas na pesca da comunidade. Fotos: acervo da unidade de 

conservação. 
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Figura 4  Caracterização de etapas de elaboração do Termo de Compromisso no Parque 

Nacional do Juruena: A) Registro de reunião sobre Termo de Compromisso. B) Registro de 

reunião sobre Termo de Compromisso C) Registro de reunião sobre Termo de Compromisso D) 

Comunitários presentes na reunião. Fotos: acervo da unidade de conservação. 
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Figura 5  Caracterização do contexto na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. A) Rancho 

típico das famílias no interior da Esec. B) Curral nos fundos de um rancho. C) Plantio de 

bananeiras de 30 anos. D) Áreas de ocorrência e coleta de Sempre-Vivas. Fotos: acervo da unidade 

de conservação. 
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Figura 6  Caracterização do Vale do Pati a partir do mirante localizado na entrada pelo Guiné, 

Parque Nacional da Chapada Diamantina. A) Detalhe do setor “Igrejinha” no canto inferior 

esquerdo.  B) Vista do Vale do pati do mirante na Entrada pelo Guiné. Fotos: Virginia Talbot. 
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Figura 7  Caracterização de usos no Vale do Pati, Parque Nacional da Chapada Diamantina: A) 

Moradias espalhadas pela região B) Placa informando a parceria do Parque Nacional e da 

Comunidade do Vale do Pati na recuperação de áreas. C e D) Aspecto das moradias que recebem 

turistas. E) Porteira instalada para restrição de áreas de pasto das mulas, fruto dos acordos 

firmados na construção do Termo de Compromisso. F) Mulas fazendo o transporte de víveres 

para moradores e turistas. Fotos: Virginia Talbot.  
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4.2. Procedimentos metodológicos  
 

A pesquisa apresentada nesta dissertação fundamentou-se em revisão bibliográfica, 

levantamento, análise documental e entrevistas para coleta de dados. 

A pesquisa bibliográfica abarcou os temas de áreas protegidas no Brasil e no mundo, 

populações tradicionais em unidades de conservação, Termos de Compromisso no Brasil e 

acordos similares no cenário internacional.  Consultaram-se livros, artigos científicos e houve 

análise da legislação e de políticas públicas relacionadas à temática. Grande parte da informação 

foi consolidada nas seções relacionadas à contextualização do trabalho, mas foi fundamental, 

também, à interpretação dos resultados e à discussão.   

 Para o levantamento das informações relativas aos Termos de Compromisso, foi 

realizada uma pesquisa documental e bibliográfica que envolveu, além de livros, processos 

administrativos do Ibama e ICMBio, pareceres jurídicos, relatórios e vídeos relativos aos 

Termos de Compromisso, localizados nos arquivos da Coordenação de Gestão de Conflitos 

Territoriais/ICMBio –Sede. 

Em paralelo à pesquisa documental, foi realizada uma série de entrevistas 

semiestruturadas com informantes-chave.  A identificação de potenciais entrevistados foi feita 

inicialmente com base na experiência de atuação da autora na Diretoria de Ações 

Socioambientais e Consolidação Territorial  DISAT, no âmbito da Coordenação Geral de 

Gestão Socioambiental  CGSAM do ICMBio, onde acompanhou indiretamente as ações 

relativas à agenda de gestão de conflitos e Termos de Compromisso, localizada nesse 

departamento da instituição. Os primeiros entrevistados indicaram outros atores relevantes para 

realizar a investigação, com pontos de vista, expectativas e entendimentos diversos, visando a 

uma representação das diferentes correntes ideológicas existentes na área da conservação 

ambiental. Foram entrevistados gestores de unidades de conservação, servidores atuantes na 

Sede do ICMBio, no Ibama e no Ministério do Meio Ambiente. Dessa forma, trata-se de uma 

análise qualitativa e não quantitativa, onde foi possível obter uma visão abrangente e qualificada 

do assunto. 

Foram realizadas 33 entrevistas semiestruturadas gravadas, orientadas por um roteiro 

pré-elaborado disponível nos anexos. Nessa dissertação, em virtude da complexidade e da 

polêmica que gira em torno desse instrumento, a gravação das entrevistas foi realizada mediante 

compromisso de sigilo em relação ao seu entrevistado, por isso as falas expostas nesse 

documento são identificadas por códigos, compostos por uma letra que representa seu grupo e 

um número que representa o entrevistado.  
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(A) Gestores que lidaram diretamente com a construção de um Termo de 

Compromisso na unidade de conservação. Exemplo: A1, A2... 

(B)  Pessoas que lidaram com processos de construção de Termo de Compromisso 

de forma indireta, na sede das instituições: Ibama, ICMBio e MMA. Exemplo: B1, B2... 

 

A análise das respostas terá um enfoque qualitativo e não quantitativo, uma vez que a 

preocupação maior se referiu ao levantamento das experiências de pessoas-chave envolvidas 

com o processo bem como de captar diferentes pontos de vista, sem a expectativa de 

representatividade estatística. Algumas falas serão usadas ao longo do texto, de modo a ilustrar 

e evidenciar algumas das contribuições dos entrevistados. Os resultados são apresentados na 

forma de uma exposição dialogada entre o que entrevistados informaram, referências teóricas 

e análise crítica da autora.  

Os entendimentos adotados atualmente pela Procuradoria Federal Especializada - PFE 

do ICMBio foram manifestados em entrevista, em que o entrevistado assumiu que os 

posicionamentos emitidos por ele foram feitos em nome da PFE, da mesma forma que ocorreu 

com o então presidente do ICMBio. Esses posicionamentos estarão diluídos ao longo do texto, 

não necessariamente como excertos de gravação. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Os resultados são apresentados de forma a ter-se uma percepção cronológica do avanço 

da agenda, e em seguida apresenta-se o cenário atual de Termos de Compromisso firmados e 

demandados, as dificuldades para evolução da agenda, aspectos jurídicos da questão, efeitos 

dos Termos de Compromisso em diferentes esferas, reflexões sobre o monitoramento do 

instrumento e tendências e pontos-chave apontados pelos entrevistados para o desenvolvimento 

da agenda. 

 

5.1. Histórico do instrumento no âmbito do Ibama (2002-2007) 
 

A proposta de elaboração de Termos de Compromisso para o caso das populações 

tradicionais residentes em unidades de conservação de proteção integral surge no Decreto nº 

4.340/2002. O ano de 2002 pauta o início do período temporal analisado, e a transferência da 

atribuição de gestão das unidades de conservação federais para o Instituto Chico Mendes com 

a sua criação em 2007 pontua o fim do período de análise dos Termos de Compromisso no 

âmbito do Ibama. 

 Nesse período, o lócus institucional para a gestão das unidades de conservação 

se concentrava na Diretoria de Ecossistemas  DIREC, no âmbito da Coordenação-Geral de 

Unidades de Conservação, que tratava dos assuntos relacionados às categorias Esec, Rebio, 

Parna, MN, RVS, APA e RPPN. As Resex e RDS ficavam a cargo do CNPT e as Flonas da 

Diretoria de Florestas. A DIREC contava com outras coordenações, dentre elas a Coordenação 

de Regularização Fundiária, onde as questões relacionadas a Termo de Compromisso foram 

tratadas nesse período. 

 A inserção da figura do TC durante a construção do SNUC, assim como outros 

aspectos (citados anteriormente na seção 3.1.2.1), foi polêmica, e recebeu críticas da DIREC. 

Segundo entrevistados que trabalhavam nessa diretoria à época, inicialmente se propunha que 

o TC só fosse utilizado dentro do processo de regularização fundiária, e com a finalidade de 

reassentar as pessoas. Para outras situações, o instrumento mais comumente utilizado na gestão 

ambiental era o Termo de Ajustamento de Conduta  TAC, ainda bastante comum.   

 Talvez por consequência da polêmica em relação à figura e o propósito do TC, 

não existia lócus institucional assumido, definido, para sua administração no Ibama, e ações 

relacionadas à agenda foram iniciativa de algumas unidades de conservação e da coordenação 

de regularização fundiária. 
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Apesar da Lei do SNUC e seu Decreto regulamentador terem sido publicados em 2000 

e 2002, respectivamente, e apesar de diversas unidades de conservação possuírem populações 

humanas residentes, sem previsão de indenização e saída das mesmas, a agenda de Termos de 

Compromisso avançou muito pouco quando as unidades de conservação estavam sob atribuição 

do Ibama.  

A chegada de um grande número de servidores no primeiro concurso do Ibama em 2002 

estimulou o início da agenda. Alguns desses servidores, ao chegarem às unidades nas quais 

foram lotados, visualizaram no Termo de Compromisso um instrumento de gestão pertinente 

para a realidade em que estavam atuando. No entanto, ao entrarem em contato com a sede do 

Ibama, a orientação em geral era pelo não prosseguimento dos trâmites para construção e 

assinatura do documento. 

 

Com a chegada dos analistas em 2002, muita coisa começou a pipocar em 2003 com 

a equipe nova, cabeça arejada, querendo implementar a unidade. Houve um relato de 

que em 2003 um servidor veio na sede, falar sobre a situação na sua UC e falaram pra 

ele "o que que vocês estão fazendo aqui? Quando vão tirar aqueles pretos de lá?", 

desse jeito. E só em 2012 ele conseguiu concluir o Termo de Compromisso (B1).

  

  

Evidências das orientações institucionais à época para os processos de Termo de 

Compromisso 

A primeira unidade de conservação a abrir um processo para tratar da proposta de 

elaboração de um Termo de Compromisso com populações tradicionais foi a Esec Serra Geral 

do Tocantins, que iniciou o processo em 17/10/2003 (Ibama 2003). Nele é possível identificar 

algumas das razões pelas quais a instituição não estimulava o estabelecimento de Termos de 

Compromisso com essas populações.  

No início do processo, no memorando nº294/03 de três de dezembro de 2003, o gerente-

executivo do Ibama no Tocantins solicita análise e parecer sobre os termos a serem firmados 

com residentes e populações do entorno da Esec, com o objetivo de ordenar a queima controlada 

até a regularização fundiária da Unidade. Na sequência o gerente-executivo justifica: 

 

Existe a necessidade de se firmar tais Termos de Compromisso, uma vez que há 

décadas as comunidades residentes nos “gerais” utilizam fogo sem controle, para 

queima e rebrota do capim onde colocam o gado para engorda no período de estiagem. 

Vale lembrar que desde a criação da Estação Ecológica Serra Geral (2001) anualmente 

tem queimado (sic) (Ibama 2003, p.4). 

 

A Informação nº16/2004/CGEUC, de 26 de fevereiro de 2004, analisa a minuta do TC 

enviada e coloca alguns questionamentos que permanecem até os dias de hoje como gargalos 
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na utilização dos Termos de Compromisso, como por exemplo a tradicionalidade das 

populações cujo uso na unidade de conservação figura como objeto do Termo de Compromisso. 

Cabe salientar que nesse processo não existe, antes dessa Informação, documento que diga se 

as populações são tradicionais ou não, e naquela época tampouco existia uma conceituação 

legal para essas populações que subsidiasse os gestores, como a que surge em 2007 com a 

PNPCT.  

 

(...) A princípio, por relatos de técnicos que visitaram a Unidade, bem como de sua 

chefia, na Unidade não residem populações tradicionais, no sentido lato da palavra, 

apenas posseiros e/ou proprietários que se utilizam das terras para criação extensiva 

de gado e uso agrícola, com pequenas culturas sazonais, principalmente nas veredas 

(Ibama 2003, p.16). 

 

Além das dúvidas concernentes à tradicionalidade, outra que permeia a utilização do 

instrumento até os dias de hoje é relativa às situações em que se deveria utilizar o Termo de 

Compromisso e em quais se utilizaria Termo de Ajustamento de Conduta. Nas primeiras 18 

folhas do processo é possível verificar a utilização das seguintes expressões quando em 

referência ao documento: “Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta” (no assunto do 

processo e no título da primeira minuta do Termo); “Termo de Ajuste”; “Termo de 

Compromisso, Termo de Responsabilidade e Ajustamento de Conduta” (título da segunda 

minuta do documento). A Informação nº16/2004/CGEUC estabelece que o Termo de 

Compromisso seria utilizado para o interior da UC e o ‘ajustamento de conduta’ para o entorno 

da UC. No entanto essa categorização não é sólida e hoje há situações de TAC no interior de 

UC e Termo de Compromisso com populações que residem fora da unidade, porém dependem 

dos recursos naturais em seu interior para sua subsistência. Vale lembrar que, nesses casos, de 

acordo com suas diretrizes, o SNUC deve garantir meios de subsistência alternativos ou a justa 

indenização pelos recursos perdidos a essas populações (art. 5º (X), Lei nº 9.985/2000).  

À primeira vista a utilização da expressão TC ou TAC não causaria prejuízos ao 

processo, visto que seu conteúdo e forma são equivalentes. No entanto, há casos, que serão 

explorados mais adiante, em que o processo de Termo de Compromisso estava em vias de 

assinatura, mas foi suspenso e devolvido para a UC sob o argumento de que na verdade se 

tratava de um TAC, atrasando o processo e gerando desconfiança por parte das comunidades 

que há anos dialogavam e negociavam com a instituição os acordos constantes do Termo. 

Trataremos com mais profundidade dessa questão na seção 5.4.6. 

Além dos dois gargalos já citados, outro entrave que permanece até hoje e está 

evidenciado nesse processo trata da divergência com relação à autorização para desmatamento 
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no interior das Unidades, nesse caso uma Esec. Na minuta em questão, constam as seguintes 

cláusulas: 

 

Cláusula Nona: Considerado a necessidade de regulamentar a sistemática de 

desmatamento dentro da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, o 

compromitente se obriga a requerer junto ao Ibama, autorização para o desmate, 

conforme determina a IN/MMA nº 03/2002, que ouvirá o responsável pela unidade de 

conservação sobre a necessidade de licenciamento ambiental, caso possa afetar a 

biota. 

Cláusula Décima: Somente será concedida autorização de desmatamento dentro da 

área da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins de até três (03) hectares, visando 

à agricultura familiar. 

Cláusula Décima Primeira: Uma vez realizado o desmate, para agricultura familiar, o 

compromitente obriga-se a utilizar a mesma área desmatada para as plantações 

dos anos seguintes, ficando vedado novos desmatamentos dentro da Estação 

Ecológica. 

Cláusula Décima Segunda: Fica o compromitente obrigado a não transformar a área 

desmatada em área de pastagem, modificando a vegetação antes existente. 

Cláusula Décima Terceira: A autorização do Ibama deverá estar no Local da 

Realização do Desmate. 

Cláusula Décima Quarta: Fica expressamente proibido o desmatamento em áreas de 

Preservação Permanente (Ibama 2003, p.7 e 8). 

 

Analisando as cláusulas referentes ao desmatamento na minuta do Termo em questão, a 

Informação nº16/2004/CGEUC diz: 

 

(...) c. Cláusula 9 – Inadmissível. Como o Ibama poderia autorizar desmatamento em 

área de proteção integral. As populações podem coexistir com a Preservação, mas não 

expandindo seus domínios agrícolas (ou de pecuária) na Unidade, portanto, não é 

necessário ocorrer desmatamento. Isto deverá ser retirado do Termo; 

d. Das cláusulas 10ª até a 14ª, saem em decorrência da inexistência de desmatamento. 

 

Em relação ao exposto acima, o art. 42 da Lei do SNUC, em seu inciso 2º, já orienta que 

não deve haver prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia 

das populações tradicionais até que seja possível efetuar o reassentamento. Diz ainda que até o 

reassentamento, devem ser estabelecidas normas para compatibilizar a presença das populações 

tradicionais residentes com os objetivos da unidade. Nesse caso, as cláusulas 10ª a 14ª limitam 

e regulam o uso da área pelas populações, com o intuito da compatibilização. Um 

questionamento que surge é sobre o real impacto que a área cultivada por essas famílias causaria 

à Estação Ecológica. Informações como o número de propriedades e a área ocupada são 

importantes para subsidiar o entendimento dos técnicos sobre o comprometimento da 

biodiversidade da UC, conforme exposto na Informação nº42/2004/CGEUC de 13 de maio de 

2004 (Ibama 2003, p.19). 
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A Informação nº16/2004/CGEUC ao final expõe outro gargalo para a utilização do TC 

que permanece até os dias atuais: o temor de que o instrumento vá “dificultar a retirada das 

famílias a posteriori” (Ibama 2003, p.18, item 6). O documento conclui que “O depreendido do 

decreto é que este é um documento muito importante até que se elabore o Plano de Manejo, 

portanto, considero que deva haver uma maior discussão para que não estejamos criando um 

instrumento que venha atrapalhar na gestão da Unidade” (Ibama 2003, p.18, item 7). 

Após a Informação nº16/2004/CGEUC, foi feita uma nova Informação, de nº 42/2004 

ponderando algumas das questões colocadas como entraves pela Informação anterior e 

sugerindo o encaminhamento à Procuradoria-Geral para análise e parecer. Em vez disso o 

processo foi encaminhado no dia 22 de abril de 2004 a outro analista ambiental para que este 

apresentasse uma “solução definitiva sobre a proposta de Termo de Ajuste e/ou Termo de 

Compromisso” (Ibama 2003, p. 21). No dia 08 de novembro de 2004, esse analista respondeu, 

então, que: 

 

Considerando os pareceres emitidos nas informações 16/04 e 42/04, bem como a 

inclusão da Esec Serra Geral do Tocantins na lista de UCs a serem priorizadas para 

fins de regularização fundiária, entendo que o momento é inapropriado para a 

celebração de tais TACs. Estou de acordo com a posição dos técnicos que produziram 

a informação, de que a assinatura de tal termo pode trazer dificuldade a gestão da UC, 

bem como seria perigoso precedente sobre questões similares. (...) Sugiro o aguardo 

da evolução do processo de reg. Fundiária, para posteriores tratativas sobre o assunto 

(Ibama 2003, p.21). 

 

O próximo registro no processo acontece pouco mais de um ano após a manifestação do 

analista, no dia 30 de novembro de 2005, e trata do envio do processo para a coordenação de 

regularização fundiária por pertinência, informando “procedimento não concluído e 

temporariamente suspenso” (Ibama 20013, p.21, verso). 

Apesar de reconhecer que o “Termo de Compromisso vem criar uma ferramenta de 

gestão para que os administradores da Unidade, bem como as populações que residem dentro 

desta, possam coexistir pacificamente” (Ibama 2003, p.17, item 4) a Instituição opta por 

suspender o processo de pactuação de acordos com as comunidades, que é retomado apenas em 

2009 já no âmbito do ICMBio, com a devolução do processo à Esec “solicitando análise e 

adoção de providências no bojo da ação de regularização fundiária com recursos da 

compensação ambiental” (Ibama 2003, p.22, verso). 

No caso das populações tradicionais que historicamente coletam castanha-do-pará na 

área da Rebio Trombetas, também é possível constatar a falta de estímulo e apoio na construção 

do TC, tanto em algumas das entrevistas realizadas, quanto no processo de construção do termo. 
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O Informativo Técnico nº003/2011 de três de fevereiro de 2011, produzido pela Rebio, diz entre 

outras coisas que: 

 

Em 2006, a gestão da Rebio realizou reuniões para a criação do Termo de 

Compromisso entre a unidade de conservação e os castanheiros, havendo entrega de 

documentos para a coordenação de regularização fundiária do Ibama, entretanto, até 

o presente momento não foi comunicado se houve abertura de processo ou alguma 

evolução na elaboração do termo (Icmbio, 2011, f. 11). 

 

Iniciativas institucionais relacionadas aos Termos de Compromisso 

 

No fim de 2004 foi realizado o único evento para tratar do tema no âmbito do Ibama, a 

“Oficina de Regularização Fundiária: Reassentamento de populações residentes em unidades 

de conservação como alternativa de reinserção socioeconomica”44 (Anexo 3), promovida pela 

Coordenação Geral de Regularização Fundiária. Para a oficina foram convidados representantes 

de unidades de conservação e entidades com ações relacionadas ao tema. Além do MMA, de 

diferentes setores do Ibama-sede e de ONGs (FUNATURA, SOS Amazônia e IEB) foram 

convidados gestores de oito unidades de conservação, mapeados pela sede, que já tinham algum 

envolvimento com o assunto – Parna Serra do Divisor, Esec Serra Geral do Tocantins, Rebio 

Trombetas, Parna Lençóis Maranhenses, Parna Grande Sertão Veredas, Parna do Jaú e Parnas 

Serra da Capivara e Serra das Confusões. 

A partir da apresentação dos estudos de caso, foram feitos debates e proposições que 

culminaram na elaboração do “Programa de reinserção socioeconômica de populações 

residentes em UCs”. Dentre os aspectos gerais levantados pelos participantes, colocou-se a 

necessidade de diretrizes estratégicas e operacionais de âmbito nacional; o entendimento de que 

reassentar não poderia ser a única alternativa, devendo haver um leque de opções; e o 

entendimento de que apenas reassentar populações não garantiria a adequada implantação da 

UC, sendo necessários para isso proteção/fiscalização, educação ambiental e infraestrutura. 

Interessante notar que o Programa caracteriza dois tipos de público alvo: as populações 

tradicionais e aquelas que não seriam tradicionais, mas cuja situação social e econômica as 

caracterizaria como público-alvo das políticas fundiárias e de reforma agrária (agricultores 

familiares, pequenos posseiros, trabalhadores rurais assalariados em imóveis rurais na UC, 

pequenos meeiros e arrendatários). E, diante da ausência de definição legal para “populações 

                                                 

44 O relatório da Oficina tem valor histórico e subsidiou as informações apresentadas aqui. Consideramos adequado 

incluí-lo como anexo nesta dissertação para possibilitar futuras consultas da sociedade e pesquisadores em geral. 
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tradicionais” naquela época, conceituaram as populações tradicionais, para fins de 

enquadramento no programa, aquelas que: 

 

Historicamente promovem o extrativismo mediante a exploração dos recursos naturais 

como forma principal de geração de renda (ribeirinhos, seringueiros, pescadores 

artesanais, castanheiros, entre outros) limitados aos que praticam tais atividades com 

base na mão de obra familiar (Anexo 3, Relatório da oficina, item 4.5.1). 

 

O Programa definia ainda o conjunto de ações a serem realizadas para sua execução: 

Diagnóstico para quantificar e qualificar a demanda por reassentamento nas UCs naquele 

momento e estabelecimento de parcerias, inclusive aquelas com a incumbência de implantar os 

projetos de reassentamento. Além disso elenca as etapas do processo: Mobilização inicial; 

Diagnóstico Rural Participativo; Definição da demanda; Identificação de oportunidades; 

Elaboração do projeto; Consolidação e Monitoramento e avaliação. Por fim recomenda a busca 

de alternativas possíveis conforme o contexto local, aproveitando políticas públicas já 

existentes, como a Política Nacional de Reforma Agrária, o Programa Nacional de Combate à 

Pobreza e unidades de conservação de uso sustentável. A conclusão desse tópico no relatório é 

de que: 

 

O importante é que não se perca de vista a necessidade de que, qualquer que seja o 

caminho, dependerá de ajustes para que se molde a esta realidade. São muitas as 

diferenças entre o “assentamento” e o “reassentamento” (Anexo 3, Relatório da 

oficina, item 6). 

 

Não há registros da implementação desse Programa, e considerando a evolução do tema 

no período, assume-se que de fato a iniciativa não tenha se desenvolvido após a oficina. Talvez 

as razões para isso estejam no não-atendimento dos pressupostos (item 4.4 do Relatório) 

estabelecidos para a implantação do Programa com sucesso: i. Internalização da proposta 

envolvendo os diferentes setores do Ibama; ii. Institucionalização do programa, que deveria 

representar a posição da Instituição e não de uma coordenação específica; iii. Criação e 

participação dos conselhos gestores das UCs para garantir a “qualidade das decisões e a busca 

de alternativas”; iv. Organização e mobilização da população local. 

 

 

Os dois Termos de Compromisso firmados no período 

 

Ainda que o Programa não tenha avançado, mas talvez fruto da mobilização e resultados 

gerados da oficina, em 2005 tem início o processo de construção do primeiro Termo de 
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Compromisso assinado no âmbito do Ibama, em novembro de 2006. Trata-se do termo 

construído coletivamente pela Rebio do Lago Piratuba, no Amapá, e a população tradicional 

residente na comunidade do Sucuriju, lindeira à Unidade. Alguns entrevistados acreditam que 

esse Termo de Compromisso só teria sido firmado por ter sido assinado pela Superintendência 

Estadual do Ibama, já que se tivesse passado pela sede do Ibama em Brasília teria encontrado 

resistências. No entanto foram feitas entrevistas tanto com servidores que trabalhavam na sede 

em Brasília à época quanto com a equipe gestora da Unidade, e ficou esclarecido que sim, o 

processo tramitou pela sede em Brasília e recebeu parecer positivo da Procuradoria-Geral do 

Ibama. A assinatura desse Termo é, por muitos entrevistados, atribuída ao empenho e 

engajamento dos servidores envolvidos no processo, tanto da equipe da Unidade quanto do 

setor por onde passou em Brasília, que à época se organizava por biomas, no caso, o setor do 

Bioma Amazônia.  

Apesar da Comunidade do Sucuriju estar fora dos limites da Rebio, seus modos de vida 

foram profundamente impactados pela criação da UC, na medida em que os lagos onde praticam 

a pesca para sua subsistência ficaram no interior da Unidade e ações fiscalizatórias esparsas 

eram orientadas para a destruição de suas palafitas de pesca nos lagos (Pinha et al. 2015). 

Sobre as ações fiscalizatórias, entrevistados relatam a existência de duas realidades 

sociais na área da Rebio: as comunidades tradicionais com a pesca artesanal e grandes 

fazendeiros (em alguns casos instalados após a criação da Unidade) com a atividade de criação 

de búfalos (que demanda a criação de pastagens e, para isso, a realização de queimadas nas 

turfas locais). As atividades dos fazendeiros têm impacto negativo de maiores proporções que 

as atividades das comunidades tradicionais, cuja atividade pesqueira nos lagos teriam baixo 

impacto na conservação dos recursos naturais. Apesar disso, as ações fiscalizatórias eram mais 

frequentes e violentas com os pescadores, ilustrando uma desigualdade na execução da proteção 

ambiental identificada por Acselrad et al. (2009, p.79) na realidade brasileira: 

 

A legislação ambiental de controle do uso de recursos naturais, por outro lado, é mais 

rigidamente aplicada quando se trata de pequenos agricultores, pescadores e 

extrativistas do que quando se trata do agronegócio e de grandes corporações 

industriais. As agências ambientais fiscalizam mais efetivamente os “pequenos”, 

dotados de pouco poder de influência na esfera política, do que os grandes interesses 

econômicos, via de regra responsáveis por impactos ambientais consideráveis.  

 

Diante do histórico de injustiça ambiental e dos conflitos territoriais decorrentes da 

criação da Unidade, a equipe recém-chegada na Rebio optou por uma gestão conciliadora e 

dialógica e percebeu na construção participativa do Termo de Compromisso uma oportunidade 
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de “transformação de um grave conflito em uma oportunidade para a conservação da natureza” 

(Pinha et al. 2015). 

O foco do Termo de compromisso com a comunidade do Sucuriju é voltado a dois 

aspectos principais: o acesso aos lagos - por onde ocorre, quais pescadores estão autorizados e 

com que tipo de embarcação  e a captura do pirarucu (Arapaima sp.)  com que petrechos, 

o tamanho mínimo e o período de defeso  e da pirapema (Megalops atlanticus)  utilização 

de rede ou arpão e zagaia. 

Este termo ainda se encontra vigente, e o monitoramento realizado conjuntamente pela 

equipe, pelos comunitários e por pesquisadores tem evidenciado alto cumprimento das regras 

estabelecidas, avanços na gestão da Unidade e resultados positivos para a conservação da 

biodiversidade local45 (Pinha et al. 2015). No que tange à resolução final desse conflito, uma 

possibilidade demandada pelos próprios moradores do Sucuriju seria uma alteração de limites 

da Rebio associada à criação de uma reserva extrativista marinha incluindo os diversos lagos 

que compõem o denominado cinturão lacustre oriental dentro da “Região dos Lagos do Amapá” 

(Pinha et al. 2015), no entanto ainda não há proposta desenhada pela Instituição para essa 

criação. 

O segundo Termo de Compromisso firmado no âmbito do Ibama foi junto a pescadores 

que pescam nas águas do Parque Nacional do Cabo Orange, tendo sido assinado no dia 28 de 

agosto de 2007 por um Procurador da República, um Promotor de Justiça, pelo chefe do Parna, 

pelo Superintendente do Ibama e pelo Presidente da Colônia de Pescadores de Oiapoque. 

Curiosamente esse Termo é bastante “desconhecido”, foi lembrado em apenas duas entrevistas 

e não é citado em outros trabalhos que tratam do tema. Sua validade era de dois anos, podendo 

ser “renovado indefinidamente, por igual período, a critério exclusivo do Ibama” (cláusula 11), 

no entanto este não foi renovado e um novo Termo de Compromisso foi celebrado em 2012. 

No período de 2002 a 2007 houve algum avanço na implementação das unidades de 

conservação com a criação de conselhos gestores e planos de manejo, por exemplo, ainda que 

o avanço tenha sido insuficiente diante da demanda das unidades, em função das várias 

limitações do Ibama, então órgão gestor. Ainda assim esses instrumentos avançaram mais que 

o TC, que até o ano de 2011 só existia em duas unidades de conservação. 

 

Síntese das razões identificadas para a agenda de Termos de Compromisso não 

avançar no âmbito do Ibama  

                                                 

45 Este monitoramento e seus resultados serão analisados de forma mais detalhada na seção 5.6. 
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Sintetizando possíveis razões para a não utilização de Termos de Compromisso com 

populações tradicionais nesse período, a partir do estudo dos processos administrativos e das 

entrevistas realizadas, pode-se perceber dois eixos principais de questões que são conectados e 

se retroalimentam: Um eixo de questões relacionadas à estrutura do órgão gestor e outro eixo 

de questões que estariam no plano de fundo da questão, referentes a aspectos ideológicos e 

jurídicos. 

 

A) QUESTÕES DE CARÁTER ESTRUTURAL 

 

- Fragilidade das unidades de conservação dentro da própria estrutura do Ibama: 

A prioridade institucional na época era voltada a outras agendas, como regularização fundiária 

nas unidades de conservação e fiscalização. 

 

No Ibama nós éramos a 3ª ou 4ª agenda. Os órgãos ambientais têm um escopo muito 

grande. A sociedade empurra eles pra fiscalização, ela não tá preocupada se a UC está 

bem gerida ou não. O Estado empurra pro licenciamento. Então unidade de 

conservação vai disputar com gestão de fauna, gestão de flora ou qualquer outra coisa 

na terceira linha de importância. (...) UC nunca era importante para superintendente 

do Ibama, com exceção de algumas. Unidades com grande apelo e relação da 

sociedade passavam a ser importantes. Mas o resto... não tinha a menor importância 

(B10). 

 

- Falta de lócus institucional para a agenda; Equipes com número baixo e 

insuficiente de servidores; novidade do tema; estrutura de administração muito 

centralizada. 

 

A gente centraliza muito, com isso a gente acolhe pouco e trata muito mal as demandas 

da ponta. Então como a gente não tem essa descentralização e essa capacidade de 

tornar coletiva a construção de resultados, a gente dificilmente ia abordar um tema 

que é grave pra ponta mas é pouco importante pra sede. (...) acho que com a criação 

do ICMBio houve foco, isso é inegável. O pessoal que entrou sempre defendeu um 

foco na ponta (B7). 
 

- Falta de previsão de reassentamento em função da deficiência orçamentária 

crônica.   

 

B) QUESTÕES DE CARÁTER IDEOLÓGICO E JURÍDICO 

- Predominância da visão de conservação preservacionista no órgão.  

 



96 

 

 

Do ponto de vista ideológico preservacionista, qualquer concessão é uma questão 

grave, e essa é a visão que pautou durante muito tempo a instituição. E ela vai e volta. 

Então é uma corrente ideológica que defende que qualquer concessão é muito. Então 

esse é o pano de fundo (B7). 

 
Uma postura de estar defendendo as unidades de conservação da sociedade que não 

lhes dá valor (B5). 

 

- Tradição de confronto desde a década de 70 com quem está dentro das Unidades. 

Na época o relacionamento entre o Ibama e as comunidades quilombolas era de atrito, 

um conflito geral. Porque eles traziam na época ainda a visão do IBDF, que pra tirar 

as pessoas das antigas fazendas e não deixar o pessoal fazer a coleta o "pau cantava". 

Era repressão mesmo, era o período de ditadura militar, então houve mortes de ambos 

os lados. Morreu gente do IBDF e morreu gente das comunidades quilombolas. Até 

hoje eles falam, eles contam a história (B1). 

Tinha uma corrente de fiscais que chegavam, entravam na casa dos pescadores e 

jogavam comida no rio e coisa e tal. Enquanto isso os búfalos estavam lá, e os 

fazendeiros, que chegaram bem depois da unidade criada, estavam queimando e 

provocando aqueles incêndios de turfa. Então esse era o principal problema, mas eles 

preferiam atacar o pequeno (B7). 

 

Então a gente tá falando de uma disciplinarização do campo através das unidades de 

conservação, sem uma preocupação muito grande com a comunidade (...) E isso era 

muito forte, porque a gente tá falando do final de um regime militar. E a ideia da época 

era “ah, aquela comunidade vai acabar”. E essa ideia perdurou na criação, na cabeça 

de fiscais e gestores que achavam que aquilo era pra acabar e pronto (B7). 

 

- Dificuldade institucional de reconhecer a existência de populações tradicionais 

em unidades de conservação de proteção integral. 

 

Naquela época se achava que eram situações pontuais. E uma das consequências do 

Termo de Compromisso é levantar informações, porque nele você identifica quais são 

as comunidades, quantas pessoas são e na maioria das vezes essas pessoas estão lá 

antes da criação da UC e isso acaba expondo uma fragilidade do sistema (B1). 

 

- Insegurança quanto à tradicionalidade das populações 

O Termo de Compromisso só vale pra população tradicional, e aí pode cair na 

confusão ideológica... se a pessoa acha que aqueles não são mais tradicionais, ela 

argumenta que tem que ser um TAC. Esse é o problema do instrumento de transição 

ser focado em população tradicional. Não precisava ser. (...) Isso me incomoda no 

Brasil, porque basta ser rural pra ser tradicional (B15). 

 

- Receio de firmar acordos, em especial com populações tradicionais46, que seriam 

um estímulo para que a permanência da ocupação humana dentro das unidades, uma vez que 

                                                 

46 Acordos no formato de termo de ajustamento de conduta são celebrados com muito mais frequência com grandes 

proprietários e empreendimentos no interior das unidades de conservação, como mineração, usinas hidrelétricas, 

linhas de transmissão e sojicultura. 
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teriam “mais direitos” e assim consolidariam cada vez mais a ocupação. Além disso, reconhecer 

os direitos de permanência das populações implicaria desafetação e redefinição de limites da 

Unidade de Conservação, reduzindo as áreas protegidas, já escassas, do país. 

 

Algumas pessoas que saíram da unidade de conservação, muito provavelmente pela 

criação da unidade de conservação, outras por outros motivos mil, tão interessadas em 

fazer esse retorno pra unidade de conservação. Pode ser uma ameaça, pode não ser 

uma ameaça...Por que? Pra voltar pra lá tem que ser uma pessoa muito dura. A geração 

mais nova não quer isso. São os mais velhos que tão interessados nisso. Tem que ser 

muito duro pra morar lá.(...) eu sou muito temeroso com isso, da moçada querer voltar 

(...) mas os mais novos não se mostram interessados em voltar...(A7) 

 

As pessoas dizem que a gente tá correndo risco... Mas é um risco plenamente 

justificável. Depende muito mais da sua postura diante da coisa do que efetivamente 

do risco. Porque risco a gente corre o tempo todo, por exemplo, indo combater fogo 

carregando um galão de 200 litros de diesel na carroceria da caminhonete. Isso é um 

risco também. Mas como você acha que é prioritário fazer aquilo, que você tem que 

fazer porque é a sua missão, você faz. Você assume o risco de fazer. Agora pra fazer 

acordo com a comunidade você não quer assumir risco? (A1) 

 

Eu tenho bastante cautela [em relação ao Termo de Compromisso] principalmente em 

função do grande perigo da desafetação que a gente tem, de ser desafetada uma área 

muito grande pra poucas pessoas. Perder uma área muito grande pra mim é pavoroso, 

a gente tem tão pouca área bem cuidada no Brasil, nas unidades de conservação, pra 

gente perder área pra um pleito quilombola pra poucas pessoas. Tudo bem que eles 

têm direito, de fato eles têm direito, eles tavam lá muito antes de qualquer pessoa 

chegar lá, eles são muito antigos lá. Tem pessoas que tão sem dúvida há mais de 100 

anos, lá, são remanescentes de escravos de fato. Mas muito disso já foi perdido, da 

cultura deles. Então fica um pouco desse impasse na minha cabeça (A7). 

 

- Divergências na interpretação da lei, no que diz respeito às situações e condições 

em que o instrumento deveria ser utilizado. 

- Divergências sobre os tipos de uso/atividade passíveis de autorização em um 

Termo de Compromisso. 

- Resistência por parte das populações tradicionais, porque firmar um Termo de 

Compromisso poderia significar concordância com o reassentamento ou se submeter ao 

controle da instituição. 

 

 

5.2. Histórico do instrumento no âmbito do ICMBio (2007-2016) 
 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade foi criado pela Lei nº 

11.516 de 28 de agosto de 2007. Para muitos servidores a criação foi repentina e é comum ouvir 

“dormi Ibama e acordei ICMBio”. Por esse “fator surpresa” da criação e por ela ter ocorrido 

em um momento que havia grandes pressões pela flexibilização do licenciamento de grandes 
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empreendimentos do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, para alguns 

ambientalistas e servidores a criação do Instituto era um símbolo da fragilização e do início do 

desmonte da Política Nacional de Meio Ambiente, ou do SISNAMA. Teve início uma longa e 

ampla greve dos servidores, que durou quatro meses. No entanto a criação do Instituto não foi 

desfeita e foram iniciados sua estruturação e o planejamento estratégico. 

No princípio do ICMBio houve várias discussões sobre como o novo Instituto se 

organizaria, se em formato “sistêmico” ou em diretorias separadas de uso sustentável e proteção 

integral, por exemplo. No entanto, prevaleceu a intenção de se buscar formas de trabalhar as 

diferentes categorias de UC de forma mais sistêmica, a partir de agendas temáticas e não por 

grupos (US e PI). A estruturação foi feita então na proposta de macroprocessos, com a intenção 

de promover maior integração entre as agendas e, na perspectiva de alguns entrevistados, acabar 

com a polarização ideológica existente, o que não ocorreu, porque não se fez a transição nas 

equipes e a falta de diálogo permaneceu como um desafio para a integração das agendas 

(segundo os entrevistados). 

 

Ao se criar repentinamente da maneira que foi, apenas se “transferiu” para um novo 

instituto, um pensamento arcaico e dicotômico que imperava na estrutura do Ibama... 

Eu sempre comento que apenas se dividiu a miséria que já era o IBAMA e se colocou 

lado a lado em um novo lócus, todo um pensamento ultrapassado.... as pessoas eram 

as mesmas....(B19) 

 

 

Acho que a gente tem dificuldade de identificar as estratégias de saída [dos problemas 

de gestão], pela nossa capacidade institucional. Esse é um grande desafio e essas 

coisas têm que andar juntas, como a coordenação de regularização fundiária e a 

criação de UC. E essa é uma dificuldade operacional interna nossa, da gente conseguir 

conversar internamente e conseguir enxergar a prioridade do outro. Ou ter uma 

priorização institucional. A divisão por macroprocessos é muito legal, mas tudo 

acabou se tornando prioritário e um não enxerga a prioridade do outro. Então não tem 

uma pessoa ou um conjunto de pessoas que faça essa priorização. (B8) 

 

No princípio da gestão do ICMBio, a proposta era universalizar alguns dos instrumentos 

básicos de gestão, como conselho e plano de manejo, e houve muitas críticas a essa estratégia. 

Alguns eram da opinião de que se precisava “escolher 15 unidades e fazer essas 15 muito 

bonitas” (B11). Embora possa haver discordâncias, é fato que a estratégia de universalização 

dos instrumentos fomentou, no caso dos conselhos gestores, a formação de grande parte deles 

e hoje mais de 80% dos conselhos gestores estão formados. 

Durante a estruturação do novo Instituto, houve um senso comum de que havia 

oportunidade de emplacar diversas agendas “esquecidas”, consideradas menores, que não eram 

priorizadas ou trabalhadas adequadamente na estrutura do Ibama, em meio a tantas 
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transformações e ao aumento da atenção à agenda das unidades de conservação (que passavam 

a ter uma instituição especificamente voltada para elas). Dentre essas agendas estavam a gestão 

de conflitos e os Termos de Compromisso. Nesse processo formou-se um grupo de trabalho 

para definir a estrutura do novo órgão, no que alguns entrevistados que participaram desse 

momento descrevem como um trabalho longo, com várias reuniões e contando com apoio de 

consultoria para definir a estrutura de macroprocessos e as coordenações dentro de cada 

macroprocesso.  

 Houve intensa negociação durante esse planejamento para tornar possível a 

criação da Coordenação de Gestão de Conflitos e o tratamento dos temas polêmicos. Tanto 

sobreposição com terras indígenas quanto populações tradicionais em Unidades de proteção 

integral eram temas que poucos desejavam tratar.  

 

No embrião da COGCOT, o único assunto que era tratado era de sobreposição com 

quilombolas. A DIUSP falava que unidade de conservação de proteção integral quem 

tratava era a DIREP e a DIREP dizia que população tradicional era DIUSP, e ninguém 

queria pegar esse assunto crespo (A1). 

 

 A questão das populações tradicionais em UC de proteção integral entrou no 

bojo da questão indígena, de forma discreta. Naquela época a Política Nacional de Gestão 

Territorial e Ambiental de Terras Indígenas  PNGATI estava sendo construída, o tema das 

sobreposições estava muito vívido, havia grande pressão e demanda por parte da FUNAI e dos 

indígenas para discutir esse tema.  

 

Até então o tema [populações tradicionais] era tratado prioritariamente no âmbito da 

regularização fundiária ou da proteção. Trazer o tema para gestão participativa, para 

a gestão socioambiental foi uma conquista fenomenal dentro da instituição. Afinal, 

não é um problema de proteção, mas um problema de gestão (B3). 

 

Após essas negociações cria-se a Coordenação Geral de Gestão Socioambiental  

CGSAM e, em sua estrutura, a Coordenação de Gestão de Conflitos é constituída em novembro 

de 2009.  

O papel dos servidores envolvidos com a temática é levantado como fundamental para 

a criação desses setores na instituição. Segundo entrevistados, é preciso que o corpo técnico 

acredite no tema, no instrumento de gestão, e que além de acreditar, é preciso que estejam 

comprometidos e dispostos a “comprar brigas” para que esse tipo de agenda evolua.  

Inicialmente a Coordenação era intitulada “Coordenação de Gestão de Conflitos – 

CGCO”. Com a aprovação da estrutura regimental do ICMBio por meio do Decreto nº 7.515 
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de 8 de julho de 2011, a Instituição padroniza e reformula nomes e siglas de suas diretorias e 

coordenações e a coordenação passa a se chamar “Coordenação de Gestão de Conflitos 

Territoriais  COGCOT”.  No princípio a COGCOT contava com três servidores que 

analisavam diversas situações de conflitos territoriais, e o Termo de Compromisso foi um dos 

instrumentos escolhidos para a gestão de alguns desses conflitos.  

A COGCOT iniciou então um trabalho de levantamento das Unidades que possuíam 

acordos; as que não possuíam mas necessitavam; e em quais seria indicada a construção de 

Termo de Compromisso. Além disso, o plano de manejo de algumas unidades possuía a diretriz 

para construção de Termo de Compromisso, como no caso do Parque Nacional da Chapada 

Diamantina, dos Lençóis Maranhenses, do Jaú e da Rebio Trombetas47.  

Ainda que os Termos de Compromisso não tenham evoluído conforme a demanda no 

período em que a gestão das unidades de conservação era atribuição do Ibama, existiam acordos 

verbais, formais e/ou informais em algumas unidades de conservação, dependendo da 

disposição do gestor nas negociações de conflitos.  

Como exemplo de um desses acordos, podemos citar o Acordo da Castanha48, 

construído na Rebio Trombetas. Para lidar com os conflitos entre a população tradicional 

existente e a Unidade, a recém-chegada equipe da Rebio optou por iniciar, em 2003, um 

cadastro dos extrativistas que coletavam castanha na Rebio e um monitoramento da coleta que 

subsidiou a construção em 2010 do “Acordo da Castanha”. O Acordo trazia regras para a coleta, 

transporte e comercialização da castanha, além de normas de conduta para o interior da UC, 

construídas coletivamente entre líderes comunitários, membros das associações e a equipe do 

ICMBio. Segundo o entendimento da equipe na época, com o Acordo e a coleta sistemática de 

dados, os impactos da coleta informal seriam minimizados, assim como se reduziriam os 

conflitos entre a UC e as populações tradicionais, seriam geradas informações para subsidiar o 

órgão quando da construção do Termo de Compromisso e se teria maior controle das atividades 

na unidade de conservação, cujas características naturais dificultam o trabalho da fiscalização 

(ICMBio 2011a, Pp. 15, 13, 10, 56). 

 

Instrução Normativa nº 26/2012 

                                                 

47 Os planos de manejo atualmente estão disponíveis para consulta da sociedade na página específica de cada UC 

no sítio eletrônico do ICMBio: www.icmbio.gov.br. Outros planos de manejo mais recentes que incluem a 

indicação de construção de Termo de Compromisso são os do Parna Juruena, Parna Serra do Pardo e Esec Terra 

do Meio. 
48 Para mais informações sobre os acordos firmados no âmbito da Rebio Trombetas, bem como seu contexto 

histórico, consultar Fonseca (2015) e Simon et al. (2015). 
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Esses acordos informais deixavam gestores e comunidades em uma situação de 

fragilidade e insegurança jurídica, e a partir da criação do ICMBio se fortalece uma 

preocupação institucional de agir no sentido de trazer mais segurança jurídica e balizamento 

para as ações de fiscalização, utilizando os instrumentos de gestão que o próprio SNUC oferece. 

Tanto a diretoria quanto a presidência demandavam a normatização dos procedimentos de 

construção de Termos de Compromisso, mas não havia modelos e orientações para os gestores 

construírem os termos, o que atrasava o processo, visto que a quantidade de vezes que o 

processo necessitava de revisão técnica e jurídica aumentava. Construir uma Instrução 

Normativa  IN, além de regular os procedimentos, traria mais segurança jurídica para o 

processo, para os gestores e as próprias comunidades. 

A construção da Instrução Normativa para disciplinar a utilização do Termo de 

Compromisso com populações tradicionais em unidades de proteção integral começou em 

novembro de 2010, com a realização do “Seminário e Oficina sobre Termo de Compromisso 

com populações tradicionais em unidades de conservação de proteção integral” entre os dias 10 

e 13/11 em Brasília. Nesse evento ocorreram mesas-redondas, palestras com relatos de 

experiências e trabalhos em grupo, em que cada grupo construiu um trecho da primeira proposta 

da Instrução Normativa. Apesar de existirem algumas divergências entre os participantes, ao 

longo da oficina buscaram-se entendimentos comuns. Esta IN foi submetida a consulta interna 

e depois tramitou durante todo o ano 2011, em uma negociação entre a equipe técnica e a 

Procuradoria Federal Especializada do ICMBio para a realização de ajustes necessários e na 

busca de se alcançar um texto que fosse o mais próximo possível das demandas surgidas na 

oficina. O debate entre a equipe técnica e a PFE não era centralizado no que era legal ou ilegal, 

mas sim em como as diferentes visões de conservação existentes na Instituição seriam 

contempladas na IN.   

Por fim, no dia quatro de julho de 2012 a Instrução Normativa nº26 é assinada, 

estabelecendo diretrizes e regulamentando os procedimentos para elaboração, implementação 

e monitoramento de Termos de Compromisso entre o Instituto Chico Mendes e populações 

tradicionais residentes em unidades de conservação onde sua presença não seja admitida ou 

esteja em desacordo com os instrumentos de gestão. 

Segundo participantes da oficina, analisando o documento publicado e comparando com 

o primeiro texto, escrito com base na oficina, há várias alterações, mas em essência considera-

se que se conseguiu manter os principais aspectos. 
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Segundo muitos dos entrevistados, construir uma instrução normativa sobre Termos de 

Compromisso foi uma enorme conquista, e havia grande demanda por ela, por parte dos 

gestores, das comunidades e dos procuradores. Apesar de alguns gestores já terem como prática 

a realização de acordos para viabilizar a gestão da UC, a IN traz embasamento, segurança 

jurídica e administrativa e é mais um estímulo institucional ao diálogo na gestão das unidades 

de conservação. 

 

Eu acho que Termo de Compromisso é como os conselhos, são difíceis de 

implementar mas pelo menos tem uma norma que dá uma orientação clara. Hoje, pelo 

desenho institucional de processos, você precisa necessariamente de uma normativa. 

Porque você precisa ouvir as outras áreas, não necessariamente a equipe (...) detém 

todo o conhecimento, como tinha talvez no passado, [no Ibama] que cuidava só de um 

conjunto de unidades de conservação (B8). 

 

No começo, quando a gente começou a construir a IN, tinham muitas reuniões no 

comitê gestor, onde existiam resistências, mas foram sendo vencidas. (...) A gente 

venceu essas resistências no início, mas era uma coisa de sede. Porque tinha a 

demanda dos gestores que tinham de lidar diariamente com as demandas das 

comunidades de abrir roça, isso e aquilo, então o TC era o que as unidades queriam, 

a demanda era crescente (B2). 

 

Alguns entrevistados entendem que a IN poderia ter ajustes, considerando o novo 

contexto que existe hoje. Algumas críticas que surgiram nas entrevistas não foram apenas à 

Instrução Normativa de Termo de Compromisso, mas a outras que foram publicadas pelo 

ICMBio. 

 

Às vezes a gente não avança no instrumento por conta de algumas interpretaçõezinhas 

e eu acho que se você for pegar as nossas normativas, aí a gente vai ter uma quantidade 

de incoerências junto à lei maior, que seria o SNUC e a própria constituição. [...] Sobre 

a IN de Termo de Compromisso ela precisa de ajustes, o problema dela ter parado é 

que ela não tava alinhada ao que está previsto no SNUC. Ela tava dando brechas pra 

fazer coisas que depois tava tendo discordância. Mas aí não é só a IN de Termo de 

Compromisso, são várias INs que saíram pelo ICMBio. A de beneficiário, tem um 

problema legal ali que não conseguiram me esclarecer, que é, em alguns pontos lá do 

SNUC diz que quem vai receber o direito real de uso são os caras que moram dentro 

de Resex. Só que aí eu tô criando um monte de Resex que é só área marinha, mangue, 

e as residências estão todas fora. Aí eu tô criando categorias de beneficiários, se você 

pega a IN de beneficiário você prevê um leque de possibilidades. Aí quando passa 

pela PFE ferrou. Não tem embasamento legal. Então tudo o que a gente faz tá ilegal, 

porque a gente usa isso. Em algumas unidades, logo que eu entrei, a gente reduziu o 

acesso ao recurso só pra quem era residente. Porque o entendimento na época é que 

beneficiário era residente. Depois disso a gente foi mudando, mudando, e faz de 

beneficiário um monte de usuário que é de fora da unidade. Aí pra Termo de 

Compromisso eu acho que é nesse ponto que não tá bem claro, porque a gente tava 

fazendo Termo de Compromisso com quem não morava na unidade mas usava o 

recurso, e isso foi um ponto que deu errado lá no Juruena. Agora eu não tô lembrando 

se na IN tem bem claro que tem que ter uma previsão pra resolução do conflito (B10). 
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Dentre alguns dos ajustes sugeridos, está a possibilidade de simplificar os 

procedimentos e desonerar o processo; definir em que situações se utiliza o Termo de 

Compromisso e em que situações se utilizaria o termo de ajustamento de conduta; especificar 

melhor o monitoramento que deve ser feito; e abarcar outros grupos além das populações 

tradicionais (ou fazer outra Instrução Normativa com os procedimentos a serem adotados para 

esses grupos). Por outro lado, outros entrevistados pensam que ela está satisfatória e foi pouco 

testada, já que após sua publicação apenas três termos foram firmados. Além disso, à época das 

entrevistas alguns entrevistados entendiam que o contexto institucional não era favorável para 

revisar a IN.  

Nos dias 14 e 15 de março de 2016 a COGCOT promoveu a “Oficina para avaliação de 

Termos de Compromisso e sua inserção no curso de Gestão Socioambiental”, em que um dos 

objetivos era avaliar a Instrução Normativa, elencando possíveis pontos de ajuste. Ainda que 

os participantes da Oficina também tenham consensuado de que aquele não seria um momento 

propício para essa revisão, as observações levantadas foram registradas para futuros 

aprimoramentos da IN. 

Dentre os ganhos apontados pela publicação da IN, constata-se a ampliação das 

possibilidades de construção de termos, considerando as populações tradicionais residentes no 

entorno, mas dependentes dos recursos naturais do interior da unidade de conservação para sua 

subsistência e o entendimento da necessidade de construção de uma solução definitiva que não 

necessariamente seja o reassentamento, considerando outras possibilidades de resolução como 

redefinição de limites e recategorização. 

 

Formação de servidores 

 

Desde sua criação, o Instituto Chico Mendes tem direcionado esforços e recursos para 

a capacitação do seu quadro de servidores nas diversas linhas de ação. Na Coordenação Geral 

de Gestão Socioambiental, já foram realizadas seis edições do ciclo de capacitação em Gestão 

Participativa e quatro edições do Curso de Educação Ambiental na Gestão Pública da 

Biodiversidade. Na área de gestão de conflitos, até 2016 foram realizados 4 cursos na área.  

Para aprimorar seus processos formativos, atualmente a CGSAM realiza o Curso de 

Gestão Socioambiental, que compreende três linhas temáticas: Educação Ambiental, Gestão 

Participativa e Gestão de Conflitos. Os cursos promovidos no ICMBio possuem um documento 

intitulado “Plano de Curso”, em que estão postos seus objetivos, justificativa, metodologia e 

conteúdo. A partir de uma análise realizada nos planos de curso existentes no âmbito dos cursos 
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da CGSAM acima citados, foi possível verificar que as três linhas temáticas contribuem para o 

aperfeiçoamento e desenvolvimento da agenda de Termos de Compromisso. 

 

O que mais falta na casa é experiência nisso [gestão de conflitos e negociação], porque 

até pouco tempo atrás ou esses casos eram tratados na truculência ou sendo colocados 

pra baixo do tapete. Então esse caminho da negociação é relativamente recente. A 

gente tem que se aprofundar nesse caminho e abandonar de vez os outros dois (B4). 

 

[o que você acha que seria importante para a formação dos gestores do icmbio?] Que 

todo mundo fosse capacitado em gestão de conflitos, que todo mundo compreendesse 

um pouco mais das leis humanitárias, principalmente a gente que é muito voltado pro 

legalismo ambiental, a gente negligencia [as outras legislações] (A7). 

 

Alguns dos gestores entrevistados destacaram a importância da participação no Ciclo de 

Capacitação em Gestão Participativa para a condução do processo de construção do Termo de 

Compromisso, por este ter promovido, dentre outros aprendizados, um novo olhar para a 

unidade de conservação, considerando na sua gestão, além dos aspectos biológicos, a 

importância do histórico e do contexto social relacionado àquela Unidade, assim como da 

participação qualificada dos atores diretamente envolvidos com o objeto do TC. 

 

O curso de gestão participativa é uma mudança pessoal, me ajudou muito no processo 

de formação do conselho, que foi muito significativo. (...) essa formação da gestão 

participativa foi importante justamente pra estabelecer esse diálogo e entender essa 

forma de participação social, sua importância. Se eu tivesse conduzido o processo sem 

o curso de formação em gestão participativa que eu fiz, eu teria conduzido mais um 

processo não de construção, mas de regulamentação através de vias legais. Por 

exemplo, eu pegaria um exemplo de Termo de Compromisso e eu ia querer adaptar 

ele à unidade. E não construir isso com a comunidade. Então acho que muda muito a 

visão desse espaço de participação, de como a comunidade tem que se envolver e da 

importância do entendimento da comunidade do processo. Quando eu te falei que lá 

no final teve resistências, eu acredito que se não tivesse feito o curso de gestão 

participativa eu não teria conseguido dialogar com a comunidade no aspecto de 

entender e o processo ser conduzido. Seria uma coisa mais impositiva (A2). 

 

Eu sempre fico emocionada quando falo de Termo de Compromisso. Porque foi um 

momento muito importante pra mim, muito rico, de crescimento mesmo. Foi um 

desafio, na verdade é um desafio até hoje pra mim como gestora, de superar algumas 

situações, mas que eu vejo o quanto isso é importante pra gente enquanto gestores, 

pra cumprir o nosso objetivo no papel da conservação, respeitando o direito das outras 

pessoas. Nós somos um agente ali e temos que entender a complexidade da situação, 

entender o outro, o que tá do outro lado, pra você agir. O Termo de Compromisso e o 

monitoramento, que eu considero um desafio também, me fez buscar outras 

alternativas, parcerias, e entender mais a questão social. Como eu vim de uma área 

técnica [da área das ciências biológicas], desde o curso eu vinha rompendo barreiras 

comigo mesma. E no processo isso ficou muito característico, a necessidade de você 

entender o contexto, entender o outro, para que você possa agir e sua ação tenha 

efetividade. Porque muitas vezes você tem subsídios técnicos e quer colocar isso como 

sendo a melhor alternativa, mas você não entende sua área de atuação, não 

compreende quais aspectos estão envolvidos ali. Então nessa comunidade 

especificamente, entender o histórico de conflito que tem lá foi muito importante (A2). 
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Especificamente em relação aos Termos de Compromisso, em 2012 foi realizado um 

curso direcionado para construção desse instrumento de gestão, orientado pela então recente 

Instrução Normativa nº26/2012, intitulado “1º Curso de Gestão de Conflitos Territoriais: Termo 

de Compromisso com Populações Tradicionais em Unidades de Conservação de Proteção 

Integral”. A seleção dos participantes priorizou unidades de conservação com conflitos onde o 

Termo poderia ser um instrumento adequado para sua gestão. Visando os desdobramentos 

práticos após a realização do curso, um dos resultados esperados dessa formação era que cada 

participante elaborasse um plano de trabalho para a construção de um TC em sua realidade 

local.   

 No ano seguinte organizou-se um 2º Curso de Termo de Compromisso, participantes 

foram selecionados, mas a Instituição cancelou a realização do curso. Segundo entrevistados, o 

cancelamento deste curso com lista de selecionados publicada foi um sinal claro do recuo da 

agenda no ICMBio. Entrevistados apontam que existe demanda e falta experiência nessa área 

para os servidores da instituição, no entanto é consenso a necessidade de um alinhamento 

institucional para o desenvolvimento desses cursos. 

Na opinião de alguns entrevistados seria necessário fazer um curso anual de Termos de 

Compromisso para a formação de servidores. Outros entrevistados pensam que o curso de 

gestão de conflitos atualmente promovido pela CGSAM é mais importante e abrangente, 

fundamenta a prática e fornece estratégias de intervenção que se aplicam a todo tipo de conflito. 

Nesse entendimento, o Termo de Compromisso é apresentado como uma das formas de se gerir 

o conflito, e a IN nº26/2012 junto ao apoio fornecido pela equipe técnica da COGCOT seriam 

suficientes para orientar o passo a passo da construção do TC na Unidade. Sugeriu-se também 

que fossem criados, além dos processos formativos, outros espaços para troca de experiências 

entre os gestores que já construíram um Termo de Compromisso, os que estão em processo de 

construção e os que pretendem construir. 

 

5.3. Cenário atual dos Termos de Compromisso no âmbito do ICMBio 
 

No período de 2008 a 2015 foram firmados sete Termos de Compromisso, conforme 

Tabela 7. Na Tabela 8 apresentam-se a situação atual e algumas informações adicionais de todos 

os processos administrativos abertos até o momento para elaboração de Termos de 

Compromisso. A Figura 2 apresenta a distribuição gesográfica dessas unidades de conservação.  

  



106 

 

 

Tabela 7  Termos de Compromisso firmados até abril de 2016. 

Unidade de conservação Grupo Social Ano de 

Assinatura 

Ano da 

Renovação 

e Status 

Atual 

Bioma Estado 

Rebio do Lago Piratuba 
Pescadores do 

Sucuriju 
2006 

Não ocorreu 

ainda. 

Vigente   

Amazônia AP 

Parna Cabo Orange Pescadores 2007 Não ocorreu 
Marinho-

Costeiro 
AP 

Rebio do Lago Piratuba 

População 

tradicional de 

04 

comunidades  

2011 

 Não 

ocorreu 

ainda. 

Vencido 

Amazônia AP 

Rebio Trombetas 

Coletores de 

castanha e 

quilombolas 

2011 
2015. 

Vigente 
Amazônia PA 

Parna Cabo Orange Pescadores 2012 
 2014. 

Vencido 
Amazônia AP 

Esec Serra Geral do 

Tocantins 

Comunidade 

de Mateiros 
2012 

2015 

Vigente 
Cerrado TO-BA 

Rebio Serra Negra Indígenas 2012 

Não 

ocorreu. 

Vencido 

Caatinga PE 

Parna Jaú Ribeirinhos 2014 

Previsão 

para 2017. 

Vigente 

Amazônia AM 

Parna Juruena Ribeirinhos 2014 

Previsão 

para 2018. 

Vigente 

Amazônia MT 
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Tabela 8  Situação dos processos abertos para elaboração de Termo de Compromisso em março de 2016. 

 

Unidade de 

conservação e nº do 

processo consultado 

Abertura 

do 

processo 

Grupo 

Social 
Bioma 

Situação 

atual 
Observações  

 

Parna Serra do Pardo 

 Processo nº 

02070.002530/2015-89 

 

2015 Ribeirinhos Amazônia 

Em 

tramitação 

institucional 

Cerca de onze famílias envolvidas. A proposta de solução 

final construída participativamente é a redefinição de 

limites do parque e recategorização para Resex da área 

ocupada.  

 

Esec Terra do Meio 

Processo nº 

02070.003074/2012-41 

 

2012 Ribeirinhos Amazônia 

Em 

tramitação 

institucional 

A UC possui dois públicos distintos residindo em seu 

interior: Os colonos e os ribeirinhos. A estratégia para os 

colonos foi em direção ao TAC entre ICMBio e INCRA 

para reassentar os posseiros de boa-fé. O Termo de 

Compromisso com os ribeirinhos está tramitando na 

instituição, em meio a um debate sobre a autorização de 

caça no documento. 

Esec Tamoios  

Processo nº 

02070.003813/2009-08 

 

2009 

Pescadores 

da 

comunidade 

de Tarituba 

Marinho-

costeiro 

Aguardando 

decisão 

institucional 

 

O TC é demandado em 2009 pela câmara municipal de 

vereadores. No fim de 2013 o processo estava concluído 

para assinatura, em 2014 houve orientação do alto escalão 

do ICMBio de que este deveria ser um TAC a ser 

conduzido pelo MPF, que fez pequenas complementações. 

Os termos foram assinados por pescadores e procuradores 

no fim de 2014, no entanto a direção do instituto recua, 

argumentando que o TAC era muito permissivo. Até o 

momento não foram assinados e aguardam decisão 

institucional. 

 

Parna Aparados da 

Serra/Serra Geral 
2009 

Quilombola

sda 

comunidade 

Mata 

Atlântica 

Em 

tramitação 

judicial 

 

Estava concluído e pronto para assinatura em 2013, quando 

o MMA orientou a suspensão deste. Em novembro de 2015 
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Processo nº 

02026.002388/2006-14 

Processo nº 

02070.002340/2009-13 

Processo nº 

02070.003786/2011-80 

de São 

Roque 

os quilombolas abordaram o novo presidente do Instituto 

apresentando o caso. No dia 23 de março de 2016 é 

publicada sentença judicial derrubando os embargos 

apresentados pelo ICMBio, no entanto o ICMBio recorre 

da decisão e o processo encontra-se em juízo. 

Esec Serra Geral do 

Tocantins  

Processo nº 

02070.000137/2012-16 

 

2011 

Agricultores 

da 

comunidade 

de Prazeres 

Cerrado  

Em 

andamento na 

UC 

 

Desde 2007 a comunidade demanda exclusão de sua área 

dos limites da Esec e a gestão da UC solicita à instituição 

um TC para o caso. Segundo entrevistados, foi informado 

à comunidade que eles poderiam se reconhecer como 

quilombolas, mas quando eles souberam que a propriedade 

é coletiva, não se interessaram. A recomendação para 

construção de Termo de Compromisso é posta 

oficialmente pelo MPF em out/2011 como medida 

emergencial. Cerca de 10 famílias envolvidas. Atualmente 

encontra-se em fase de negociação entre a gestão da 

unidade e a comunidade. Segundo entrevistados o Termo 

quase foi firmado duas ou três vezes, mas a comunidade 

recuou, por não haver consenso entre eles mesmos, não há 

unidade de pensamento. Alguns aceitariam ser realocados, 

outros indenizados, outros queriam que a estação ecológica 

fosse desafetada pra que eles permaneçam no próprio local. 

 

 

Parna Chapada 

Diamantina  

Processo nº 

02070.002177/2012-94 

 

2011 Patizeiros Caatinga 

Em 

tramitação 

institucional 

Desde 2014 passou por diferentes coordenações técnicas 

recebendo pareceres positivos de todas. Apesar de ter 

permanecido por mais de um ano na Coordenação-geral de 

Uso Público e Negócios do ICMBio, foi remetido à DISAT 

em abril de 2016, e encontra-se sob análise nesse setor. 
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Esec Guaraqueçaba 

Processo nº 

02070.003065/2012-51 

 

2012 

Pescadores 

e 

extrativistas 

de 

caranguejo 

e ostras 

Marinho-

costeiro 

Em 

andamento na 

UC 

 

Em 2014 a Esec realizou, em parceria com o Centro de 

Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná 

(CEM/UFPR), um diagnóstico na principal comunidade de 

catadores de caranguejo do entorno da Esec, e constatou 

que a maioria das famílias da comunidade têm o 

caranguejo como fonte de renda principal, e as áreas mais 

usadas por eles estão dentro da Esec e do Parna Superagui. 

A partir daí expandiram o diagnóstico e passaram a 

monitorar a safra de caranguejo nessas comunidades. De 

posse dessas informações, e a partir de todo o trabalho feito 

junto às comunidades, a gestão da Esec pretende retomar a 

agenda de Termos de Compromisso nesse ano. 

Rebio Trombetas 

Processo nº 

02174.000006/2014-24 

2014 

Quilombola

s e 

extrativistas 

Amazônia 

Em 

tramitação 

institucional 

O objeto do processo é a negociação de uso de diferentes 

recursos naturais reivindicados por seis comunidades 

residentes da Rebio. Enquanto o Termo de Compromisso 

vigente é voltado para a extração da castanha, a nova 

proposta envolve outras espécies da flora e fauna (copaíba, 

açaí, buriti, babaçu, breu, cipó, cumaru, andiroba, peixes 

(pacu, peixe-boi etc.), tartarugas entre outros. Além destes, 

a permissão para caça também foi reivindicada pelas 

comunidades. 

Parna Cabo Orange 

Processo nº 

02070.002066/2012-88 

Processo nº 

02070.000394/2013-21 

 

2012 

Quilombola

s da Vila de 

Cunani 

Marinho-

costeiro 

Em 

andamento na 

UC 

O processo de negociação estava parado, houve uma 

sentença judicial obrigando o ICMBio a retomar o 

processo de construção do Termo de Compromisso e 

atualmente encontra-se em estudo. 

Parna Ilha Grande 

Processo nº 

02081.000008/2013-71 

2012 Pescadores 
Mata 

Atlântica 

Em 

andamento na 

UC 

 

Teve bons avanços, mas poucas famílias possuíam perfil 

para serem beneficiárias de um TC. A grande maioria não 

é público desse instrumento, então não é um TC que 
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Processo nº 

02070.001425/2014-41 

 

resolve o conflito de fato. As discussões com os principais 

interessados ainda estão incipientes. 

Parna Itatiaia 

 Processo nº 

02070.003183/2013-40 

2013 

Comunidad

e rural de 

Serra Negra 

Mata 

Atlântica 

Em 

andamento na 

UC 

 

A proposta de fazer um TC foi sugerida pela UC em 2015, 

e está aguardando decisão institucional. O indicativo de 

solução definitiva é a redefinição de limites, onde a área de 

conflito territorial passaria a integrar a APA da Serra da 

Mantiqueira. 

Parna Serra dos 

Órgãos  

Processo nº 

02045.000031/2013-01 

 

2013 

Agricultores 

da 

comunidade 

do Bonfim 

Mata 

Atlântica 

Aguardando 

decisão 

institucional 

 

Convertido para TAC.É uma iniciativa capitaneada pelo 

MPF. A indicação de solução definitiva é redefinição de 

limites, onde a comunidade faria parte da APA Petrópolis. 

O ICMBio está construindo projeto de lei para essa 

redefinição de limites. 

 

Rebio Guaporé  

Processo nº 

02070.001184/2010-15 

 

2009 

Quilombola

s da 

comunidade 

de Santo 

Antônio do 

Guaporé 

Amazônia 

Em 

tramitação 

institucional 

O caso esteve entre seis demandas discutidas na Câmara de 

Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, no 

âmbito da Advocacia Geral da União  CCAF/AGU. Em 

2010 o MPF encaminha ao ICMBio minuta de TAC para 

regular as relações entre o ICMBio e os comunitários até a 

solução do conflito territorial, baseado em diretrizes do TC 

já elaborado pelo ICMBio para a questão, mas que havia 

sido refutado pela comunidade. Formaram um GT com a 

participação da comunidade, da Fundação Palmares, do 

INCRA, do ICMBio e do MPF para fazer plano de 

utilização com o detalhamento do uso do território e 

recursos. A decisão judicial para elaboração do plano de 

utilização foi em 2010. Em 2014 o Plano de utilização 

elaborado foi enviado para a sede do ICMBio. Atualmente 

ainda não foi assinado, encontra-se em fase de conclusão. 
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Rebio Mata Escura 

Processo nº 

02070.003168/2009-15 

 

2009 

Quilombola

s da 

comunidade 

de 

Mumbuca e 

assentados 

da reforma 

agrária 

Mata 

Atlântica 

Encerrado 

por demanda 

da 

comunidade 

 

Esteve entre as 6 demandas em discussão na CCAF/AGU. 

No final do ano, o ICMBio apresenta proposta e eles 

concordam em formar o termo e depois desistem 

novamente, condicionando a assinatura ao 

encaminhamento de Projeto de Lei de redefinição de 

limites da Unidade. 

 

 

Parna Sempre-Vivas 

Processo nº 

02070.000505/2012-18 

 

2012 

Coletores 

de sempre-

vivas 

Cerrado 

Encerrado 

por demanda 

da 

comunidade 

Encerrado por solicitação dos comunitários, no início do 

processo de negociações sobre os conflitos territoriais 

existentes. 

Parna Jericoacoara 

Processo nº 

02070.001298/2012-19 

2012 

Assentados 

da reforma 

agrária 

Marinho-

costeiro 

Encerrado 

por demanda 

da equipe 

gestora 

A equipe do Parna optou por utilizar outras estratégias de 

gestão dos conflitos existentes. 

Parna Lençóis 

Maranhenses  

Processo nº 

02070.003035/2013-25 

 

2013 Moradores 
Marinho-

costeiro 

Encerrado 

por demanda 

da equipe 

gestora 

A equipe do Parna optou por utilizar outras estratégias de 

gestão dos conflitos existentes. 

Rebio Abufari  

Processo nº 

02070.001372/2013-88 

 

2013 Ribeirinhos Amazônia Parado 

A mobilização é fruto de participação de servidora do curso 

de Termo de Compromisso promovido pela COGCOT em 

2012, cujo plano de trabalho tratava da constituição do 

conselho gestor da Rebio para então dar início à construção 

do Termo de Compromisso. No entanto, posteriormente a 

UC optou por utilizar outras estratégias de gestão dos 

conflitos. 
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Parna Serra do 

Divisor Processo nº 

02070.000835/2011-22 

2011 Moradores Amazônia Parado 

A mobilização para construção desse Termo de 

Compromisso iniciou em 2003, e variou conforme o perfil 

da equipe gestora presente. Foi alvo de estudo específico 

(Sousa 2015) e encontra-se parado por falta de perfil na 

equipe gestora atual para conduzir o processo. 

Parna Serra da 

Bocaina  

Processo nº 

02070.002283/2011-97 

 

2011 

Quilombola

s da 

comunidade 

de Cambury 

Mata 

Atlântica 
Parado 

Em 2011 a UC solicita manifestação da sede sobre a 

viabilidade de se construir um ‘Acordo de Manejo’ com a 

comunidade quilombola de Cambury para extrativismo 

vegetal no interior do Parque com a finalidade de produção 

de artesanato. A COGCOT argumenta pela transformação 

do acordo de manejo em Termo de Compromisso, 

incluindo além do extrativismo vegetal, a atividade de 

agricultura. Em consulta ao processo, verifica-se que no 

meio do processo a gestão da UC muda de posição e passa 

a considerar que o Termo de Compromisso “geraria uma 

situação de absoluta deturpação dos objetivos da unidade 

de conservação de proteção integral não vindo a atender 

plenamente os interesses da comunidade”. A última 

manifestação técnica foi feita em agosto de 2013, pela 

COGCOT, solicitando um posicionamento institucional 

relativo àquele Termo de Compromisso. 
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Observando a Tabela 8, é possível perceber diferentes estágios de negociação e 

andamento dos processos. Alguns processos foram iniciados e estão em processo de construção, 

outros processos foram iniciados e em determinado ponto de sua evolução foram convertidos 

para TAC. Em outros casos, processos de construção foram iniciados e interrompidos, ou por 

vontade das comunidades ou por decisão da instituição, como no caso do Parque Nacional 

Aparados da Serra/Serra Geral e da Estação Ecológica de Tamoios. 

Como exemplo de resistência das comunidades em firmar Termos de Compromisso 

com a instituição temos os casos da Rebio Mata Escura e Parna Sempre Vivas, ambos no estado 

de Minas Gerais. 

No caso da Rebio Mata Escura, a partir de análise do processo pode-se constatar 

que inicialmente previa-se a elaboração de TC até o princípio de 2010, além de existir uma 

proposta de recategorização da UC para Parna para promover o turismo regional, e integrar a 

UC com a economia local, com exclusão das áreas ocupadas pela comunidade quilombola. No 

processo constam detalhadas notas técnicas referentes às oficinas participativas realizadas com 

o intuito de construir os acordos a serem pactuados no Termo de Compromisso, em 2011 e 

2012. Entretanto, apesar da comunidade reconhecer a legitimidade da minuta elaborada e ter 

manifestado interesse em formalizar o acordo, segundo informação constante da nota técnica 

nº 16/2012-COGCOT/CGSAM/DISAT/ICMBio de 19 de novembro de 2012, a comunidade 

opta por não assinar o Termo junto ao Instituto para que este apresente de fato uma solução 

final para o conflito territorial existente. Apesar de ter recuado dessa posição quando o ICMBio 

apresentou proposta de redefinição de limites, posteriormente adotou novamente a estratégia 

política de condicionar a assinatura do Termo à existência, dessa vez, de um Projeto de Lei, 

encaminhando a redefinição de limites. 

 

7. As oficinas foram, pois, realizadas em dezembro de 2011 e março de 2012. Ao final 

dos trabalhos foi pactuado o conteúdo da minuta de fls. 53-56. Em função de uma 

estratégia política, os quilombolas foram orientados pela FETAEMG [Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais] a não assinarem o TC como 

forma de pressionar o ICMBio a apresentar uma proposta formal de alteração de 

limites da REBIO. As manifestações de representantes do ICMBio nas reuniões 

relatadas nos autos já indicavam a alteração de limites e de categoria da UC, mas não 

se mostraram suficientes para convencer os agentes envolvidos em utilizar o Termo 

de Compromisso como instrumento transitório (ICMBio 2009, p.110). 

 

No caso do Parque Nacional de Sempre-Vivas a estratégia política adotada pelas 

comunidades foi similar, e as comunidades se recusaram a tratar qualquer coisa relacionada a 

acordos como Termo de Compromisso desde o início do processo, direcionando todos os 

esforços dentro do grupo de trabalho formado para tratar do conflito territorial, no debate sobre 
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redefinição de limites e recategorização da Unidade. O grupo de trabalho foi encerrado após a 

elaboração de um relatório acerca da redefinição de limites do Parna em meados de 2015. 

Em algumas unidades de conservação, a equipe gestora entendeu inicialmente que um 

Termo de Compromisso seria o instrumento adequado para a gestão dos conflitos territoriais 

existentes, no entanto, no desenrolar do processo, optaram por outras estratégias e instrumentos 

de gestão, como no caso dos Parques Nacionais de Jericoacoara e Lençóis Maranhenses e da 

Reserva Biológica do Abufari. 

Chama a atenção pela excepcionalidade dos fatos envolvidos no processo, os casos de 

Esec Tamoios e Parna Aparados da Serra/Serra Geral, ambos iniciados em 2009 e sem 

assinatura até o momento devido a inconstâncias da direção do ICMBio e do MMA. 

O caso da Esec Tamoios, em que existe um conflito com a pesca artesanal realizada na 

área, talvez seja um dos que possui maior número de teses de doutorado, mestrado e pesquisas 

científicas49 passíveis de fundamentar e nortear o Termo de Compromisso (Begossi et al. 2012; 

Joventino 2013; Freitas 2014; Araujo 2014; Chada 2015; Dias 2015 dentre outros também 

citados ao longo do processo administrativo do TC). Entretanto, nem toda a fundamentação 

trazida pelas pesquisas científicas foi suficiente para viabilizar a assinatura dos termos até o 

momento. Na primeira vez que chegou à sede do Instituto, pronto para assinaturas, foi 

devolvido à Unidade com a justificativa de que na realidade o instrumento a ser utilizado 

deveria ser um TAC e não um TC. O processo volta, o MPF faz pequenas considerações e 

elabora nova minuta do documento, intitulado “Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta”, e a Unidade recebe a autorização da presidência do ICMBio, no dia 02 de dezembro 

de 2014 (ICMBio 2009, fls.830 e 831), para coletar as assinaturas de pescadores e procuradores. 

A presidência havia marcado de comparecer à região no dia 11 de dezembro de 2014 para 

assinatura dos termos (ICMBio 2009, p.852), no entanto, no dia da viagem, cancela a ida 

alegando que o processo possuía algumas inconsistências e que por solicitação do diretor da 

DIMAN, deveria retornar a Brasília para suas considerações. Chada (2015) traz um relato com 

mais detalhes do caminho percorrido pelo processo até maio de 2015.  

 

A cerimônia de assinatura dos termos se deu em clima de festa, na XXX Reunião do 

Conselho Consultivo da ESEC Tamoios, em 11 de dezembro de 2014. Faltavam ainda 

as assinaturas dos Procuradores do Ministério Público e do Presidente para que 

                                                 

49 Destaca-se o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (NEPAM), da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), onde atua o grupo de pesquisa “Conservação e Gestão Participativa de Recursos de Uso Comum 

(CGCommons)”, co-coordenado por Cristiana Simão Seixas e Juliana Sampaio Farinaci, no qual diversas 

pesquisas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado tem sido realizadas na região que inclui a 

ESEC Tamoios, o Parque Nacional da Serra da Bocaina e o Parque Estadual da Serra do Mar. 
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finalmente os TACs fossem validados e publicados no Diário Oficial da União. As 

assinaturas dos procuradores foram obtidas logo após a reunião e em seguida o 

processo e todos os TACs assinados foram despachados para o gabinete da presidência 

do ICMBio. A assinatura do acordo foi notícia em vários meios de comunicação. No 

site do Mosaico Bocaina a assinatura do acordo com pescadores artesanais da 

comunidade de Tarituba foi noticiada com um momento inédito e promissor no 

território do Mosaico Bocaina, considerando o potencial que esses acordos podem 

trazer, tanto para a conservação da natureza como para as dinâmicas sociais das 

comunidades locais A notícia foi replicada no site do Instituto Socioambiental  e no 

Diário do Vale, um jornal diário de circulação regional, foi registrada a declaração de 

um dos pescadores: “Vivo da pesca há 25 anos. Esse acordo vai ser muito importante 

para a comunidade”. O site Foco Regional destacou em sua manchete: “Moradores de 

Tarituba poderão pescar legalmente na ESEC Tamoios”, destacando que seria o 

primeiro TAC com o setor pesqueiro no país, e que havia a expectativa da conquista 

ser estendida a outros pescadores do município. No site do MPF a manchete foi: “MPF 

garante pesca tradicional à comunidade em Paraty e conservação da Estação 

Ecológica de Tamoios”, notícia replicada no site Ecodebate. O ano de 2015 teve início 

com a mobilização da equipe da UC para dar início às atividades de monitoramento 

participativo, ao mesmo tempo em que aguardava a publicação oficial dos TACs no 

Diário Oficial da União. No dia 08 de abril, quando foi realizada a primeira reunião 

do Conselho Consultivo da ESEC Tamoios em 2015, o presidente do ICMBio 

compareceu e informou que o a direção do ICMBio errou, que o TAC era muito 

permissivo, comprometedor para o instituto e inviável para assinatura. Solicitou mais 

um voto de confiança para elaborar uma proposta alternativa e propôs uma reunião 

extraordinária em 30 dias para apresentar essa nova versão a ser elaborada. Pouco 

tempo depois houve mudança na presidência do ICMBio. Não houve a reunião 

extraordinária no prazo previsto nem foi elaborada a nova versão (Chada 2015, p. 

783). 

 

Em resumo, o processo fica parado na DIMAN até fevereiro de 2016, quando é 

encaminhado à DISAT por solicitação da diretoria, e a situação continua sem definição 

institucional. 

No caso dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral50 a polêmica em 

torno do Termo de Compromisso foi além da esfera regional, alcançando visibilidade nacional 

quando, em 2012, o presidente do ICMBio assinou em uma sexta-feira (08/03/2013) o Termo 

de Compromisso que vinha sendo construído há anos, e foi orientado pelo Ministério do Meio 

Ambiente a voltar atrás na segunda-feira (11/03/2013).  

 

No dia 11 de março de 2013, estava previsto a assinatura de Termo de Compromisso 

entre a Comunidade São Roque e o ICMBio, tendo o MPF como interveniente. (...) A 

apresentação e formalização do Termo de Compromisso estavam programadas para 

acontecer na reunião ordinária do Conselho Gestor dos Parques Nacionais, em comum 

acordo entre ICMBio, INCRA e MPF. Tratava-se de uma última formalidade, tendo 

em vista o documento ter sido assinado pelo Presidente do ICMBio, no dia 8 de março, 

após tramitar pelos competentes setores técnicos e procuradoria federal especializada 

desta Autarquia Federal. Além disso, sua minuta vem sendo discutida desde pelo 

menos 2005, acentuando-se esta discussão a partir de 2007, quando o MPF moveu 

                                                 

50 Maiores informações sobre esse caso podem ser encontradas em diversas fontes: Dias (2010); Abreu 2014 

disponível em: http://www.brasildefato.com.br/node/28322 e Santilli (2014); https://www.socioambiental.org/pt-

br/blog/blog-do-isa/confianca-traida. 

http://www.brasildefato.com.br/node/28322
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/confianca-traida
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/confianca-traida
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uma Ação Civil Pública contra o IBAMA/ICMBio, e 2008, quando foi instaurada a 

CCAF/CGU. Finalmente, contando com a imprescindível mediação do MPF e com a 

importante participação da Coordenação de Gestão de Conflitos Territoriais do 

ICMBio, a minuta foi definitivamente acordada entre as partes envolvidas, em 21 de 

fevereiro de 2013. No entanto, na manhã do dia 11 de março, ocorreu a intervenção 

de um setor do Ministério do Meio Ambiente – MMA na gerência do ICMBio, 

conforme foi relatado pelo Chefe dos Parques, o Sr. Deonir Geolvane Zimmermann, 

durante a reunião do Conselho Gestor. Segundo ele, o Diretor do Departamento de 

Áreas Protegidas do MMA, o Sr. Sergio Brant Rocha, determinou ao presidente do 

ICMBio que o Termo de Compromisso não fosse formalizado, em que pese já constar 

no documento a assinatura do próprio presidente do ICMBio, solicitando um prazo de 

30 dias para reformulação (Carta do INCRA51). 

 

Sobre esse caso, vários entrevistados relatam e elencam possíveis razões pelo termo não 

ter sido assinado, dentre elas divergências relacionadas à pertinência de assinatura do termo 

com as famílias em função de sua residência histórica (que servidores do ICMBio envolvidos 

na história alegavam não ser legítima), e divergências relativas aos usos passíveis de serem 

autorizados em um TC. 

No caso de Aparados da Serra a equipe técnica tava tratando um Termo de 

Compromisso que as comunidades lá estavam aceitando, foi meio que uma 

negociação e um acordo mesmo com umas comunidades lá, que também tavam 

reivindicando o reconhecimento como comunidade quilombola. Aí entrou uma outra 

discussão que são as câmaras de conciliação de território quilombola em sobreposição 

a UC. O Termo de Compromisso podia ser um instrumento mediador desse conflito, 

pelo menos pra você começar a indicar soluções e não ficar no embate por si só. Foi 

um termo que eu imagino super complicado e delicado de ser negociado. Porque por 

um lado tinham pessoas que tinham o histórico de como essa ocupação se deu no 

parque, [por outro lado] tinha essas famílias e uma terceira parte tentando conciliar 

interesses. E principalmente quem supostamente conhecia o histórico de ocupação 

daquela área, apesar de não ter registro, não ter uma informação consolidada, censos 

populacionais, levantamento socioeconômico, tinha o histórico oral. E o termo trazia 

algumas coisas, tinha algumas polêmicas, tipo plantio de exóticas, que acabaram 

gerando um descrédito. Agora a essência disso é o histórico de ocupação, porque essas 

famílias não teriam mais direito a TC porque elas saíram da área e retornaram. Por 

outro lado, as famílias estavam lá, e tavam numa reivindicação forte de território 

quilombola (B8). 

 

O recuo da assinatura do Termo de Compromisso de Aparados é simbólico, você tem 

que colocar na tese. Foi um gasto de dinheiro, de energia, envolveu as pessoas, gerou 

uma relação de confiança. Tava aprovado e assinado! Sabe quanto tempo fica um TC 

no gabinete, não sabe? Mesmo quando era o Rômulo. É um processo sério, que tem 

que ser lido, tem que ter parecer da procuradoria. Todo mundo tinha dado ok, ficou 

lá, foi assinado. Tava sendo enviado para a unidade para fazer uma festa na segunda-

feira. Mas foi "cassado" digamos, não foi assinado pela outra parte. (...) A gente 

dizendo que precisava fazer TC e os caras lá dizendo não, pelo amor de Deus, sem 

intervenção em território tradicional. O Daniel procurador chefe foi lá, o Carlos Felipe 

foi lá fazer o levantamento do uso dos recursos. O chefe da Unidade participou, o 

conselho se manifestou, a procuradoria se manifestou e depois de muito se conseguiu 

chegar num acordo. Aí o Instituto assina e não deixa os outros assinarem. (...) O 

argumento deles é que era preciso prever que eles tinham de sair e que não pode fazer 

aquelas atividades dentro do parque nacional. Porque ali estava previsto abrir roça 

nova. Nova não, velha, mas com estágio médio de regeneração. Teve toda uma 

questão da Lei da Mata Atlântica, Carlos Felipe se debruçou muito. São apenas sete 

                                                 

51 Disponível em: https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/blog/pdfs/carta_incra.pdf 
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famílias, uma roça coletiva. Procura os arquivos da Rede Pró-UC, não deve mais estar 

na internet, mas eu tenho tudo salvo também. Eles chamavam de carombolas, que eles 

não eram quilombolas, que eles inventaram, que não eram de lá (B2). 

 

Acho que foi justamente por conta de uma indefinição com relação à solução final, do 

reassentamento. Independente do porquê foi, o TAC ainda estava em processo de 

construção quando o Ministério Público invocou que ele já estaria concluído. Então a 

execução de um TAC inacabado me pareceu um pouco como queimar a largada. O 

documento tinha sido assinado internamente, mas não tinha sido levado para que a 

outra parte assinasse, então ele ainda estava em uma fase interna. Me pareceu um 

pouco afoito o Ministério Público quando pediu a execução de um TAC que não 

estava concluído, que ainda estava dentro desse âmbito de liberdade do ICMBio se ia 

ou não firmar o acordo. Mas eu não sei qual foi a motivação que levou o presidente a 

retroceder nessa vontade. Essa ação de execução que me parece um ato temerário, 

executar um TAC que não estava assinado pelas partes (B19). 

 

Ante o recuo da Instituição do pactuado entre as partes, o MPF ajuizou uma ação civil 

pública visando garantir a existência e validade do “título executivo extrajudicial” (o Termo de 

Compromisso), e assegurar o cumprimento do Termo em questão, independente do seu extrato 

não ter sido publicado no Diário Oficial da União, conforme preconizado no art. 12 §4º da IN 

nº26/201252.  O MPF entendeu que após toda a negociação realizada entre os quilombolas, o 

ICMBio, o INCRA e o próprio MPF para consolidar os acordos existentes no Termo de 

Compromisso, a assinatura do presidente já era suficiente para garantir a vigência do acordo. A 

sentença de primeira instância foi publicada em fevereiro de 2016, dando razão ao Ministério 

Público Federal e em março de 2016 o ICMBio recorreu da decisão judicial, alegando que o 

Termo não possui validade. O caso então encontra-se hoje sob análise do Tribunal Regional 

Federal da 4ª região. 

O fato é que o movimento de recuo das assinaturas de Termos de Compromisso por 

parte do ICMBio e do MMA compromete cada vez mais as relações de confiança estabelecidas 

entre os gestores locais e as comunidades no árduo e longo trabalho de negociação dos acordos. 

 

É previsível que a suspensão de pactos legítimos provoque um maior acirramento de 

conflitos que haviam sido virtualmente superados, num momento político tumultuado 

por crises e incidentes graves envolvendo populações tradicionais. Fica difícil 

entender como um governo tido e havido como popular e democrático assume a 

responsabilidade histórica de romper acordos e infernizar a vida de comunidades 

historicamente excluídas que vivem nos parques (Santilli 201353) 

 

Na Terra do Meio a gestora fez um trabalho competente de trazer as pessoas para uma 

relação de confiança mútua, a gestão anterior não tinha tido a mesma habilidade, não 

é uma habilidade fácil de se conseguir. Mas por não ter o respaldo suficiente da sede, 

os pareceres da PFE contribuindo pra atrasar o processo, essa confiança vai se 

quebrando aos poucos (B4). 

                                                 

52 O art. 12 §4º da IN nº26/2012 diz que: “o termo só produzirá efeitos após a publicação de seu extrato no Diário 

Oficial da União”. 
53 http://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/confianca-traida 
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No princípio da atuação da Coordenação de Gestão de Conflitos, em 2010, a orientação 

institucional, tanto da presidência quanto da então DIUSP, era elaboração de Termo de 

Compromisso para todos os casos de UC de proteção integral com população tradicional 

residente (conforme previsto no SNUC), com prioridade às Unidades cujos conflitos se 

encontravam em discussão na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal 

- CCAF, no âmbito da Advocacia-Geral da União - AGU.  

A coordenação então fez um primeiro esforço para mapear a situação das sobreposições 

e conflitos territoriais, consolidado no documento intitulado “Geografia dos Conflitos” 

concluído em 2012. É um documento para consulta interna e com riqueza de informações 

sistematizadas. No entanto, foi feito apenas com dados e informações existentes na sede do 

Instituto e alguns contatos pessoais. Então a Coordenação empreendeu um segundo esforço 

para suprir essa lacuna e iniciou um Levantamento de Interfaces entre Unidades de Conservação 

e Povos e Comunidades Tradicionais e Sobreposições Territoriais, por meio de um questionário 

eletrônico extenso e detalhado (mais de cem perguntas), para preenchimento das unidades. As 

informações geradas com ele podem subsidiar a tomada de decisões de diversos processos de 

gestão do ICMBio, já que 96 % das Unidades de proteção integral responderam (Madeira et al. 

2015). 

As informações relacionadas a interfaces com terras indígenas e territórios quilombolas 

não se alteraram muito, seja porque são em geral publicadas em Diário Oficial, ou porque a 

Coordenação está em estreito diálogo com a FUNAI e a Fundação Palmares, e ciente dos 

processos em andamento.  

Já as informações relativas à existência de populações tradicionais foram bastante 

incrementadas a partir do levantamento. Analisando os resultados brutos do Levantamento de 

Interfaces, identificamos que um total de 37 unidades de conservação afirmou existir, naquela 

época, um contexto onde o Termo de Compromisso seria o instrumento de gestão mais 

adequado. Destas, 23 não possuem processo aberto, e 14 possuem, em diferentes estágios de 

negociação, o que não significa, para ambas as situações, que as equipes não mudem de 

estratégia em algum momento do processo ou que as comunidades estejam cientes e de acordo 

com a elaboração de Termos de Compromisso (Tabela 9). 

 

 

Tabela  9  Demanda por Termos de Compromisso 

UCs que demandam, sem processo aberto UCs que demandam, com processo aberto 
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Esec Cuniã, Esec Jari, Esec Jutaí-

Solimões, Esec Caracaraí, Esec Guanabara, 

Esec Mata Preta, Rebio das Nascentes da 

Serra do Cachimbo, Rebio Pedra Talhada, 

Rebio de Una, Rebio Gurupi, Parna 

Anavilhanas, Parna Chapada das Mesas, 

Parna Mapinguari, Parna Fernando de 

Noronha, Parna Pacaás Novos, Parna Pico da 

Neblina, Parna Serra da Capivara, Parna 

Serra das Confusões, Parna Serra das 

Lontras, Parna Catimbau, Parna Montanhas 

do Tumucumaque, Parna Serra do Cipó, 

Parna Superagui 

Esec Tamoios, Esec Terra do Meio, 

Rebio Abufari, Rebio Mata Escura, Rebio 

Trombetas, Parna Cabo Orange, Parna 

Chapada Diamantina, Parna Ilha Grande, 

Parna Jericoacoara, Parna Lençóis 

Maranhenses, Parna Serra da Bocaina, Parna 

Serra do Pardo, Parna Aparados da 

Serra/Serra Geral, Parna Itatiaia, Parna Serra 

do Divisor, Parna Sempre Vivas. 

 

Atualmente, diferente do entendimento de anos anteriores de que todas as unidades de 

conservação de proteção integral com população tradicional deveriam firmar Termos de 

Compromisso, há um entendimento mais relativizado por parte de alguns atores chave da 

agenda, sobre em que situações se deve de fato utilizar o instrumento.  Como é um documento 

assinado pelo mais alto nível da hierarquia institucional, deveria ser utilizado em casos em que 

o conflito está mais escalado, ou onde exista uma avaliação prévia de comprometimento dos 

recursos naturais em função do uso feito pelas comunidades tradicionais. 

 

Se a gente, num levantamento preliminar, avaliou que são dezenas de casos de 

interfaces entre povos e comunidades tradicionais em UC cuja categoria ou 

instrumento de gestão não prevê a presença e que em tese gera algum conflito e que 

em tese gera a necessidade de estabelecimento de algum acordo, algum instrumento 

pra fazer a gestão e pactuar entendimentos... Estamos no número de 160, 170 

interfaces. Então beira o absurdo a gente imaginar que tem que fazer 170 instrumentos 

formais chamados de Termo de Compromisso, que envolve a assinatura da 

presidência, que está bem elevado no nível hierárquico, quando a gente tá falando de 

direitos básicos desses povos que devem ser respeitados, e que existe amparo legal 

para isso. A gente não precisa chegar ao nível de Termo de Compromisso pra toda e 

qualquer condição. O TC deve ser pensado em questões estratégicas e concretas, onde 

vale a pena subir nesse nível. Pra todos os outros casos eu penso que uma 

caracterização bem-feita e fundamentada do grupo, seu perfil socioambiental, o uso 

de recursos que utiliza, uma análise crítica dos elementos que apontam para a 

sustentabilidade no uso daquele recurso e daquele território e os elementos que 

apontam para a não sustentabilidade (B6). 

 

 Um exemplo de acordo realizado entre a unidade de conservação e comunidades locais 

em que o Termo de Compromisso não foi utilizado, é o Plano de Uso Tradicional  PUT, 

firmado no Parque Estadual da Serra do Mar (SP) com comunidades quilombolas e caiçaras 

residentes.  
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Segundo a gestora do Parque Estadual da Serra do Mar à época, a opção por construir 

um Plano de Uso Tradicional em vez de um Termo de Compromisso se deu pelo seguinte 

motivo: 

 

O Plano de Uso foi adotado em substituição ao Termo de Compromisso previsto pelo 

SNUC, contendo as seguintes diferenças: baseava-se em critérios de planejamento 

territorial associados à definição de beneficiários, ou seja, os residentes partícipes do 

acordo o integraram conforme sua inserção no território ocupado e nos respectivos 

modos praticados de utilização dos recursos naturais ali presentes; previa a 

permanência definitiva e o desenvolvimento das áreas ocupadas; e estabelecia a 

necessidade de realização de estudos para recategorização ou desafetação dos trechos 

ocupados para adequação ao SNUC. A base jurídica do estatuto dos grupos sociais 

considerados tradicionais foi condição fundamental para a formulação de 

instrumentos de gestão aprováveis no âmbito do Plano de Manejo do PESM e pelos 

diversos órgãos gestores envolvidos com o processo decisório relacionado à presença 

humana no NP [Núcleo Picinguaba] (Simões 2011, p.25). 

 

O PUT foi elaborado no âmbito do conselho consultivo da Unidade, na câmara 

técnica específica do Cambury, e posteriormente subsidiou o zoneamento das áreas ocupadas 

pelas comunidades no plano de manejo54 (Santilli 2014). 

Ainda que exista um entendimento relativizado sobre as situações em que se deveria 

utilizar o Termo de Compromisso por parte de alguns atores chave do processo, estes 

entrevistados entendem que para gerenciar conflitos de modo efetivo, é fundamental evidenciar 

as questões que estão ocultas, ou na clandestinidade.  

Em relação à gestão de situações de conflito em geral, podemos trazer a experiência do 

Uruguai, que recentemente adotou uma estratégia de enfrentar diretamente questões de imensa 

controvérsia mundial, ao legalizar o uso de maconha, o casamento homossexual e o aborto, 

como forma de gerenciar toda a problemática associada. Quando questionado a respeito de sua 

“agenda modernizadora”, por ter legalizado essas três situações sensíveis no mesmo ano, o 

presidente Mujica afirmou não ser nada mais que uma resposta à realidade. 

 

Aplicamos um princípio muito simples: Reconhecer os fatos. Aborto é velho como o 

mundo (...), o casamento homossexual, por favor, é mais velho que o mundo (...) é um 

dado da realidade objetiva, existe. Para nós, não legalizar seria torturar as pessoas 

inutilmente. Nosso critério é fazer só uma organização dos fatos já existentes. [sobre 

o narcotráfico] Se as pessoas continuam no mundo clandestino, não podemos 

                                                 

54 Vale destacar que esse plano de manejo é considerado inovador também por ter considerado a presença das 

populações tradicionais, e por ter construído participativamente as regras da Zona Histórico-Cultural-

Antropológica que compõe seu zoneamento (Vianna 2008; Santilli 2014). Para maiores detalhes sobre esse caso, 

consultar Santilli (2014). 
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trabalhar a tempo, só entramos quando já é muito tarde e quando já cometeram delitos. 

(....)A decisão tomada não tem nada que ver com esse mundo boêmio (...) é uma 

ferramenta de combate a um delito grave, o narcotráfico, é para proteger a sociedade. 

É muito sério.55 

 

Voltando ao campo da conservação ambiental, Terborgh & Peres (2001) argumentam 

que a pior opção, diante do conflito socioambiental da existência de populações humanas em 

unidades de conservação, é não agir, negligenciar o que está acontecendo, porque o problema 

vai, inevitavelmente, piorar com o tempo. 

 

Em regiões densamente habitadas, a opção de realocar os habitantes tradicionais de 

um parque pode ser inviável. Em outros lugares, a opção pode estar impedida por 

limitações financeiras ou sentimentos políticos prevalecentes. Em ambos os casos os 

gestores se deparam com uma irresistível tentação de não fazer nada: ignorar as 

populações internas e focar a atenção em reduzir ameaças externas. Se as ameaças 

externas são percebidas como mais severas que as internas, e os recursos são 

limitados, então uma política de não fazer nada em relação aos moradores tradicionais 

de um parque pode ser a mais razoável. Mas alegar que uma política de não fazer nada 

é uma política sem consequências seria um erro. As consequências a longo prazo das 

pessoas em parques certamente são negativas, mas em curto prazo, podem existir até 

benefícios. Povos tradicionais podem ser altamente vigilantes e eficazes agentes de 

proteção dos parques, e quando de posse de meios, eles defenderão o território que 

provê sua subsistência (Terborgh & Peres 2011, p.315-316; tradução livre). 

 

Ou seja, independentemente da orientação ideológica na conservação sobre a 

presença e as contribuições de populações humanas em áreas protegidas, ignorar a realidade 

não é uma boa opção, ainda que em geral se tratem de situações de alta complexidade de gestão. 

O tema em questão envolve o que a doutrina constitucional convencionou denominar 

de hard cases, em que a solução jurídica para uma determinada crise não se dá com a 

simples aplicação da norma que versa sobre o tema, posto que incidente uma miríade 

de regras e princípios jurídico-constitucionais (Parecer nº 0235/2012/AGU/PGF/PFE-

ICMBio, ICMBio 2010, fl.41). 

 

 

 

5.4. AS CINCO PRINCIPAIS CONTROVÉRSIAS  

 

Conforme visto no item anterior, a evolução da construção dos Termos de Compromisso 

foi mais lenta e tímida do que o previsto no período de estruturação da coordenação. Resgatando 

os aspectos levantados pelos entrevistados para a não evolução da agenda de Termo de 

                                                 

55 Fonte: http://oglobo.globo.com/mundo/mujica-aplicamos-um-principio-simples-reconhecer-os-fatos-11827657 
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Compromisso no Ibama, podemos perceber alguns que foram superados e outros que 

permanecem como pontos de controvérsia ainda hoje. 

Enquanto naquela época a agenda das unidades de conservação era frágil diante das 

outras prioridades institucionais, hoje o Instituto Chico Mendes é uma autarquia federal voltada 

especificamente para elas. Além da instituição, há lócus institucional para tratamento do tema, 

na Coordenação de Gestão de Conflitos Territoriais. Apesar de alguns entrevistados entenderem 

que há pouca cultura ou amadurecimento institucional/político para usar ferramentas como o 

Termo de Compromisso, o tema já não é mais uma novidade – foram realizados cursos de 

formação de servidores que abordaram a temática, uma instrução normativa foi publicada e 

mais Termos de Compromisso foram firmados e vêm sendo acompanhados nestes anos. 

Aparentemente o ICMBio superou a tradição de confronto, e a visão preservacionista 

não é mais predominante na Instituição, ainda que as diferentes ideologias coexistam em um 

cenário de disputa, existindo ciclos onde determinada visão de conservação prevalece em 

detrimento das demais. Parece também que a Instituição superou a falta de reconhecimento da 

existência das populações tradicionais nas Unidades, como alguns entrevistados relataram 

existir em anos anteriores.  

 

(...)[os servidores] estão vendo a necessidade de dirimir esse problema. Nós não 

conseguimos fazer gestão se tem um impasse na unidade, seja num pedacinho ou 

numa parte grande ou no entorno. Mesmo quando é um pedaço pequeninho aquilo 

drena todos os esforços, todos os recursos das nossas equipes que são quase sempre 

pequenas. Um avanço grande é a maioria dos servidores perceberem que não dá pra 

dissipar nossa energia toda e parcos recursos com assuntos que via de regra viram um 

impasse. Então a negociação é condição para as coisas avançarem (B4). 

 

Por outro lado, a resistência das populações à negociação e à celebração dos Termos de 

Compromisso pode ocorrer, como visto nos casos do Parque Nacional das Sempre Vivas e da 

Rebio Mata Escura, e isto está fora da governabilidade do Poder Público. Nesses casos, ou o 

ICMBio interrompe o processo ou pode argumentar em favor do Termo, como ocorreu em 

alguns momentos no processo de negociação em Aparados da Serra e no Parna Jaú, segundo 

alguns entrevistados. 

 

Se eles já têm o direito, por que que eles têm que se curvar a um regramento que o 

ICMBio vai estabelecer? É claro que não é pra ficar tudo livre, sob a ótica da gestão 

ambiental da Unidade, o gestor quer balizas pra se orientar. Se tudo é permitido então 

também nem precisa mais de unidade de conservação. Mas se já é de direito, por que 

tem ficar regulamentando? O fazendeiro, não ampliando sua área de pastagem, toca 

sua vida dentro de qualquer categoria de Unidade. Por que que com o povo tradicional 

a gente tem que ficar discutindo até a cor da calcinha que a liderança usa, porque é 

nesse nível de ingerência que a gente chega quase, no ponto de vista deles. A gente 
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vai escarafunchando o modo de vida deles, todas as relações econômicas, culturais, 

históricas, familiares, pra descobrir quem é quem, quem pode, quem não pode, quem 

usa, quando, pra que... a gente fica invadindo a vida das pessoas! “Ah, peraí cara, nós 

tamo aqui há 10 gerações, vocês chegaram agora lá de outra região! Como assim?!” 

De novo é a força do Estado operando pra fazer injustiça, sobretudo com gente 

desfavorecida. (...) É aquele ditado, a corda estoura na ponta mais fraca... (B21). 

 

 

A partir dos aspectos levantados como entraves para o desenvolvimento da agenda na 

época em que a gestão das Unidades estavam a cargo do Ibama, constata-se que as seguintes 

questões permanecem no cerne da controvérsia:  

i. Dúvidas quanto à tradicionalidade das populações;  

ii. Questão do prazo para a solução do conflito, que deve estar no Termo de 

Compromisso; 

iii. Reassentamento como a única solução possível; 

iv. Possibilidade de se firmar Termos de Compromisso com pessoas que 

residem fora dos limites da Unidade, mas utilizam os recursos em seu interior;  

v. Divergências sobre os tipos de uso passíveis de autorização em um 

Termo de Compromisso.  

 

Como essas questões têm se refletido na elaboração dos Termos de Compromisso, e 

qual o entendimento da Procuradoria Federal Especializada do ICMBio- PFE acerca desses 

pontos? 

A Procuradoria Federal Especializada56 é um órgão vinculado à Advocacia-Geral da 

União e tem como um dos principais objetivos assessorar juridicamente o Instituto, além de 

representá-lo judicial e extrajudicialmente e de ajuizar ações civis públicas quando for 

necessário para a proteção das unidades de conservação. Suas manifestações fundamentam 

decisões da Instituição, mas não necessariamente o Presidente precisa acatar o sugerido. Cabe 

ao tomador de decisão, para o caso, arcar com as consequências de alguma situação que vá de 

encontro ao posicionamento jurídico institucional. 

Conforme entrevistas realizadas, o início do desenvolvimento da agenda de Termos de 

Compromisso (toma-se, como marco temporal, a constituição da COGCOT até a publicação da 

IN nº26/2012), foi feito em estreito diálogo com a PFE do ICMBio, e alguns entrevistados 

ressaltaram a importância do engajamento dos procuradores na evolução da agenda. 

                                                 

56 Fonte: http://www.icmbio.gov.br/portal/quem-somos/procuradoria-federal-especializada.html 
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Entrevistados informaram que o processo de analisar as propostas de Termo de 

Compromisso e a própria elaboração da IN nº26/2012 consistiram em um aprendizado mútuo, 

na medida em que a equipe técnica ampliou seu entendimento a respeito das normas legais e a 

PFE ampliou sua compreensão a respeito da realidade das unidades de conservação. Durante a 

análise, a equipe técnica buscava envolver ao máximo os procuradores, para que pudessem 

sentir e conhecer melhor o conflito em questão.  

 

O procurador Daniel ajudou bastante na construção da IN, e no início ele tinha uma 

visão bem conservacionista. Aí ele foi flexibilizando, pela própria necessidade. Mas 

a gente tinha que fazer um trabalho bem pessoalizado com os procuradores, a gente 

nunca mandava o processo e largava. A gente sentava, discutia, apresentava, chamava 

eles pra participarem das discussões pra eles sentirem e conhecerem o problema. 

Porque uma parte dos procuradores não tem uma visão do real que acontece. E aí entra 

e se insere numa lógica de proibição, quando na realidade não é bem assim, depende 

do prisma que você olha. É a mesma legislação e tem visões diferentes do mesmo 

assunto. Então o Daniel foi se flexibilizando e o que entrou depois dele já vestiu mais 

a camisa. É muito importante eles estarem engajados em fazer aquilo acontecer (B4). 

 

O contexto dos Termos de Compromisso com populações tradicionais em unidades de 

conservação de proteção integral é de grande complexidade do ponto de vista jurídico. Do ponto 

de vista da Constituição, pode-se afirmar que há conflitos de princípios constitucionais de alta 

hierarquia, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88), o 

direito à manutenção da cultura, que compreende seus “modos de criar, fazer e viver” (art. 216 

(II) CF/88) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art.1º (III) CF/88). Incidem ainda 

sobre a temática, além do SNUC e do PNAP, outros conjuntos de leis e normas já citados 

anteriormente, como o Decreto nº 6040/2007 que estabelece a PNPCT, a Convenção 169 da 

OIT, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em especial seus artigos III, VII e XXV. E mesmo quando se trata apenas do SNUC 

e de seu decreto regulamentador, há diferentes interpretações sobre seus dispositivos. 

 

Às vezes parece um embate onde a área técnica tenta mostrar que atender as demandas 

das comunidades é uma coisa justa e atende a legislação também; embora muitas 

vezes não seja a legislação ambiental, é legislação também, a gente tem que cumprir 

todas. (B4) 

 

Ao resgatar as cinco questões mais polêmicas relacionadas aos Termos de Compromisso 

  tradicionalidade, residência, prazo/vigência, solução definitiva e divergência nos usos 

passíveis de autorização , verificamos que frequentemente os diferentes ordenamentos 

jurídicos são utilizados como argumento para fundamentar uma ou outra posição. Nesse 
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contexto, é interessante saber a interpretação que tem sido adotada57 pela Procuradoria Federal 

Especializada do ICMBio e se existe margem para interpretações/posições distintas. 

 

5.4.1. Tradicionalidade 

 

Segundo o art. 42 do SNUC, “As populações tradicionais residentes em unidades de 

conservação nas quais sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas 

pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público, em local e condições 

acordados entre as partes”.  E enquanto não for possível efetivar o reassentamento, se 

estabelecem normas e ações para compatibilizar sua presença com os objetivos da Unidade. A 

partir desse entendimento, ser ou não tradicional tornou-se um critério para a celebração ou não 

de um Termo de Compromisso. 

Como visto na seção 3.3, a definição de uma população como tradicional ou não é algo 

de grande complexidade e alvo de controvérsias. Apesar do SNUC não trazer um conceito de 

população tradicional, ele confere a essas populações alguns direitos diferenciados, como a 

indenização e compensação de suas benfeitorias e o reassentamento em local acordado entre as 

partes. Também prevê que enquanto não forem reassentadas, as condições de permanência, 

normas e usos devem estar estabelecidas em regulamento.  

No entanto, em função da falta de definição de quem seriam as populações tradicionais 

para os fins de aplicação do SNUC e da própria ausência de conceito único de ‘população 

tradicional’, em alguns casos ocorreram questionamentos sobre se determinada população era 

tradicional ou não, como condição para celebração de Termo de Compromisso. Algumas 

entrevistas revelam que reconhecer uma população como tradicional ainda é uma dificuldade 

para muitos servidores da Instituição. 

 

A discussão com o MPF parece que saiu um tiro pela culatra... disseram “os 

tradicionais há mais de uma geração” [ disseram que são população tradicional quem 

está lá há mais de uma geração] Então tá.. Então todo mundo que é desmatador, que 

é pecuarista na Amazônia já é tradicional, porque já tão na 2ª geração muitos deles. 

Se eu considerar que o cara na Serra da Canastra, independente do tamanho da terra 

dele, independente da regularidade da terra dele, independente da carência 

socioeconômica, ele é tradicional, porque ele produz o queijo, daí eu vou pra uma 

situação extrema que foi discutido... por exemplo, por que os castanheiros que tão fora 

da Resex, querendo usar o Parque do Mapinguari, eles são mais tradicionais do que 

                                                 

57 Cabe mencionar que a maioria dos entrevistados que trabalharam diretamente na agenda afirma que houve 

mudanças de entendimento por parte dos procuradores e também da área técnica, ao longo do processo, por ter 

sido um aprendizado mútuo. No entanto, os servidores que lidaram mais recentemente com a agenda afirmam que 

de 2012 para cá, com a mudança na direção política da instituição, o posicionamento da PFE teria se tornado mais 

rígido e reativo às propostas constantes nos Termos de Compromisso. Em consulta à PFE, esta informou não existir 

essa mudança em seu posicionamento, ressaltando possuir autonomia em seus pareceres. 
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os pecuaristas... então a questão não é de tradicionalidade, é de conformidade 

ambiental? É de adequação? Às vezes ele nem é castanheiro, é alguém que leva ele, 

ou os coletadores de sempre-vivas em alguns lugares, alguns estão a serviço de uma 

empresa, etc. Então começa a ficar meio complicado eu aceitar o pecuarista na Resex 

Chico Mendes e não aceitar na Rebio Nascentes da Serra do Cachimbo, ou na Flona 

Jamanxim...(B22). 

 

 Especificamente no caso de Termo de Compromisso, o questionamento a respeito da 

tradicionalidade das populações ocorreu em parecer da PFE no processo da Esec Terra do Meio, 

por exemplo, como pode ser observado abaixo: 

 

11. Contudo, não foi possível identificar, com a clareza necessária, que a Disat 

reconhece os beiradeiros como população tradicional, o que merece esclarecimento 

técnico. 

12. Se restar demonstrada tecnicamente a condição de tradicionalidade das 

comunidades residentes nos limites da Estação ecológica, entendo possível o 

estabelecimento de um Termo de Compromisso para regular o tempo e modo da 

exploração em caráter transitório. Este Termo de Compromisso deve ter prazo certo e 

improrrogável, em cuja vigência deve o ICMBio, em articulação com outros órgãos 

públicos, adotar uma das soluções previstas na legislação para a definitiva solução do 

conflito e, em consequência, a implementação total do modelo de proteção integral na 

área ou a recategorização da unidade de conservação, sob pena de responsabilidade. 

(ICMBio 2012b., parecer PFE, fl. 288) 

 

Esse questionamento da PFE é respondido por meio de nota técnica da COGCOT, em 

que se evidenciam as características e estudos que sustentam aquela população como tradicional 

daquele local. A argumentação apresentada foi satisfatória para a Procuradoria e o processo 

teve prosseguimento. 

É um debate importante. Eu acho que pra gente da área jurídica a gente consegue dizer 

assim “tem esse conceito aqui”. Pra os especialistas técnicos, ele que têm que fazer 

essa sinapse entre o que a lei, a norma, diz [com a realidade em questão]. (B20) 

 

 

Em consulta à PFE, verificamos de fato trata-se de uma questão tecnicamente difícil, e 

a Procuradoria manifesta a necessidade de que a Instituição ampare a autodeclaração, para que 

se possa avançar numa situação desse tipo. Para a PFE, o setor institucional mais indicado para 

fornecer esse respaldo de tradicionalidade à população é a própria área técnica, lembrando ainda 

da existência do Centro Nacional de Populações Tradicionais, CNPT, no Instituto, que poderia 

dar maior contribuição nesse sentido. 

 

A questão não é o instrumento em si, mas é reconhecer, por critérios da antropologia 

e da sociologia, que aquele autorreconhecimento feito pelo indivíduo e pela família, 

tem que ter uma conexão com um grupo social que se diferencie dos demais. Por 

questões de renda, linguagem, modos de ser e de viver, de fazer, de criar, de se 

relacionar de formas próprias com aquele território. Quer dizer, essa singularidade do 

grupo social, diferente da sociedade urbana industrial, essas relações é o que vai dizer 
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que eles são uma população tradicional sim, até a gente chegar, como fazia em várias 

oficinas, na lista dos potenciais beneficiários do Termo de Compromisso (...). Você 

tem critérios sobre os quais a família e a comunidade se integram ou não como sujeito 

de Termo de Compromisso. Então um conjunto grande de elementos que o Decreto 

de povos tradicionais traz como uma das referências, e diz isso, é o 

autorreconhecimento mais um conjunto de elementos que caracterizam aquele grupo 

como um todo. Não é impossível ter essa caracterização, se é tradicional ou se não é. 

(...) Na Serra Geral do Tocantins, inicialmente entraram todos os associados lá da 

Ascolombolas, só que o Termo de Compromisso passou a ter validade quando a gente 

conseguiu refinar, pra concluir o Termo de Compromisso e ter o termo de adesão de 

cada família. Foi nesse momento que a gente conseguiu caracterizar melhor os 

indivíduos e as famílias, e também ao longo do tempo algumas famílias foram limadas 

do processo, porque estavam dissonantes do grupo geral. Então não é impossível, a 

gente não precisa de um laudo antropológico (B21). 
 

 

Ainda sob o ponto de vista jurídico, a questão da tradicionalidade não seria um 

empecilho para o estabelecimento de um Termo de Compromisso, na medida em que ele é um 

instrumento do direito brasileiro, utilizado em diferentes contextos, ou seja, é um acordo entre 

partes e que poderia ser firmado com outros públicos usuários dos recursos da unidade de 

conservação. 

[ Em relação a outras populações, que não são tradicionais, e que estão dentro da UC. 

Seria possível celebrar um Termo de Compromisso regulando algum uso?] A 

administração tem a liberdade de assinar os seus ajustes, convênios, contratos, etc. A 

gente tem que ver se o objeto desse ajuste é lícito. Se o objeto dele for regular os atos 

durante esse período transitório de permanência, é possível, desde que dentre as 

cláusulas a gente não acabe confrontando as limitações que a criação da UC tão só 

pela lei já impõe. O que a gente tem dito sobre a ampliação das atividades que ele já 

executava a gente não poderia, através de um TAC, permitir isso. Um bom exemplo 

é o TAC firmado na Serra da Canastra, inclusive com a interveniência do MP. 

Algumas propriedades tinham potencial minerário grande, e os proprietários já tinham 

autorizações de lavra expedidas pelo DNPM. Em face dessa expectativa que eles 

tinham de explorar o recurso, o MP achou por bem firmar um TAC estipulando um 

prazo em que eles permaneceriam na lavra até uma interrupção definitiva. Mas o TAC 

acabou cassado, tendo em vista que o objeto dele seria questionável, uma vez que 

criada a Unidade, ainda que sem regularização fundiária, ele não poderia dar 

continuidade à exploração. Então é possível firmar ajustes desde que não ultrapassem 

esses limites, objetivos (B19). 

 

 

5.4.2. Vigência 

 

O art. 39 §4º do Decreto nº 4.340/2002 estabelece que “o prazo e as condições para o 

reassentamento das populações tradicionais estarão definidos no Termo de Compromisso”. 

Atualmente é impossível para a Instituição prever uma data específica para indenizações ou 

reassentamentos, tanto por falta de previsão de recursos financeiros quanto pela morosidade 

dos trâmites judiciais que envolvem essas ações. Além disso, há fatores que fogem à 

governabilidade do ICMBio (como tramitação de projetos de lei para alteração de limites de 

uma Unidade). 
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Talvez esse seja o ponto mais sensível hoje, a necessidade de previsão de uma data 

certa do reassentamento. Eu acho que esse ponto específico tem que ser sempre 

ponderado com um aspecto pragmático, que é o fato de que a não assinatura do termo 

não traz benefícios. Então, se a gente deixa de firmar o TC por não ter uma data, as 

atividades vão começar acontecendo. Então eu parto sempre desse pressuposto. 

Também a gente colocar um prazo que seja só proforma não traz benefícios, porque a 

gente gera expectativas e a gente pode até não obter a assinatura do termo pela outra 

parte. É por conta disso que eu acho que a gente pode flexibilizar um pouco na forma 

como a gente redige isso, com uma previsão um pouco mais abstrata e não uma data 

específica (B19). 

 

A PFE tem uma expectativa de que a Instituição disponha de um planejamento exequível 

para realizar a regularização fundiária das Unidades, e assim ter mais precisão na previsão de 

solução daquele conflito. Como a PFE fornece a convicção da viabilidade jurídica, ela espera 

que a Instituição forneça convicção de viabilidade e capacidade administrativa de resolver a 

situação.  

 

Se a gente não consegue cumprir a etapa inicial, que é a regularização fundiária, fica 

um pouco prejudicado se falar em um prazo final. Então eu acho que há espaço para 

se pensar um entendimento nesse sentido [para uma interpretação um pouco mais 

aberta, de não falar especificamente em prazo, em situações onde não seja possível 

falar em um prazo, ou prazos prorrogáveis]. De toda forma hoje a procuradoria vem 

adotando um entendimento pela necessidade de se colocar um prazo, até para que se 

tenha um planejamento para conduzir essa regularização, esse reassentamento. O que 

a Lei está dizendo é isso, que você vai firmar um prazo pra poder reassentar. Aí a 

gente começa a criar alternativas de interpretação para justificar uma impossibilidade 

que a administração tem. Mas a lei parte de uma premissa que eles vão ser 

reassentados. Aí orienta que no momento da assinatura a gente já preveja essas 

condições, para não eternizar essa situação (B19). 

 

Em consulta a outros profissionais da área do Direito, verificamos que o princípio da 

discricionariedade permitiria uma flexibilização, e seria possível adotar uma previsão de prazo 

prorrogável, de prorrogação do Termo nessas condições de impossibilidade administrativa de 

definição de data ou prazo. Outra possibilidade é o estabelecimento de uma cláusula com 

“condição resolutiva”, em que o prazo de vigência do termo estaria condicionado ao alcance de 

determinadas condições que possibilitassem a solução definitiva do conflito.  

 

A crítica que se faz a isso, e ela é oportuna, tem fundamento, é o seguinte: Não 

estabelecer prazo, ou ficar como lá no Lago Piratuba, dez anos com um instrumento 

transitório, você tá às avessas, tornando uma unidade de proteção integral em uso 

sustentável.(...) Eu acho que dá juridicamente pra você relativizar essa imposição em 

relação ao prazo. Mas também eu pondero muito de estender... eu ainda não tenho 

opinião formada sobre isso. Porque também daqui a 5, 10, 15 anos a gente vai olhar 

pro sistema e vai ter o quê? 30 Termos de Compromisso há 4 décadas, 3 décadas 

valendo na unidade que era pra ser de proteção integral? (B21) 
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Existe um receio, colocado por alguns entrevistados, de que firmando um acordo como 

o Termo de Compromisso a presença das populações humanas na Unidade seja consolidada, ou 

seja, receio de que o acordo se torne permanente em vez de provisório como a Lei prevê. Nesse 

sentido, os Termos de Compromisso têm sido redigidos de forma que sua transitoriedade seja 

explicitada e medidas concretas para solução do conflito sejam adotadas. 

Todos os Termos de Compromisso analisados possuem cláusulas sobre o prazo de 

vigência e condições para sua prorrogação/renovação. Especificamente nessas condições, 

consta a necessidade de que o ICMBIO e as partes envolvidas construam propostas de solução 

definitiva para os conflitos existentes, evidenciando que os termos têm sido construídos com a 

preocupação da transitoriedade e não com a intenção de vigência permanente do instrumento. 

Como exemplo, apresentamos a redação original dessas cláusulas no Termo de Compromisso 

firmado em 2011 entre o ICMBio e a Associação dos Remanescentes de Quilombos do 

Município de Oriximiná – ARQMO58, para ordenar o uso dos castanhais situados na Rebio 

Trombetas: 

 

Cláusula Trigésima Nona – O presente instrumento vigorará pelo período de 3 (três) 

anos, podendo ser prorrogado ou cancelado a qualquer momento, a critério das partes. 

Cláusula Quadragésima – Durante o prazo de vigência deste Termo de 

Compromisso, e como condição para sua futura renovação, deverá o ICMBio, em 

conjunto com as comunidades envolvidas, construir uma proposta de solução 

definitiva para o conflito decorrente da sobreposição entre a área da Rebio do Rio 

Trombetas e o território de uso tradicional das comunidades extrativistas residentes 

no entorno da Unidade de Conservação. 

 

No caso do Parna Juruena, em relação à solução definitiva, a cláusula décima quinta do 

termo dispõe que: 

 

Durante o prazo de vigência deste Termo de Compromisso, deverá o Instituto Chico 

Mendes construir acordo com as famílias da Comunidade Barra de São Manoel sobre 

uma solução definitiva para o conflito territorial e a utilização dos recursos naturais 

do Parque Nacional do Juruena, entre aquelas previstas na Lei nº.9985/2000 e 

legislação correlata. 

Parágrafo Único: A adoção das medidas concretas para solucionar o conflito de que 

trata o caput é condição para uma futura renovação deste Termo de Compromisso. 

 

                                                 

58 No caso dos Termos de Compromisso firmados na Rebio Trombetas, no Parna Cabo Orange e na Esec Serra 

Geral do Tocantins, o documento foi firmado entre o ICMBio e associações representantes das comunidades 

tradicionais, sendo especificado no início do documento que sua eficácia é condicionada à assinatura de termo de 

adesão específico por cada família, para permitir um controle individualizado da execução do acordo e a eventual 

adoção de providências de natureza penal, civil e administrativa em caso de descumprimento. No caso da Rebio 

Serra Negra o termo foi celebrado com a FUNAI e caciques envolvidos, sem termos de adesão individualizados. 

Já no caso do Parna Juruena e do Parna Jaú, o Termo de Compromisso foi firmado diretamente com cada família 

envolvida na construção do TC, em função de ausência ou fragilidade da associação existente. 
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E de fato a equipe tem trabalhado nesse sentido. No caso dessa comunidade, o 

reassentamento não seria uma solução viável, visto que ela está localizada no entorno da 

Unidade. Houve requisições por parte da comunidade para que fossem redefinidos os limites 

do Parque, mas que não tiveram continuidade. Em busca da solução definitiva deste conflito, a 

equipe tem empreendido esforços no sentido de buscar, por meio de parcerias, a geração de 

novas alternativas de renda e outras fontes de alimentação para reduzir as pressões sobre os 

recursos do Parque. Segundo entrevistados, em 2014 a equipe iniciou um trabalho em parceria 

com a WWF em torno da cadeia produtiva da castanha. Dentre as ações realizadas, destacam-

se a identificação de outros castanhais da região, a mensuração do impacto da retirada da 

castanha na unidade, mapeamento da área de utilização, das possibilidades de mercado e as 

possibilidades de processamento no local. 

Em 2015 a Unidade teve aprovada junto ao ARPA uma proposta dentro do edital de 

Planos de Ação Sustentável  PAS, em que as atividades buscam atender um dos objetivos 

estratégicos estabelecidos no plano de manejo do Parna, que é o estímulo ao uso e à produção 

sustentáveis de recursos na zona de amortecimento. Vale ressaltar que uma das condicionantes 

para aprovação do projeto no ARPA era a existência de um Termo de Compromisso nos casos 

das unidades de conservação de proteção integral. 

Essas ações já demonstram que a gestão da Unidade entende o termo como transitório 

e está trabalhando para a resolução definitiva do conflito durante sua vigência, inclusive de 

acordo com a diretriz do SNUC já vista anteriormente, que diz que deve se garantir meios de 

subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos a essas populações que 

dependem dos recursos naturais do interior da Unidade para subsistência (art 5º (X) Lei nº 

9.985/2000). 

 

A gente tá com a expectativa que esse trabalho iniciado no ano passado, de 

fortalecimento do entorno, continue. A gente vai conseguir diminuir a pressão e 

renovar o Termo de Compromisso com uma restrição maior em função dessas ações 

que a gente tem feito com a comunidade (A2). 

 

5.4.3. Reassentamento como solução definitiva 

 
a Lei parte do pressuposto de que essas populações vão ser reassentadas. Então toda 

a regulamentação dela levou em conta essa premissa de que a consequência final é o 

reassentamento. Ainda que hoje existam essas teorias modernas, o MP mesmo 

encampa a ideia de que é possível a permanência de populações tradicionais em UC 

de PI. Então ainda que você venha se filiar a essas correntes, o fato é que a 

regulamentação do SNUC veio pressupondo um reassentamento (B19). 
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Quando se trata da solução definitiva, tanto o SNUC quanto seu Decreto regulamentador 

estabelecem que as populações tradicionais residentes em unidades de conservação de proteção 

integral devem ser realocadas, bem como indenizadas ou compensadas por suas benfeitorias. 

No entanto, considerar uma solução como “definitiva” nesses conflitos já é complexo, visto as 

dinâmicas que naturalmente existem na vida das pessoas. Ainda que se busque uma “solução 

definitiva”, essa solução na maioria das situações surge não no início, mas no decorrer do 

processo de diálogo e negociação.  

 

Eles sempre pedem [PFE] e a gente explica que o nível de conhecimento hoje ainda é 

precário pra dizer qual a solução definitiva, que ao longo dos anos de vigência do TC 

será feito um monitoramento, que as condições práticas e elementos técnicos ainda 

não estão consolidados (B1). 

 

Outros argumentam ainda que a presença das populações tradicionais pode contribuir 

de forma positiva para a conservação da Natureza, portanto um reassentamento não seria 

solução pertinente em muitos casos. Considerando também os diferentes conjuntos de leis que 

estabelecem que o reassentamento só pode ser feito com a concordância das populações 

envolvidas, e em consulta a outros profissionais da área do Direito, constatamos que haveria 

margem para flexibilização desse entendimento. Para isso seria preciso estudar o caso a partir 

do monitoramento do Termo de Compromisso, do uso de recursos naturais e da análise do 

contexto e da legislação pertinente, propondo assim a melhor solução. 

O reassentamento é assunto delicado e complexo, que permeia diferentes visões e 

conceitos de conservação. É um grande entrave para a celebração de Termos de Compromisso, 

tanto no que diz respeito à inclusão de prazo para sua realização no termo, quanto do próprio 

questionamento se essa seria a solução pertinente para todos os casos. Por um lado, o SNUC 

prevê que as populações tradicionais residentes em unidades de conservação de proteção 

integral devem ser reassentadas: 

 

O TC deve estar alinhado à política da instituição e deve refletir o que a instituição 

pensa a respeito de uma situação onde se busca um acordo. E a instituição tem que 

pensar o que a lei pensa. No caso das UC de PI, o SNUC diz que as populações 

existentes no interior da UC, um dia serão removidas. Também há o interesse de 

sinalizar para essa população um prazo. Até o próprio instituto deve começar a se 

movimentar para que aquela situação venha o mais rápido possível. Então a situação 

ideal, o prazo pra deslocamento dessas famílias tem que estar previsto nesse 

instrumento. Então ele amarra o próprio instituto. “Olha nós vamos assinar, mas a luz 

vermelha vai estar acesa em 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. ” (B13) 
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Por outro lado, a Convenção 169 da OIT estabelece que as comunidades devem 

consentir com o reassentamento, o que, segundo alguns entrevistados, em geral não é o que 

ocorre. Lembrando que não existe um consenso de que a OIT 169 seja aplicável ao contexto 

das populações tradicionais, por ser direcionada a povos tribais. 

 

O debate do manejo integrado do fogo na Esec Serra Geral é emblemático. As 

principais resistências vêm da interpretação do SNUC. Essa interpretação que entende 

que o TC serve unicamente pra processo de regularização fundiária e que ele deve 

indicar única e exclusivamente o reassentamento é uma visão muito petrificada do 

final da década de 80. (B4) 

 

Então reassentar população tradicional quase não se faz mais. O MPF no Manual de 

Atuação n 6 entende que o Art. 42 do SNUC é inconstitucional, porque fere o direito 

territorial das comunidades. Nos casos do Parna Jaú e Parna Aparados o ICMBio 

propôs reassentamento, mas o MPF se posicionou de forma contrária (B1) 

 

A OIT 169 é pra povos tribais né? Não é consenso [que seja sinônimo pra populações 

tradicionais]. [tá no manual de atuação do MPF] mas não é uma lei, é um Manual de 

orientação do Ministério Público, que tá fazendo um monte de ilegalidade. E foi a 6ª 

Câmara né, que publicou? A 4ª Câmara não foi ouvida. A própria 4ª Câmara destrói a 

6ª. Então a gente fica num dilema...(B10) 

 

O reassentamento compulsório é inconstitucional por conta dessa posição que o 

Ministério Público traz, que é que se a OIT 169 tem força constitucional ou 

infraconstitucional, mas supra legal, a OIT 169 é muito clara ao dizer que o 

reassentamento compulsório até pode acontecer em situações extremas, mas cessadas 

as causas que levaram ao reassentamento o povo tem direito de voltar. Pra você ver o 

tamanho da excepcionalidade que é o reassentamento. Então se o reassentamento é 

consentido, garantido condições iguais ou melhores praquele povo viver, ok. Só que 

a gente não tem nenhum caso desses pra apresentar. Falam daquela experiência do 

Sertão Veredas mas o povo lá reclama até hoje, não sei com ou sem razão. As outras 

alternativas estão postas. Mudar limites, mudar categoria – projeto de lei pra isso. A 

Constituição, lá no artigo 225, já prevê a possibilidade de desafetação de unidade de 

conservação quando fala que se houver supressão de atributos de conservação de áreas 

protegidas isso só pode ser feito por lei específica. Então a própria Constituição, muito 

antes do SNUC, já estabeleceu a possibilidade de alterar limites e categoria. (...) o 

cardápio [de opções além do reassentamento] tá aí à disposição, assim como tem o 

pagamento de indenização pelos recursos perdidos lá nas diretrizes do SNUC. “Ah, 

vamos fechar a pesca lá no Cabo Orange”. Ok. Vamos indenizar os pescadores para 

isso? Será que eles topam? É uma alternativa... Como na Esec Tamoios... Fecha a 

pesca, paga indenização. Só que aí fica a pergunta: E a dimensão cultural? E o modo 

de vida? E a tradicionalidade? É um custo, que para alguns é uma maravilha, mas 

pode ser uma perda da dimensão cultural desse povo (B21). 

 

Quando há concordância das populações para o reassentamento, a Instituição esbarra na 

falta de orçamento para adquirir terras para essa finalidade, na complexidade das negociações 

políticas envolvidas e na própria dificuldade de se encontrar territórios disponíveis semelhantes 

àqueles que as comunidades tradicionalmente ocupam e no qual conseguem reproduzir seus 

modos de vida.  
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Lá na Terra do Meio a gente tá negociando uma área, eles querem dar área pra criar 

unidade de conservação. Mas eu não quero pra unidade de conservação, quero pra 

assentamento. E aí eu não posso receber essa área pra reassentar a galera que vai sair. 

Porque tem um monte de gente que quer sair. Terra legal quer me dar área. E eu não 

posso aceitar área porque só posso aceitar pra criar unidade de conservação? Gente.. 

chama o INCRA, faz um assentamento, a gente ajuda. Mas essa negociação política é 

maior. Difícil é achar área, aí o governo tem a área e eu digo “me dá essa área, o 

icmbio precisa pra reassentar a galera”, mas eu não posso pegar. Não vai sair todo 

mundo? Não vai. Mas pelo menos sai 60%. Se eu consigo colocar projetos que 

melhorem a qualidade de vida das pessoas, eu tenho incentivo pra elas saírem. Mas a 

gente fica num vazio legal. Tá bem difícil mesmo. Tem horas que eu acho que a gente 

não vai conseguir avançar mesmo (B10). 

 

No que diz respeito a recursos financeiros, atualmente não existe possibilidade da 

utilização de recursos de compensação ambiental para aquisição de terras fora dos limites de 

uma unidade de conservação. No caso do Parna Grande Sertão Veredas e da Rebio da Serra 

Talhada, ONGs adquiriram terras para realizar o reassentamento dos moradores, ou seja, houve 

um fator externo para viabilizar a compra de terras. Entretanto esse fator externo é uma exceção. 

Como realizar um reassentamento então se é notoriamente sabida a falta de recursos financeiros 

para o funcionamento básico da gestão das unidades de conservação? 

 

Uma das razões pra se atrasar é a PFE entender que não se pode utilizar recursos de 

compensação ambiental pra reassentar pessoas que estão dentro da unidade de 

conservação, ou seja, comprar terra fora. Como fazer o reassentamento então? (B5) 

 

Em relação a territórios semelhantes disponíveis para compra e realocação de 

comunidades, o cenário também é complicado. No caso do Parna Jaú, por exemplo, cogitou-se 

a ideia de assentar as comunidades na vizinha Resex Unini, no entanto os residentes desta 

alegaram não ter espaço para mais famílias. No Parque Nacional da Serra do Divisor, teve início 

um processo de reassentamento de algumas famílias para um local oferecido pelo INCRA fora 

dos limites do Parque, mas a maioria das famílias reassentadas voltou para suas antigas 

ocupações no interior do parque por diferentes motivos: 

 

De todas as justificativas, as mais marcantes eram as de que não foram ofertadas linhas 

de crédito adequadas para a instalação de suas casas e roçados; a distância que estavam 

dos rios e igarapés (que são os meios de transporte utilizados na região); e a não 

adaptação às novas áreas ("terra ruim para plantar") (Sousa 2015, p.33). 

 

As importantes questões e conflitos decorrentes de reassentamentos não estão restritos 

à realidade das unidades de conservação, ocorrendo também em outras situações, como em 

projetos de urbanização e construção de barragens para geração de energia hidrelétrica. No caso 

desse tipo de empreendimento, a quantidade e o grau de impactos sociais causados pelo 
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deslocamento populacional compulsório decorrente dos reassentamentos estimularam a 

constituição de movimentos sociais voltados para a defesa dos direitos das populações 

atingidas, que foram conquistando espaços em importantes arenas decisórias e modificando os 

princípios e procedimentos adotados para o reassentamento das famílias atingidas pelas 

barragens59.  

Diversos estados da Federação e instituições têm editado marcos legais e outros 

documentos diretivos refletindo o Manual de Procedimentos Operacionais relativos ao 

Reassentamento Involuntário do Banco Mundial (OP 4.12), de forma a atender as exigências 

postas neste documento. 

 

1. A experiência do Banco indica que se o reassentamento involuntário 

em projetos de desenvolvimento, não for complementado com medidas 

atenuantes, causa, muitas vezes graves riscos econômicos, sociais e 

ambientais: os sistemas de produção são desagregados; pessoas deparam-se com 

um empobrecimento quando perdem o seu patrimônio ou fontes de renda; 

populações são realocadas para locais onde a respectiva capacidade de produção 

pode ser menos utilizada e a competição pelos recursos maior; instituições 

comunitárias e as redes sociais são enfraquecidas; grupos de familiares são 

dispersados; e a identidade cultural, autoridade tradicional e o potencial para 

ajuda mútua se perdem ou diminuem. Esta política operacional inclui 

salvaguardas para orientar e atenuar estes riscos de empobrecimento. 

2. O reassentamento involuntário pode provocar danos a longo prazo, 

empobrecimento e danos ambientais, exceto se medidas apropriadas forem 

cuidadosamente planejadas e implementadas. Por tais razões, os objetivos 

genéricos da política do Banco referente a reassentamento involuntário são os 

seguintes:(a) O reassentamento involuntário deve ser evitado sempre que 

possível, ou então minimizado, explorando-se todas as alternativas viáveis para 

o design do projeto (OP 4.1260, p.1, grifo da autora). 

 

Como exemplo, pode-se citar a iniciativa do Programa ARPA - Áreas protegidas da 

Amazônia, que em 2011 elaborou um Marco de Reassentamento Involuntário para sua Fase II; 

o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade  FUNBIO por sua vez aprovou em 2014 documento 

com um conjunto de procedimentos operacionais para reassentamento involuntário no âmbito 

de seus projetos, em que, inclusive, declara evitar o apoio a projetos que envolvam esse tipo de 

reassentamento. 

 

1. O Reassentamento Involuntário, principalmente de populações de baixa renda e 

demais populações vulneráveis, pode causar mudanças repentinas nos processos 

produtivos, culturais, econômicos e sociais adotados por esses grupos, com potenciais 

impactos que podem perdurar por gerações. O reassentamento afeta não apenas 

                                                 

59Para maiores detalhes sobre reassentamentos causados por barragens, ver a publicação “O Planejado e o vivido: 

o reassentamento de famílias ribeirinhas no Pontal do Paranapanema" de Lidia Marcelino Rebouças.  
60 Disponível em: Disponível em http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-

1170795590012/op412Portuguese.pdf 
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aqueles que são fisicamente removidos de uma área, como consequência de uma 

decisão externa que lhes foi imposta, mas também o restante da população, que 

pode vir a perder vizinhos e acesso a recursos, além dos moradores das regiões em 

que as populações removidas serão realocadas. A restrição ao acesso aos recursos 

naturais pode causar impactos adversos na subsistência das pessoas afetadas. O 

reassentamento é considerado involuntário em todos os casos onde pessoas afetadas 

não têm a opção de permanecer no local com o mesmo acesso aos recursos que tinham 

antes do projeto.  

2. O Funbio evitará apoiar projetos que implicam reassentamento involuntário 

significativo, e encoraja o redesenho do projeto sempre que possível, a fim de 

prevenir tais situações. Dos proponentes de projetos em que o reassentamento 

involuntário não pode ser evitado, será exigida a apresentação de um plano detalhado 

para a mitigação e/ou compensação dos impactos decorrentes, para curto e longo 

prazos (FUNBIO61 PO 06/2013, p.4; grifo da autora) 

 

 

Hoje em dia está cada vez mais difícil, improvável, reassentar. O reassentamento é 

uma política difícil de concretizar. São necessárias várias condições, ainda mais após 

a OIT 169, que diz ser necessário o consentimento das comunidades. Além disso é 

preciso articular com o INCRA, que tem que ter disponibilidade de comprar terra, tem 

que ter dinheiro, tem que ter terra disponível, nas mesmas condições (conforme diz o 

SNUC). E o INCRA por sua vez já não dá conta de sua própria demanda (assentar os 

sem-terra) e agora ainda precisa atender a FUNAI na desintrusão de terras indígenas, 

retirando agricultores tradicionais das TI e localizando terras para eles (B1). 

 

Além das controvérsias do reassentamento relativas a território, recursos financeiros e 

concordância das comunidades, há um progressivo aumento nas reflexões sobre a importância 

da presença das populações tradicionais e suas contribuições do conhecimento e manejo 

tradicionais para a conservação da Natureza. Nesse sentido, o reassentamento talvez não fosse 

a opção mais interessante para a conservação. No entanto, este é o debate que tem como pano 

de fundo as diferentes ideologias existentes na gestão ambiental, que já vimos anteriormente o 

quão complexo é. 

 

Porque o discurso é antagônico de um tanto que ele provoca uma ruptura! (...) Por um 

lado, existe uma demanda de que seja mais explicitado do que já está sendo que [o 

Termo de Compromisso] é um instrumento de transição. Por outro lado, o 

questionamento é: se o instrumento é bom, se ele consegue promover o uso sinérgico 

com a conservação, por que o instrumento não pode ser usado definitivamente? Pra 

que tirar as populações de lá? Então se a gente coloca esses dois discursos no bolo, a 

gente realmente tem um processo de negociação difícil. (B15) 

 

Eu acho que a gente passa no momento por um período talvez único, um período de 

maior reflexão quanto ao destino dessas populações em unidade de conservação de 

proteção integral. O Ministério Público iniciou essa discussão, hoje se posicionando 

abertamente pela permanência das populações, especificamente naquele Manual de 

Atuação da capa vermelha [Manual de Atuação nº6], que é um marco, porque eles se 

posicionam abertamente pela aplicação da OIT às populações tradicionais lato sensu, 

vamos chamar assim. Então isso deve gerar uma reflexão no Estado também, nos 

órgãos públicos, com relação a esse ponto específico, permanência ou não, e isso gera 

todo um novo entendimento sobre o que são os Termos de Compromisso, já que eles 

                                                 

61 Disponível em: http://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2013/07/Procedimentos-Operacionais-para-

Reassentamento-Involunt%C3%A1rio-Em-revis%C3%A3o.pdf 
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se propõem a ser algo transitório. Então se a gente perde a característica de 

transitoriedade, o instrumento deve ser outro, talvez o próprio plano de manejo, enfim, 

a grande característica do TC é regular uma situação de permanência durante um 

período, já que a diretriz do SNUC é o reassentamento. Então a gente passa por esse 

período de reflexão que pode acabar esbarrando, desaguando, numa reflexão sobre o 

próprio instrumento, do TC. (...) A interpretação que o Ministério Público vem 

adotando se baseia na aplicação da OIT que tem um status constitucional. O artigo 5º 

da Constituição, nos seus parágrafos finais, dispõe dessa forma, que as convenções 

internacionais que tratem de direitos humanos aprovadas por um quórum especial, 

terão status constitucionais. O momento é de reflexões profundas, e o termo é um 

acessório, a discussão maior pra mim é essa. 15 anos do SNUC, é momento dessa 

discussão (B19). 

 

5.4.4. Residência  

 

Em relação à residência, o art. 42 do SNUC especifica que as “populações tradicionais 

residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não seja permitida serão 

indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder 

Público, em local e condições acordados entre as partes”. No parágrafo 2º diz que “até que seja 

possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão estabelecidas normas e ações 

específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com 

os objetivos da unidade” e o §3º diz que essas normas deverão estar dispostas em regulamento, 

que o Decreto nº 4.340/2002 estabelece como sendo o “Termo de Compromisso”. 

Para alguns entrevistados, é fundamental, na elaboração dos Termos de Compromisso, 

considerar o que o SNUC traz e, neste caso, a orientação do SNUC é para que o instrumento 

seja pactuado com residentes que estivessem na área antes da criação da unidade de 

conservação. Para outros entrevistados, o conceito de residência das populações tradicionais 

não é o mesmo de populações urbanas, para as quais a residência se constitui em sua própria 

casa ou apartamento. No caso das populações tradicionais, o local onde se vive não se restringe 

à casa, mas é altamente dependente do território em que está inserida, onde obtém suas fontes 

de subsistência e reproduz seu modo de vida.  

Como vimos na contextualização, o conceito de território que utilizamos para 

compreender a questão das populações tradicionais em unidades de conservação abrange a 

moradia, as áreas de trabalho, de uso, de não-uso e perambulação e é “fundamental à reprodução 

de sua existência e a manutenção de sua identidade” (Castro 2006, p.178). 

Dentro desse entendimento de território e residência, foram celebrados Termos de 

Compromisso com a comunidade do Sucuriju, na Rebio do Lago Piratuba; com a comunidade 

de Barra de São Manoel do Parna Juruena; com os pescadores artesanais dependentes da pesca 

nas águas do Parna Cabo Orange; e com castanheiros tradicionais na Rebio Trombetas. 
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No caso da criação do Parque Nacional do Juruena, por exemplo, houve um cuidado 

para não incluir a comunidade de Barra de São Manoel em seu polígono. A comunidade está 

localizada em seu entorno, e é composta por aproximadamente 50 famílias, 350 pessoas. Essa 

comunidade existe há pelo menos 189 anos segundo entrevista com gestores, e é originária da 

miscigenação de indígenas e ribeirinhos. Ainda que a comunidade não esteja dentro dos limites 

do Parque, ela ficou “ilhada” entre 3 áreas protegidas: O Parna Juruena (criado em 2006), a 

RDS Estadual Bararati (criada em 2004) e a Terra Indígena Munduruku (homologada em 2004). 

Apesar das moradias estarem fora dos limites do parque, as áreas de uso de recursos naturais se 

encontram no interior e com a criação do parque os comunitários “tiveram seus direitos 

tolhidos, impedidos de acessar os recursos necessários à sua subsistência – babaçu, peixes, 

castanha” (Nota Técnica nº 004/2012-PNju/CR1/ICMBio - ICMBio 2011b, p.62). Outro 

impedimento sofrido pelos moradores em função da criação do Parna foi o acesso à RDS 

Bararati (que se dá pelo interior do Parna Juruena), onde muitos comunitários geram sua renda 

por meio do turismo e pesca esportiva promovidos por uma Pousada de Pesca. 

Diante da realidade dos usos nas Zonas de Ocupação Temporária, o plano de manejo do 

Parna, publicado em 2011, prevê que esses usos devem ser normatizados por meio de TC ou 

TAC até a regularização fundiária definitiva. O Termo de Compromisso foi então estruturado 

sobre os quatro usos envolvidos na questão: a pesca, o trânsito para a RDS Bararati, a coleta de 

castanha-do-Brasil e a coleta de folha da palmeira babaçu. Após três anos de trabalhos de 

campo, reuniões, oficinas e negociações, a minuta do Termo de Compromisso foi aprovada pela 

PFE e encaminhada para assinatura e publicação, que ocorreram em 2014. O prazo de vigência 

do termo é de quatro anos, em função da periodicidade de coleta das folhas de babaçu para 

cobertura das casas. 

 Entretanto, a controvérsia permanece, e alguns entrevistados entendem esse movimento 

como uma flexibilização, e até banalização, da Lei do SNUC. No caso da ESEC Tamoios, em 

abril de 2014 a orientação institucional muda, e o processo retorna à Unidade para ser 

convertido em um termo de ajustamento de conduta com a justificativa de que não se tratava de 

população residente, e segundo o art. 42 o Termo de Compromisso só deve ser firmado com 

residentes. Apesar disso, não há um entendimento comum na Instituição sobre em quais 

situações se deva usar um TAC e em quais um TC, apesar de haver um senso comum de que o 

TAC é utilizado com não-residentes e outros públicos que não as populações tradicionais62, e 

nas várias situações em que existam dúvidas sobre a viabilidade de um Termo de Compromisso. 

                                                 

62 As diferenças e semelhanças entre TAC e TC serão trabalhadas adiante, na seção 5.4.6. 
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Portanto, nos casos em que a casa da família não está dentro dos limites da Unidade, 

mas o território onde reproduz seus modos de vida está, a IN nº26/2012 estabelece que a análise 

será feita caso a caso, em processo administrativo próprio, com todas as informações 

necessárias à compreensão da situação concreta, e a PFE será instada a se pronunciar após 

manifestação da área técnica responsável. Esse dispositivo contribui para a redução de 

controvérsias, na medida em que não permite ou proíbe indiscriminadamente. 

 

Art. 22 – A possibilidade de uso dos recursos naturais em unidade de conservação por 

população tradicional não residente será analisada diante das circunstâncias do caso 

concreto, em processo administrativo próprio. 

§1º- O processo administrativo conterá todas as informações necessárias à 

compreensão da situação concreta, incluindo, no mínimo, dados sobre a importância 

do acesso ao recurso para a comunidade, sobre os impactos ambientais à unidade de 

conservação e sobre as possibilidades de indenização ou oferta de meios alternativos 

de subsistência. 

§2º - A Procuradoria Federal Especializada será instada a se pronunciar em cada caso, 

após manifestação da área técnica responsável. 

 

5.4.5. Divergências sobre os tipos de uso passíveis de autorização  

 

Em geral, a definição sobre quais e como serão realizados os usos na área da Unidade é 

negociada em um primeiro momento entre a equipe gestora da Unidade e a comunidade, e 

posteriormente uma minuta é remetida à COGCOT para análise e posterior encaminhamento à 

PFE para análise jurídica. Mas esse caminho varia, e algumas Unidades contam com o apoio 

técnico da COGCOT desde o princípio das negociações do Termo de Compromisso. Nesse 

contexto, o processo pode voltar para a Unidade, ou ser trocado entre a Procuradoria e a 

COGCOT por diversas vezes. Além desse fluxo, o art. 10 da IN nº26/2012 estabelece que “na 

construção do Termo de Compromisso, distintos setores do Instituto Chico Mendes poderão ser 

consultados para tratar de questões específicas e embasar a elaboração das normas junto ao 

grupo social envolvido”. 

Existe um questionamento a respeito desse fluxo em alguns setores da Instituição, que 

entendem que a tramitação pelas diferentes coordenações e diretorias envolvidas deveria ser 

obrigatória. Esse procedimento é importante na medida em que as diferentes coordenações do 

ICMBio têm diferentes olhares sobre a gestão da unidade de conservação e diferentes 

interpretações do arcabouço jurídico, lembrando ainda das diferentes ideologias que convivem 

na Instituição. Interessante notar que alguns entrevistados mencionaram a importância de que 

os planos de manejo também tivessem, em seu fluxo, tramitação prevista nas diferentes 

coordenações da Instituição. A falta de comunicação entre os diferentes setores, para análise e 
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pactuação de entendimentos comuns sobre os usos passíveis de autorização e regramento nos 

termos, foi apontada como uma das causas de paralisação e descrédito dos processos de Termo 

de Compromisso. 

 

Tem um outro Termo de Compromisso que tá parado, que é polêmico, que você deve 

ter ouvido falar, que é ali no litoral da Esec Tamoios. Aí caiu o procedimento, o que 

não tá claro, quem que tem que se manifestar na elaboração de Termo de 

Compromisso? Então foi feito pela unidade, tava envolvido o ministério público e a 

CR. Aí eles devolveram pra cá pro ICMBio, pra presidência, que mandou direto pra 

PFE. Na hora que deu m..., porque tem um monte de irregularidade dentro da proposta, 

o Ministério perguntou “por que a DIMAN não foi ouvida? (...). De novo, acho que a 

gente erra quando banaliza. Se o cara não cumprir com o acordo três vezes, ele vai 

ficar um mês penalizado63. O cara tem uma cota de pesca artesanal que é tantos quilos 

e mais um exemplar que pode ser grande, mas aí pra pesca comercial é um barco 

grande por dia sem cota! (...) Não tá dizendo em nenhum lugar que ele não pode levar 

um barco de apoio pra levar mais pesca. Então a gente super restringiu a quantidade 

de pesca pra consumo e liberou geral a pesca comercial dentro de uma estação 

ecológica! (...)_ Aí o ministério público assinou, os pescadores assinaram e o 

presidente não assinou. Então está inválido. (...) o ministério público tem falhas de 

interpretação e de conhecimento da causa, mais gente tem que olhar o negócio. Então 

não sei se na nossa portaria tem claro uma coisa de responsabilização, quem analisou 

e se responsabiliza por aquilo. Porque passou pelo crivo de x e y, identificou um 

problema e como faz pra voltar? Olha a desmoralização que vai ser na Tamoios e olha 

a crise que a gente cria. Porque teoricamente fizemos a festa, comemoramos, fizemos 

o Ministério Público de palhaço porque a gente não tramitou de forma organizada na 

casa. Aí na hora que bateu lá na frente, tá, quem assina isso? “Eu não vou assinar, tá 

ilegal isso, isso e isso, eu não concordo”. E aí? (B10). 

 

No caso da Esec Tamoios há divergências dentro da própria equipe gestora quanto às 

regras pactuadas. O debate já esteve a presidência da Instituição e o MMA e hoje retornou ao 

interior do ICMBio, estando para análise novamente da COGCOT. No cerne das divergências 

estão a delimitação das áreas onde o acordo estaria vigorando, ou seja, onde seria permitida a 

pesca (um bloco de ilhas inserido no TC que alguns consideram não ser imprescindível à 

subsistência digna dos pescadores) e tipos de arte de pesca permitidas. A ausência de 

especificação de quantidade permitida de pesca de cada espécie também é uma crítica feita ao 

termo, que é rebatida, em parte, sob o argumento que o tipo de embarcação e as artes de pesca 

permitidas no termo já atuariam de forma a evitar a sobrepesca e impactos significativos na 

biodiversidade local.  

                                                 

63 Analisando a minuta do Termo de Compromisso, verifica-se que a cláusula oitava, que trata dos casos de 

descumprimento, estabelece: “O pescador beneficiário do TC que for abordado em área marinha da Estação 
Ecológica de Tamoios em conduta que infrinja as regras pactuadas no presente Termo de Compromisso estará 

sujeito às sanções cabíveis previstas em legislação e ainda: I-Advertência; II-Em caso de reincidência, além das 

providências acima referidas, o pescador será suspenso pelo prazo de três meses do grupo de beneficiários do TC; 

III-Em caso de uma segunda reincidência, o pescador será excluído do acordo, mediante a rescisão do respectivo 

Termo de Compromisso. 
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Os pescadores alegam ainda que os impactos negativos nos estoques pesqueiros 

provenientes da pesca artesanal e de subsistência são hiperdimensionados, e os críticos ao 

Termo de Compromisso desconsideram os impactos negativos gerados por uma série de outros 

usuários e empreendimentos na região da Esec que geram impactos negativos muito superiores 

como as indústrias turística, naval (lastros de navios, manutenção e obras em grandes 

embarcações), petrolífera, a falta de saneamento básico na região, duas usinas nucleares, aterros 

e destruição de manguezais, a própria pesca industrial de grande porte realizada na região, entre 

outros. 

As divergências sobre os usos passíveis de autorização e regramento envolvem outras 

questões sensíveis como infraestrutura, ampliação de moradias e benfeitorias, melhoria das vias 

de acesso, instalação de energia elétrica, instalação de serviços de saúde, de educação e a caça. 

No caso das moradias e benfeitorias, a divergência se dá tanto pelo argumento de que essas 

ações contribuiriam para a permanência das famílias, enquanto elas deveriam sair, e em função 

de um possível aumento no valor das indenizações a serem pagas pela Instituição às famílias. 

Um argumento trazido por alguns entrevistados a favor da permissão das melhorias é que o 

valor intrínseco a essas benfeitorias realizadas pelas comunidades tradicionais é tão baixo que 

não traria prejuízos nesse sentido e, por outro lado, apesar de pouco valor financeiro, a 

importância para uma sobrevivência com um mínimo de dignidade é grande. 

 

A gente não tá falando de um novo curral de um criador de gado que está dentro da 

UC há 10 anos. Estamos falando de pessoas, de grupos sociais, cujo valor das 

benfeitorias beira o irrisório. O dinamismo social associado à nossa morosidade 

implica em revisar a ampliação de benfeitorias (B6). 

 

(...) Que a gente considera como necessária a sobrevivência digna das comunidades. 

Não é justo por exemplo a pessoa casar e continuar morando com os pais. Ela vai 

querer no mínimo um quarto, ou até uma casinha e há um grande temor [por parte da 

PFE], na minha opinião, pelo desconhecimento da realidade desses lugares. Por 

exemplo, acham que vai virar uma cidade lá no meio do parque do Jaú com a abertura 

de novas roças ou pasto. Como se fossem mega casas, quando na verdade são 

choupaninhas. Tudo isso pra não onerar o valor das indenizações (B2). 

 

Por que a gente não tá conseguindo assinar os documentos? Porque a gente tá 

querendo pôr o mundo dentro deles, e a gente sai do foco e da legalidade. Então se 

não tem uma lei que permite a caça, eu não posso pôr cota de caça dentro do Termo 

de Compromisso. Esse tipo de coisa que a gente tem visto em vários documentos que 

a galera vai negociando. Porque chega num momento de negociação que é tenso, que 

é difícil, que os caras querem manter o seu modo de vida, e no modo de vida faz parte 

o cara comer uma caça, mas eu não tenho como normatizar isso sem mudar a lei do 

país. Então isso tá dificultando. A gente precisava ser um pouco mais estratégico (...) 

Por mais que a gente precise avançar na caça de subsistência, na caça cultural, que a 

galera da Amazônia come caça, eu não vou normatizar isso com cotas, a não ser que 

eu coloque dentro de um projeto de pesquisa, que eu tô monitorando o impacto e que 

eu consiga avaliar. Não consigo colocar isso como uma regra de quanto você pode 
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caçar (...) O que eu quero não é o que eu posso. Eu vou dentro da minha limitação 

legal (B10). 

 

No caso do Parque Nacional da Chapada Diamantina, existem nove comunidades 

residentes em seu interior, sendo a do Vale do Pati a mais conhecida, por este ser um dos 

maiores destinos ecoturísticos do país, inclusive de visibilidade internacional. Pela necessidade 

de resolver os conflitos históricos existentes entre essa comunidade e a gestão da Unidade, e na 

intenção de firmar alianças de cooperação, em 2012 a equipe decidiu iniciar o processo de 

construção de um Termo de Compromisso com a comunidade residente no Pati, com o auxílio 

de um antropólogo. Atualmente residem no local 13 famílias, que têm no turismo sua maior 

fonte de subsistência. Além de receberem os visitantes em suas casas e/ou campings, 

eventualmente atuam como guias locais e no transporte de mochilas com o apoio de mulas. O 

acesso ao Vale do Pati se dá somente por meio de trilhas que podem ser acessadas a pé ou de 

mula. As mulas são utilizadas principalmente para o transporte de alimentação e outros 

mantimentos necessários tanto para a sobrevivência dos moradores quanto para a recepção dos 

visitantes.  

Neste cenário, torna-se importante pactuar acordos referentes ao ordenamento tanto do 

uso dos recursos para a subsistência dos moradores, quanto da visitação e da expansão das 

hospedagens (por meio da construção de novas estruturas para recepção dos visitantes). Além 

desses aspectos, é de grande importância a questão das mulas, visto que o uso do fogo se faz 

necessário para preparar o campo para sua alimentação e a região sofre historicamente com 

grandes queimadas e incêndios. 

No início de 2013 o processo contendo a descrição de todas as atividades envolvidas na 

negociação do Termo de Compromisso, bem como uma primeira minuta de TC, foi 

encaminhado para a COGCOT. A manifestação da COGCOT é favorável (Nota técnica nº 

07/2013-COGCOT/CGSAM/DISAT/ICMBio, fl.133), destacando que a minuta cumpre 

determinação do plano de manejo da Unidade, os procedimentos de construção da minuta 

atendem à IN nº26/2012 e o conselho do Parque se manifestou de forma favorável. Pela 

complexidade da situação e por estarem envolvidos assuntos de diferentes áreas técnicas da 

Instituição, a nota técnica elaborada sugere que o processo seja encaminhado a diferentes 

coordenações para análise e parecer (CGTER, DIMAN e DIBIO). 

A Coordenação-geral de Consolidação Territorial se manifestou em outubro de 2013 de 

forma favorável à celebração do termo (Despacho nº136/2013/ICMBio/DISAT/CGTER, 
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fl.141), orientando que, em paralelo, a Unidade empreendesse esforços na instrução de 

processos indenizatórios das situações mais factíveis de serem resolvidas. 

Em fevereiro de 2014 a Coordenação de Emergências Ambientais – COEM (instada a 

se pronunciar pela questão do uso do fogo e da problemática de grandes incêndios na região) 

emitiu um parecer favorável à celebração daquele termo (Nota Técnica 

nº13/2014/COEM/CGPRO/DIMAN/ICMBio, fl.143), destacando que as ações propostas no 

Termo de Compromisso estão de acordo com os princípios do manejo integrado do fogo, e se 

embasando em parte dos resultados já alcançados com o Termo de Compromisso vigente na 

Esec Serra Geral do Tocantins. 

 

Considerando que as ações de combate a incêndios florestais e a responsabilização 

dos autores a nível mundial não estão conseguindo diminuir os incêndios florestais 

aos patamares desejados. E que existem ações de MIAF [Manejo integrado e 

adaptativo do fogo] envolvendo comunidades na discussão e gestão dos conflitos, em 

outros países que estão tendo resultados interessantes. 

Considerando que temos alguns indicativos preliminares de que o Termo de 

Compromisso na Estação Ecológica da Serra Geral do Tocantins está surtindo o efeito 

esperado na diminuição dos incêndios florestais, assim como sua intensidade. 

Considero que o Termo de Compromisso, objeto do presente processo, é de 

fundamental importância para a gestão e diminuição dos incêndios florestais no 

Parque Nacional da Chapada Diamantina. Sendo uma das poucas ferramentas, que 

acredito, possam surtir mais efeito na diminuição dos incêndios florestais até que o 

Parque Nacional seja regularizado. 

Portanto sou favorável a Termos de Compromisso que normatizem o uso do fogo no 

interior de Unidades de Conservação em especial porque reduzem seus impactos 

negativos sobre a biodiversidade, reduzem a emissão de gases que podem contribuir 

com mudanças climáticas, reduzem o custo dos combates e podem ter efeitos positivos 

sobre a biodiversidade. (ICMBio 2012a, p.155) 

 

A Coordenação de Apoio à Pesquisa  COAPE se manifestou em julho de 2014, com 

forte fundamentação científica sobre o uso do fogo e impactos ambientais (positivos e 

negativos) do Termo de Compromisso. Após discorrer sobre Termos de Compromisso, 

características da ocupação humana no Vale do Pati, regime de fogo e manejo integrado do 

fogo, a Nota Técnica nº 06/2014/COAPE/CGPEQ/DIBIO/ICMBio, diz que: 

 

Deve-se considerar ainda que em contextos como os do PNCD, o uso do fogo, quando 

na clandestinidade, tende a promover o pior regime de fogo possível. Se não houver 

formas de permitir ordenando, mediante algum tipo de acordo/normativa, o uso 

da queima controlada pelos moradores cujas posses e propriedades não tenham 

sido regularizadas, ou então promover alternativas viáveis, os conflitos e o mau 

uso do fogo tendem a intensificar-se, gerando os piores incêndios, nas piores 

épocas.(...) 

Quanto à eventuais impactos negativos, só seria possível avaliá-los pelo contraste da 

realidade anterior com a realidade pós-implementação do TC, e não com uma situação 

ideal.(...) 

Por tudo isso, considera-se que enquanto houver a presença de populações 

tradicionais no PNCD, a normatização do uso do fogo promovida pelo TC tende a 
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ser positiva para a conservação da biodiversidade, mais do que a sua ausência. E 

a análise dos primeiros dados pós-implementação do TC da Esec Serra Geral do 

Tocantins também sinaliza nesse sentido (ICMBio 2012a, fls. 157, 169, 170, 171. 

Grifo da autora). 

 

Considero que o processo de construção e implementação do TC, realizado de maneira 

participativa, visando ao ordenamento e minimização de impactos negativos, parece 

ser um caminho ponderado, sem omissão ou abuso. 

Considero que a gestão da UC realizou diagnósticos suficientes, construiu 

coletivamente os regramentos mais relevantes, e que já está trabalhando com as 

melhores informações disponíveis, sendo as mesmas essencialmente incorporadas na 

minuta do TC. E que os gestores estão também levantando novas informações para 

auxiliar na implementação e revisão futura do TC. 

Considero o Termo de Compromisso como uma ferramenta de gestão, não se 

restringindo a ser meramente “aquilo que está indicado legalmente nos casos em que 

é necessária a conciliação provisória de direitos-legislações díspares”, e não devendo 

ser utilizada apenas para cumprir um rito, sob pena de não ter eficácia. Trata-se de 

uma ferramenta que pode permitir a ação dos gestores naquela porção do território da 

UC, e que deve conferir clareza para ambas as partes. O TC deve permitir que a área 

provisoriamente sobreposta seja gerida, sem adiamentos, e de maneira embasada. 

Do ponto de vista da conservação ou preservação da biodiversidade, por todo o 

exposto acima, entendo que é melhor gerir e minimizar impactos negativos tendo em 

conta a realidade, do que ignorar os impactos, assim como é melhor pactuar um 

regramento para o uso dos recursos e poder atuar administrativamente, do que não 

considerar a presença da comunidade tradicional e suas práticas dentro da UC. 

Feitas as considerações acima, sou favorável à assinatura deste TC. (ICMBio 2012a., 

fls.172 e 173) 

 

Em agosto de 2014 o processo é encaminhado para a Coordenação-geral de Uso Público 

e Negócios CGEUP emitir sua manifestação. Em um primeiro momento o processo é 

encaminhado para a Coordenação de Ordenamento, Diagnóstico e Ecoturismo  COECO 

elaborar parecer técnico. Em dezembro de 2014 a COECO se manifesta positivamente à minuta 

do TC (Nota técnica nº08/2014 – COECO/CGEUP/DIMAN/ICMBio, fl.179), destacando que 

ela propõe “normas e ações para (1) restringir os impactos negativos da visitação (cláusula 

sétima; fls. 103), (2) levantar informações periodicamente (cláusula décima terceira; fls.104), 

(3) capacitar as famílias residentes (cláusula décima quarta; fls.105) e (4) envolver as famílias 

em programas de gestão do parque (cláusula décima nona;fls.106)”. Conclui que: 

 

9. Portanto, informamos que estamos de acordo com a assinatura do referido TC por 

entender que este instrumento contribui para o processo de ordenamento da visitação 

no Vale do Pati, enquanto não houver uma solução definitiva para este impasse, além 

de conferir maior segurança jurídica às relações estabelecidas entre as partes 

interessadas (famílias residentes e PNCD/ICMBio), que precisam conviver com o 

máximo possível para assegurar a manutenção dos ecossistemas e a conservação da 

biodiversidade sem gerar prejuízos ao atual modo de vida e sustento das famílias 

residentes. (ICMBio 2012a., fl.182) 
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A partir daí as controvérsias relativas ao instrumento passam a prejudicar enormemente 

o andamento do processo, que fica “parado” na CGEUP de dezembro de 2014 a março de 2016. 

Apesar do parecer positivo elaborado pela equipe, a coordenação-geral da área discordava de 

diferentes aspectos do processo de construção do termo, além de não concordar com diversas 

regras pactuadas pela equipe gestora e a comunidade. 

Em março de 2016 a CGEUP elabora outro parecer sobre o Termo de Compromisso 

(Despacho nº03/2016/CGEUP/DIMAN/ICMBio, fl.184) e o remete à DIMAN, que por sua vez 

restitui o processo à DISAT para próximos encaminhamentos. Neste novo parecer, a CGEUP 

se manifesta em desacordo com a minuta, especialmente com a redação de algumas cláusulas e 

seu preâmbulo. Manifesta também entendimento de que deveria ser construído um Termo de 

Compromisso específico para cada família, e em seguida detalha os pontos de desacordo e 

sugere nova redação para os trechos em que entendeu necessário. 

Interessante notar que os pontos em que há desacordo envolvem as questões já 

levantadas aqui como mais controversas, mas não a questão do uso do fogo pela comunidade, 

sugerindo que o manejo integrado do fogo tem sido cada vez mais aceito na Instituição.  Destaca 

mais de uma vez a importância de se explicitar, no Termo de Compromisso, o prazo e a solução 

definitiva, destacando que ele é um instrumento transitório até que a indenização ou o 

reassentamento ocorram; questiona a tradicionalidade das atividades ligadas ao turismo; 

considera o processo tecnicamente desequilibrado, por ter demasiado detalhamento de aspectos 

sociais e não possuir qualquer estudo referente aos impactos ambientais provenientes das 

atividades realizadas pelas famílias, além de outras ressalvas. 

E aí, novamente, discordâncias sobre o que é legal e o que não é, a falta de 

posicionamento institucional e a falta de clareza sobre quem arbitra neste tipo de situação 

ocasionam a paralisação de processos e o desgaste na relação entre todas as partes – diferentes 

coordenações da sede, sede e gestão da unidade, gestão e comunitários. 

 

O que tá acontecendo é que a galera vai lá, negocia um acordo e não se atenta à norma 

e à lei. (...) A gente tem trabalhado muito com a PFE tentando normatizar as coisas 

pra orientar a galera que for conduzir esses processos. E isso tá rebatendo direto, tanto 

com Termo de Compromisso [como com acordo de gestão] porque a galera discute, 

discute, discute, negocia e chega num ponto de negociação que os nossos técnicos tão 

lá e às vezes eles não vão, como é que se diz, com a clareza da nossa limitação legal. 

E fazem acordos que são legais. (...) A do Pati eu cheguei a dar uns pitacos porque 

também tinha um monte de coisa fora da casinha. E passou por várias instâncias da 

casa, você chegou a ver o último parecer, pra ver quanta coisa tem que corrigir?[...] 

No do Pati tem coisas assim.. galera, não é escopo do objetivo do ICMBio, da nossa 

responsabilidade, a gente não vai implementar uma base de rádio pra comunicação 

dos caras, pode resolver o problema pra eles, mas não traz pra mim... O Termo de 

Compromisso tava trazendo um monte de responsabilidades ao ICMBio, que traria 

custos, e a gente assumindo coisas que não têm vinculação direta com o uso 
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tradicional do recurso. Aí tem a forma de regrar.. Tinha um texto do tipo “vão atender 

a legislação ambiental dentro do possível64...”. Galera, a gente tem responsabilidade 

legal sobre o que a gente escreve. É inaceitável que eu faça um acordo, que a gente 

divida responsabilidades e os caras vão cumprir dentro do possível...Tinha alguns 

pontos assim que foram bastante questionados e foi incrível que tenha passado por 

tantas pessoas e as pessoas não enxergavam que tinham incoerências jurídicas de 

posicionamento (B10). 
 

Os casos da Esec Tamoios e do Parque Nacional da Chapada Diamantina, entre outros, 

evidenciam como a divergência a respeito dos usos passíveis de autorização existe e pode ter 

grande prejuízo no andamento de um processo. Diante da morosidade de casos como esse, 

torna-se fundamental agir para evitar que processos permaneçam por tanto tempo parados em 

função de discordâncias. 

Eu entendo um pouco o lado dos papéis de fiscalização. Hoje a gente tem a Lei 9.605 

de 98 que é tida como a lei que prevê os crimes ambientais, as infrações ambientais, 

que por sua vez é detalhada no Decreto 6.514 (...). O que eu quero dizer é, tá lá o 

dispositivo, desmatar em APP. Tem lá o tipo. Causar dano à unidade de conservação. 

E ao mesmo tempo, a letra expressa da 9605 prevê a conversão de multas em prestação 

de serviço, então existe um mecanismo de atenuação da penalidade. O que eu acho 

complicado juridicamente é você não dialogar com esses instrumentos em vigor. A 

gente pode até fazer uma discussão de aplicabilidade ou não do dispositivo, mas uma 

vez definida a aplicabilidade, deixar de aplicar é complicado sabe (...) Aí a gente entra 

no detalhamento. Qual foi o tipo administrativo? Foi desmatar em APP? Desmatar em 

APP é uma coisa bem complicada. Por que desmatou em APP? Porque outros atores 

sociais também desmatam em APP e sofrem a reprimenda da multa e a repercussão 

penal, porque o Ministério Público Federal, ao receber a notícia do ICMBio, pode 

eventualmente ajuizar uma ação penal também. Então pra gente tentar ter uma 

universalidade, palavra importante até no meio acadêmico, a gente tem que dialogar 

com esses institutos, e não essa coisa de você ceder de parte a parte... também tem que 

ficar atento, porque os órgãos públicos estão jungidos a uma legislação (...). É muito 

importante que do ponto de vista técnico você pense “eu tô até renunciando aqui, tô 

até perdendo”, aí como eu vou justificar essa perda? Vou justificar porque estou tendo 

um ganho global. Tem que ficar atento com isso, porque até aonde a gente pode ceder? 

(B20) 

O país define determinados regramentos, e quem define esses regramentos tem que 

levar em conta.. se acha um valor ou um desvalor, ele fez esse exercício, de valorar 

ou desvalorar uma conduta. É a ideia de democracia até, democracia é o quê? Um 

acordo social, que no Brasil, Estado Democrático de Direito, se materializa por meio 

das maiorias que definem as leis né (B20). 

 

Um grande elemento que ajuda a clarear nesse processo é o elemento técnico-

ambiental, de novo. Sem prejuízo das normas, também tem a percepção de que se 

aquele uso compromete o processo ecológico daquele espaço protegido, é relevante 

sabe (B20). 

 

 

                                                 

64 Dentre as premissas colocadas na minuta do termo está que “as atividades desenvolvidas pelas famílias 

tradicionais, bem como pelos seus visitantes, devem ser, na medida do possível, compatíveis com os objetivos do 

PNCD, não causando degradação ou poluição do meio ambiente” (item II, Cláusula segunda, inciso II). No 

despacho nº03/2016, a CGEUP/DIMAN coloca que o “termo ‘na medida do possível’ não faz parte do conceito 

legal que rege a matéria” (ICMBio 2012a., fl.188). 
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5.4.6. Diferentes aplicações de Termo de Ajustamento de Conduta  TAC e TC 

 

Tanto o Termo de Ajustamento de Conduta quanto o Termo de Compromisso são 

espécies do gênero “Acordo”, ou seja, são acordos entre partes. No entanto, a situação em que 

se deve utilizar um ou outro instrumento é objeto de diferentes entendimentos na Instituição. 

Como exemplo temos o plano de manejo do Parna Juruena, onde, dentre as normas sobre a 

Zona de Ocupação Temporária, consta que “O uso dessa área deverá ser normatizado por meio 

do TC ou TAC estabelecidos com os ocupantes das ZOT” (Encarte 465, pág.309), sem 

identificar, no entanto, em que caso seria utilizado cada instrumento. 

A confusão na utilização desses instrumentos já prejudicou o andamento de processos 

de construção participativa desse tipo de acordo, como no caso da Esec Tamoios, que já possuía 

uma minuta pronta (após anos de negociação e pactuação) e teve seu andamento prejudicado 

pela mudança de orientação institucional com o objetivo de converter o TC para um TAC e ser 

encaminhado aos cuidados do Ministério Público Federal. 

  

Pra assinatura dos Termos de Compromisso o que eu tenho visto é falta uma tomada 

de decisão: “tá, tem isso no SNUC, esse entendimento”, a gente vai trabalhar pra que 

lado? “tá, me deixa trabalhar”. Hoje a gente tava combinando que ao invés de escrever 

Termo de Compromisso, TAC ou o que seja, escrever instrumento legal. Porque a 

gente já não sabe, cada dia tem uma novidade, nada anda e a pior coisa é o coitado do 

gestor que tem que estar lá, na unidade. Ou ele fica sendo conivente, ou ele não pode 

regrar o uso e ele não tem uma orientação clara, da instituição, sobre o que fazer, 

porque nada avança. Porque pra fazendeiro fica muito mais fácil, porque enquanto 

você não indeniza a área, ele pode manter sua atividade. Não pode ampliar fazenda, 

não pode isso, não pode aquilo, mas não pode ser privado de garantir seu modo de 

produção. Então se você tem um hotel lá dentro e tá tudo dentro da legalidade, ele vai 

continuar tendo sua fazenda, explorando seu recurso. Agora se é uma comunidade 

tradicional, enquanto não tiver o Termo de Compromisso eu fico fazendo vista grossa, 

porque o cara tira recurso de dentro da unidade, eu sei que aquilo causa um impacto 

mínimo diante de todos os problemas que eu tenho, mas teoricamente se pegar ao pé 

da letra da legislação eu que tô prevaricando (B10). 

 

Para alguns entrevistados não há diferença entre os dois, apenas cada um sendo utilizado 

em contextos diferentes. O Termo de Compromisso seria utilizado nos casos de populações 

tradicionais residentes em unidades de conservação por ser o que é recomendado no art. 39 do 

Decreto nº 4.340/2002, e o TAC seria utilizado com outros públicos. 

 

Na minha leitura TAC e TC são a mesma coisa. Só muda o nome. Porque o TC vai 

levar a um ajuste da conduta daquela família, daquela pessoa (B14). 

 

                                                 

65 Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-

brasileiros/amazonia/unidades-de-conservacao-amazonia/1983-parna-do-juruena.html 
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Mas no fim compromisso entre as partes qualquer um pode fazer. Porque no fim é 

isso, o TC tem o amparo do SNUC mas esses outros acordos podem ser válidos em 

outras situações, porque é uma forma de você dar transparência a muita coisa. A gente 

tem uma dificuldade enorme de tirar as pessoas dos lugares, mesmo que sejam 

invasores, principalmente em situações muito consolidadas, então eu acho que esse é 

um caminho interessante...então tem o Termo de Compromisso do SNUC, tem o 

Termo de Compromisso que a gente pode fazer com quem a gente quiser... (B8). 

 

Outros percebem sutis diferenças entre eles. O TAC seria um instrumento mais utilizado 

no âmbito judicial, mediado e assinado pelo Ministério Público, sendo utilizado em casos em 

que o conflito ultrapassa a competência do órgão ou na falta de um acordo, em que uma terceira 

parte precisa arbitrar. Alguns entrevistados entendem que o TAC seria um instrumento mais 

impositivo, unilateral. Por outro lado, o Termo de Compromisso seria um acordo mais bilateral, 

realmente pactuado entre as partes. Para alguns, um instrumento mais “simples, amigável e 

genérico”, inclusive pelo nome. Seu processo de construção seria mais dialógico e focado não 

apenas nos problemas, mas nas potencialidades, sendo uma estratégia para que a UC cumpra 

seu objetivo, qualquer que seja ele.  

 

Quando fala ajuste de conduta quer dizer que você está numa conduta errada e isso 

pode pesar. Quando é compromisso não, eu me comprometo com você a manter isso 

que estamos pactuando. Pode ser por isso esse outro termo (B14). 

 

Mas na prática a gente vê que via de regra os TAC são tomados pelo Ministério 

Público e o Termo de Compromisso é de uma autoria mais interna e institucional, 

tendo o ICMBio mais autonomia na sua construção (B8). 

 

Em consulta à PFE do ICMBio, Termo de Compromisso e Termo de Ajustamento de 

Conduta têm previsão legal em diplomas normativos diferentes. O TAC é previsto na Lei 

nº7.347/198566, conhecida como a Lei da Ação Civil Pública, e seria um instrumento mais 

universal para viabilizar a transição de uma situação irregular para uma situação regular. Já o 

Termo de Compromisso é previsto no Decreto que regulamenta o SNUC e em algumas 

legislações67 e atos normativos esparsos (ex. IN nº10/2014 que prevê o Termo de Compromisso 

                                                 

66 A partir de leitura da Lei, constatamos que a previsão ocorre no Art. 5º §6º (incluído pela Lei nº 8.078/1990), 

que diz que “os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua 

conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial” (Brasil 

1985). Essa redação enseja a interpretação de que ambos os instrumentos são a mesma coisa, visto que na origem 

o nome é ‘compromisso de ajustamento de conduta’, e tanto um como o outro podem ser iniciados e conduzidos 

tanto pelo Ministério Público quanto por autarquias (Art 5º, Lei nº 7.347/1985). 

 
67 A expressão “Termo de Compromisso” foi introduzida pela Lei de Crimes e Infrações Administrativas, a Lei nº 

9605/98 (Costa e Silva & Lopes 2006), no art. 79-A, que diz que, “para o cumprimento do disposto nesta Lei, os 

órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle 
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em situações de compensação ambiental, ou seja, o mesmo nome com um enfoque diferente, 

como já mencionado na seção 3.4). 

Em tese, o que poderia ocorrer seria um interesse do Ministério Público em participar 

do ajuste, e ele está mais habituado a utilizar a figura do TAC. A PFE mencionou desconhecer 

a prática de participação do MPF nestes casos de Termo de Compromisso do SNUC, no entanto 

podemos constatar que o Ministério Público foi signatário dos Termos de Compromisso do 

Parque Nacional do Cabo Orange (tanto em 2007 quanto em 2012), da Esec Serra Geral do 

Tocantins e da Rebio Serra Negra (2012). 

Para a PFE, primeiramente é importante identificar o conteúdo da ação, e se a ação 

viraria um TAC ou um TC seria definido posteriormente: 

 

[Se não for população tradicional não pode fazer Termo de Compromisso?] Acho que 

a abordagem tem que ser outra, que é “o que você quer fazer?”, é a pergunta principal 

pra mim. Você quer transitar de uma situação pra outra situação? Quem é aquele grupo 

envolvido? Então pra mim o mais importante é o conteúdo em si daquilo que você 

quer ver... Acho que a roupagem que aquilo vai ganhar, se vai ser TAC ou Termo de 

Compromisso vem depois que você definir o que quer fazer efetivamente (...) é um 

pouco o conteúdo que define a casca (B20). 

 

Considerando essa posição, seria importante que antes de iniciar a elaboração de um 

Termo de Compromisso, a gestão da Unidade fizesse uma consulta formal à Procuradoria sobre 

o instrumento mais adequado a partir do caso em questão. Segundo a PFE, a Portaria nº7/2014 

abre espaço para uma atuação da Procuradoria em fase pré-processual. A PFE destaca a 

importância das perguntas elaboradas nessa consulta pré-processual estarem formalizadas por 

escrito, para viabilizar uma adequada revisão da legislação e manifestação também por escrito 

da Procuradoria, conferindo solidez e perenidade às manifestações ali registradas. 

Além da relevância do conteúdo material do caso, para a PFE é importante ter clareza 

do objeto da ação, mas também é de grande relevância definir se aquele grupo ostenta a 

condição de população tradicional, por garantir o previsto no art. 42, no sentido de 

compatibilizar seus usos e subsistência. Outra questão importante para a análise da PFE é saber 

se a presença daquelas populações é anterior à criação da Unidade.  

Constatamos que a questão é complexa até no meio jurídico, e concluímos que, na 

prática, ambos são títulos executivos extrajudiciais que têm os mesmos efeitos jurídicos – 

                                                 

e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam 

autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, Termo de Compromisso com pessoas físicas ou 

jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores”. Apesar de ter o mesmo 

nome, este tem escopo diferente do Termo de Compromisso objeto dessa pesquisa. 
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ambos, se forem descumpridos podem suscitar uma ação judicial para impor a execução 

imediata do que estava originalmente pactuado. Por estar previsto no SNUC, e pelo histórico 

de luta social pela sua conquista e previsão no SNUC, entendemos que o “Termo de 

Compromisso” deve ser o instrumento utilizado no contexto das unidades de conservação de 

proteção integral com populações humanas, podendo ou não contar com a interveniência do 

Ministério Público, como ocorreu em alguns casos. 

 

5.5. Efeitos da utilização dos Termos de Compromisso 
 

5.5.1. Efeitos institucionais da implementação dos Termos de Compromisso 

 

Para identificar e avaliar estes efeitos, é importante considerar que alguns resultados 

levam algum tempo para surgir. Esses efeitos ainda são incipientes, tanto pelo curto espaço de 

tempo de implementação dos termos quanto pela falta de monitoramento e avaliação 

estruturados. Ainda assim, já é possível ver transformações nesse período analisado, de 2007 a 

2015.  

 

O tempo na área pública tem escala diferente. Os 60 segundos, ou um ano, funcionam 

de uma forma distinta. Tem coisas que iniciamos há quatro anos que só agora 

apresentam resultados diferenciados. (B10) 

 

Dentre alguns dos efeitos da implementação destes Termos de Compromisso, os 

entrevistados citam: 

i. Ampliação do diálogo e da postura de negociação; 

ii. Fomento ao estabelecimento de parcerias; 

iii. Estímulo ao desenvolvimento de novas práticas de gestão, aliando 

conhecimento científico e tradicional; 

iv. Ampliação do conhecimento sobre o próprio instrumento a partir de sua 

aplicação prática. 

 

 

Ampliação do diálogo e da postura de negociação 

O diálogo e a negociação ampliam tanto entre o ICMBio e as comunidades, como dentro 

da própria instituição, entre as diferentes áreas técnicas e entre a sede e os gestores nas 
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Unidades.  Estabelecer um diálogo não significa uma solução imediata dos problemas, mas com 

ele abre-se um espaço para essa resolução. 

 

(...)[os servidores] estão vendo a necessidade de dirimir esse problema. Nós não 

conseguimos fazer gestão se tem um impasse na unidade, seja num pedacinho ou 

numa parte grande ou no entorno. Mesmo quando é um pedaço pequeninho aquilo 

drena todos os esforços, todos os recursos das nossas equipes que são quase sempre 

pequenas. Um avanço grande é a maioria dos servidores perceberem que não dá pra 

dissipar nossa energia toda e parcos recursos com assuntos que via de regra viram um 

impasse. Então a negociação é condição para as coisas avançarem (B4). 

 

Hoje a gente mal consegue dar conta do Termo de Compromisso, que é um paliativo, 

um instrumento frágil apesar de superimportante, como uma via de inovação 

institucional na conservação. Porque foi através dele que a gente teve a oportunidade 

de entender melhor os modos de vida daquela comunidade, de entender melhor como 

ela se insere naquele ambiente. Então através disso a gente chegou à conclusão de que 

eles não são tão ruins assim, pelo contrário, são fundamentais pra gente conseguir 

fazer a gestão da área. Eles têm um conhecimento que a gente nunca vai ter. Então eu 

vejo o Termo de Compromisso como um instrumento que pode trazer uma nova forma 

de se pensar e se fazer a conservação, justamente através dessas informações novas 

que ele vai nos possibilitar. As coisas que a gente não queria ver, a gente começa a 

olhar de frente pra elas (A1). 

 

 

O diálogo favorece a construção de relações de confiança e permite que as necessidades 

de cada parte envolvida sejam identificadas, o que é fundamental para que a negociação tenha 

sucesso e gere resultados consistentes. Apesar das demandas colocadas pelas comunidades 

estarem muitas vezes em desacordo com as demandas da unidade de conservação, “nem sempre 

essas necessidades são conflitantes, podendo inclusive ser complementares”, como Martinelli 

& Almeida (2008, p.17) pontuam. Exemplo disso é o caso do uso do fogo na Esec Serra Geral 

do Tocantins, que era uma demanda da comunidade, mas também uma necessidade de manejo 

da Esec. A pactuação dos acordos e sua materialização no Manejo Integrado do Fogo (MIF) 

têm gerado bons resultados na gestão da Unidade e no controle dos grandes incêndios que 

ocorriam na região. 

 

 

 

 

Fomento ao estabelecimento de parcerias e estímulo ao desenvolvimento de novas 

práticas, aliando conhecimento científico e tradicional 

 

Na maioria das unidades de conservação brasileiras, o número de pessoas atuando nas 

equipes é inferior ao que seria necessário para uma administração adequada e de qualidade 
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dessas áreas protegidas. Além disso, é frequente o deslocamento de pessoas naturais de 

determinado estado ou região do país para trabalhar em estados ou regiões com características 

ambientais, sociais e econômicas altamente diversas do seu local de origem. Essas razões já 

justificam a importância e a necessidade de se estabelecer parcerias na gestão das unidades de 

conservação, não apenas para ampliar a capacidade de gestão e até proteção da área, mas 

também para valorizar e somar o conhecimento local das pessoas da região na administração e 

nas tomadas de decisão relativas àquele local que muitas vezes é desconhecido para o servidor 

(Borrini-Feyerabend et al. 2000). 

 

E eu não vejo problema, quanto mais você interagir com a comunidade, mais proteção. 

Se você pensar que o seu vizinho é seu melhor parceiro... Quem pode te ajudar mais 

se acontecer alguma coisa na sua casa, o policial ou o seu vizinho? O primeiro que vai 

ouvir é o vizinho, o policial não tá ali 24 horas por dia, 365 dias por ano como algumas 

pessoas pensam que tem que ser. E essas pessoas [que não acreditam nas parcerias] 

acham que o estado tem que prover tudo, que é uma outra discussão (B7). 

 

Essas pessoas estando lá, elas não me incomodam. Elas estando lá são parceiros 

nossos, são pessoas que não vão deixar outras pessoas entrar, não vão deixar outras 

pessoas caçar, são pessoas que vão denunciar se tiver alguém botando fogo. Como a 

Unidade é muito grande a gente não consegue estar presente em todos os lugares, se 

a gente tem pessoas que tão cuidando da terra que dizem ser deles, eles vão cuidar 

dessa terra e vão fazer de tudo pra que a gente vá atrás das pessoas que estão fazendo 

coisas irregulares, vão fazer de tudo pra que a gente vá atrás dos ilícitos como um 

todo. O impacto deles é zero. Zero. 12 pessoas, ou 20 pessoas, ou 40 pessoas numa 

área uma vez e meia o DF.. é zero impacto. Mesmo com gado, com fogo, com roça 

em APP... A roça do cidadão tem meio hectare...é nada. É zero. Minha camisa talvez 

custou mais de meio hectare.. [pode ter causado mais impacto] (A7). 

 

 

A nossa prioridade deveria ser estimular os serviços daquelas comunidades que estão 

ali no local, no entorno, porque a lei diz que as unidades de conservação têm de trazer 

benefícios pra elas. São elas que vão fazer aquela unidade existir ou não (B4). 

 

Na África, várias comunidades que manejavam o fogo e foram retiradas de parques 

nacionais foram convidadas a voltar depois, porque eles reconheceram que eles davam 

muito mais conta de fazer aquilo. Então para a conservação muitas vezes não é 

interessante tirar as pessoas de lá. Nessa região da Esec por exemplo é super difícil de 

acessar. É por rios, não tem estrada, não tem carro, não tem um posto de vigilância, 

nada. Será que é interessante deixar aquela área totalmente vazia pra gente assumir o 

ônus de ter que cuidar daquela área sozinhos? Será que eles não poderiam ser 

parceiros? Pra gente é interessante. Se eles se sentem empoderados eles vão cuidar, 

pra não deixar ninguém entrar (A1). 

 

A evolução das relações de parceria para um co-manejo  CM dos recursos naturais é 

também alvo de polêmicas na conservação ambiental. Borrini-Feyerabend et al. (2000) 

sintetizam alguns dos argumentos pró e contra essa forma de gestão e manejo no diagrama 

(Figura 8). 
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Figura 8  síntese de alguns argumentos pró e contra o co-manejo de recursos naturais. Fonte: 

Borrini-Feyerabend et al. (2000) (tradução livre). 

 

Os autores trazem diferentes casos de sucesso de co-manejo em área protegidas no 

continente africano, bem como lições aprendidas dessas experiências que podem auxiliar no 

desenvolvimento desses processos em outros locais. Dentre alguns dos avanços institucionais, 

destaca-se o aumento no número de instituições interessadas em cooperação técnica nos 

projetos; realização de capacitações baseadas em conhecimento teórico e experiências práticas; 

geração de informação para subsidiar políticas de proteção ambiental e publicações 

orientadoras; acordos multilaterais estabelecidos; rede efetiva de praticantes e iniciativas na 

região.  

Nós precisamos de equidade, 

justiça social e democracia no 

manejo dos recursos naturais. 

As pessoas que pagam o 

preço da conservação e do 

“desenvolvimento” precisam 

de voz na tomada de decisão! Manejo efetivo demanda 

conhecimentos, 

habilidades, recursos e 

vantagens comparativas 

de uma variedade de 

stakeholders: Somente o 

co-manejo pode oferecer 

isso! 

Qual é a alternativa ao 

co-manejo? Queremos 

conflitos intermináveis 

entre os stakeholders e 

comportamentos 

destrutivos 

direcionados aos 

recursos naturais? 

O processo de co-manejo é 

longo e caro. Precisamos 

investir em outras 

prioridades. 

A interação entre pessoas e 

meio ambiente é parte da 

Natureza; ela não deve ser 

cortada por causa de 

teorias e argumentos 

unilaterais. A 

biodiversidade pode até 

depender da interação 

entre as pessoas e a 

Nós não nos importamos, a 

questão não é importante.  

O co-manejo é politicamente 

carregado! Deixe isso fora da 

conservação!  

Apoiadores 

do co-manejo 

Opositores 

do co-

manejo 

Não se 

posicionam 

Não podemos 

comprometer os objetivos 

de conservação! O co-

manejo só vai nos 

oferecer decisões com 

“mínimo denominador 

comum”!  
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Além destes avanços, pôde-se constatar nesses locais grande melhora nas atitudes de 

agentes de conservação (o equivalente a servidores/guarda-parques etc.) e comunidades locais: 

aumento na confiança mútua e no desejo de dialogar, novos grupos de pressão pela conservação 

surgiram; decisões ministeriais equivocadas sobre o manejo florestal foram revertidas por 

pressão social de stakeholders; agentes de conservação aceitaram negociar com mulheres da 

comunidade as regras de extração de alguns dos recursos naturais do parque entre outros. Para 

Borrini-Feyerabend et al. (2000, p.88), “em outras palavras, longe de ser considerado uma 

iniciativa isolada ou rival, o projeto de co-manejo é apreciado por outros programas de 

conservação regionais e nacionais, que esperam aproveitar os serviços que ele pode oferecer”. 

Borrini-Feyerabend et al. (2000) resumem o processo de co-manejo em três fases 

principais: preparação para a parceria, negociação dos acordos e planos de co-manejo e 

implementação e revisão dos planos e acordos (aprender -fazendo). Nesta publicação os autores 

detalham essas fases e oferecem algumas orientações gerais, conceitos, ideias, métodos e 

ferramentas para profissionais interessados em promover ou aperfeiçoar processos 

participativos de gestão de recursos naturais, que pode ser de grande proveito para gestores e 

parceiros envolvidos em um Termo de Compromisso. 

Entrevistados relataram resultados da implementação de Termos de Compromisso 

semelhantes aos que Borrini-Feyerabend et al. (2000) encontraram nas experiências de co-

manejo no continente africano, como aumento do conhecimento da realidade ambiental e social 

da unidade de conservação, melhores práticas de gestão aliando o conhecimento tradicional ao 

científico entre outros. 

 

Teve muita polêmica em torno desse TC [da Esec Serra Geral do Tocantins] por causa 

da questão do fogo. A proteção não tinha a visão que tem hoje. O negócio era combater 

o fogo a qualquer custo. Hoje já se vê a importância do fogo e o manejo integrado tem 

se desenvolvido. Na 2a ida a campo a gente tratou de levar colegas da sede para 

entenderem melhor nossa realidade. Foi muito interessante a articulação, tanto intra 

quanto interinstitucional. O nosso processo refletiu um amadurecimento institucional, 

na compreensão tanto dos direitos das comunidades quanto na compreensão do 

manejo do fogo. Aí começou o Projeto Cerrado Jalapão que já trazia essa visão do 

Manejo Integrado do Fogo. Então aquilo que soava tão absurdo, que a gente estava 

autorizando a queimada das famílias, passou a se tornar um elemento integrante do 

manejo da unidade. E os resultados que se tem hoje é que mudou sensivelmente o 

cenário dos grandes incêndios na unidade. A gente começou a ter mais fogo na época 

que ainda tem mais umidade e na época da seca, quando o fogo é mais severo, a gente 

teve uma redução das ocorrências (A1). 

 

Nesse termo [Esec Serra Geral do Tocantins] por exemplo, está estipulado que cada 

família pode queimar 80 hectares. Mas quando chegou a coisa do manejo integrado, 

se viu que o mais importante não é a área queimada, mas a época em que ela é 

queimada. Se é na época em que tem umidade ainda ou se é na época da seca. Então 

o próximo passo é nesse sentido, é enxergá-los como manejadores de fogo do seu 
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ambiente e não apenas como produtores que utilizam o fogo para suas atividades 

produtivas. Eles têm um profundo conhecimento ecológico. Então eles não entendiam 

a atividade deles naquele ambiente como uma coisa separada do ambiente como um 

todo. E eu acho que agora a equipe da unidade começa também a perceber que as 

coisas andam juntas. Que não é o fogo que eles usam pra produzir aqui e o fogo do 

manejo ali. É a mesma coisa (B17). 

 

Então já se começa a fazer o planejamento do manejo integrado de fogo incluindo as 

queimadas das famílias que estão lá dentro. Isso é um grande avanço. Não é o TC 

sozinho, mas ele deslanchou essa discussão. Foi a primeira Unidade no Brasil, de 

proteção integral, que autorizou a queima das famílias lá dentro. E pro ICMBio foi 

um grande aprendizado de que o conhecimento tradicional também está valendo. Isso 

que a gente tá preconizando agora eles já vinham dizendo pra gente há muito tempo. 

Eles sempre falaram nas reuniões que tinha que queimar o cerrado, mas isso não 

encontrava eco na instituição. O Ibama e depois o ICMBio achavam que eles estavam 

defendendo o lado deles (A1). 

 

 

 

Ampliação do conhecimento sobre o instrumento a partir de sua aplicação prática 

 

A prática de construir e implementar Termos de Compromisso tem contribuído para o 

aumento da compreensão sobre pontos e passos-chave desse instrumento, bem como de seu 

processo de elaboração, resultado semelhante ao que Borrini-Feyerabend et al. (2000) 

encontraram nos projetos de co-manejo de recursos naturais estudados. Alguns entrevistados 

relatam a transformação no posicionamento de servidores, inclusive eles próprios, com relação 

aos Termos de Compromisso. Os desdobramentos da construção e pactuação dos termos já 

evidenciam ganhos que diminuem a resistência e ampliam o conhecimento sobre o instrumento, 

e os servidores já percebem potencialidades e benefícios de seu uso. 

 

Em relação ao TC, eu vi pessoas que eram contra o termo depois dizendo que ele era 

uma ferramenta importante. A primeira discussão de Serra Geral aqui foi um trauma 

(B10). 

 

Uma coisa que a gente tá primando bastante na construção desse novo Termo de 

Compromisso é a utilização de termos locais pras coisas, pra que todo mundo consiga 

compreender. A gente coloca o termo local, a definição e bota entre parênteses o termo 

legal, o termo científico, ou seja lá o que for que tá relacionado. A gente tem priorizado 

bastante o conhecimento local e o linguajar local (A7). 

 

 

Além dos efeitos citados anteriormente, os entrevistados mencionaram alguns efeitos 

negativos decorrentes da agenda de pactuação de Termos de Compromisso. Quando a equipe 

gestora inicia um processo de negociação junto às comunidades e o processo é paralisado na 

sede da Instituição (alguns por meses ou anos sem um posicionamento institucional), as relações 
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começam a se desgastar, bem como a credibilidade do Instituto junto à sociedade, impactando 

não apenas a imagem do ICMBio ou as relações, mas também a conservação. 

 

Cabo Orange teve uma aproximação com a comunidade que ordenou a pesca e [a] 

restringiu a um grupo, pra diminuir o impacto. A Patrícia pode ter alguns dados lá do 

monitoramento do pirarucu. Os outros, como a gente não resolveu o problema, a gente 

caiu em descrédito, que é pior. Tipo Juruena que a gente não conseguiu efetivar, Terra 

do Meio que a gente não efetivou, Jaú eu acho que a gente não efetivou...O que a gente 

tem visto de conversas com as equipes, na paralela, é que é muito frustrante pra 

equipes, acaba desmoralizando a instituição e enfraquece o nosso controle, porque 

negociou, negociou e não implementou. (...) no geral é isso, se você não implementa 

você desmoraliza. Esec Tamoios deve estar complicado, deve ter acirrado muito. Na 

Resex Tapajós-Arapiuns, que eles tinham feito todo um regramento pra reduzir e 

direcionar a caça, com cota com tudo. Eles chegaram numa proposta e a gente não 

efetivou isso, desmoraliza tudo de quem queria por limite e de conseguir alguma regra, 

algum zoneamento. A gente perde o controle. Se a gente não normatiza a gente vai 

perdendo cada vez mais o controle. Ainda mais porque a gente não tem capacidade de 

fato de efetivar a implementação da unidade como previsto (B10). 

 

Apesar das transformações positivas citadas anteriormente, alguns entrevistados 

percebem um rápido avanço até o ano de 2012 e um recuo, ou arrefecimento da agenda, a partir 

de 2012. Alguns entrevistados entendem que esse recuo se dá, em parte, pela presença de 

servidores na sede da Instituição, algumas vezes em posições de tomada de decisão, que não 

possuem uma vivência anterior de gestão de unidade de conservação na prática. Essa falta de 

vivência prática de gestão, aliada a certa resistência a absorver e incorporar experiências 

diferentes das suas, faria com que alguns avanços conquistados com a construção dos termos 

não fossem percebidos ou devidamente valorizados e a resistência, o temor e o 

desconhecimento relacionados à utilização do instrumento permanecem. 

 

O TC, para além de ser um mero instrumento de regularização fundiária, como sugere 

o decreto que regulamenta o SNUC, é um reconhecimento institucional sobre a 

presença e os direitos básicos de uma população que se diferencia no seu modo de 

vida, e que foi sofrendo pela destinação territorial que aquela área sofreu. Então é um 

reconhecimento dos direitos básicos e uma sinalização institucional de que certos 

regulamentos elementares muito vinculados aos direitos de qualidade de vida dessas 

populações, direitos esses muitos constitucionais, devem ser respeitados e estar 

presentes na gestão de forma mais explícita. A impressão que eu tenho é que isso por 

vezes incomoda ou [o instrumento] não ganha o status, reconhecimento que deveria 

ganhar. E por isso a impressão de que essa agenda está institucionalmente em xeque. 

No sentido de estar sendo questionado que prioridade, que atenção deve ser dada a ela 

(B5). 

 

É óbvio que nós, em conjunto com os indígenas, as populações tradicionais e os 

quilombolas, temos de ser aliados. Mas pra ser aliados eles precisam aceitar que nem 

sempre nós podemos ceder (B22). 
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O início da construção de Termos de Compromisso em unidades de conservação 

emblemáticas e de grande visibilidade para a sociedade, como o Parna Aparados da Serra na 

divisa dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o Parna Fernando de Noronha foi 

apontada como uma das razões para o arrefecimento da agenda. Este seria um exemplo de um 

dos desafios citados anteriormente, de reconhecimento da existência e dos direitos de 

populações tradicionais nas unidades de conservação, o que terminaria por evidenciar falhas e 

fragilizar o sistema. 

Outra razão apontada para o recuo na celebração de Termos de Compromisso foi a 

percepção de que haveria uma grande perda de área protegida no país em função do grande 

número de demandas por desafetação e redefinição de limites de unidades de conservação, o 

que traria graves consequências para a conservação da Natureza e para o cumprimento da Meta 

11 de Aichi. 

Se a gente soma todas as reivindicações quilombolas, se a gente soma todas as 

posições dos movimentos pró-quilombolas, todas as reivindicações indígenas, todas 

as reivindicações da FUNAI, os movimentos pró-indígena etc. em uma posição de que 

o ICMBio tem que ceder sempre, e não tem nem compensação nem nada, aí eu 

também não posso aceitar. Gera uma posição de antagonismo. E aparentemente essa 

posição de antagonismo vigorou nos últimos anos aqui no ICMBio por orientação do 

Ministério...(B22). 

 

Há cerca de dois anos eu percebi, por parte da diretoria nos últimos dois anos, de um 

retorno à postura do confronto. Postura de achar que quem busca a negociação está 

entregando alguma coisa, está desistindo ou jogando contra a conservação da 

biodiversidade. Mas negociar é jogar a favor da conservação da biodiversidade pra 

resolver conflitos que estão se eternizando, e que se você permite que eles eternizem 

você não consegue fazer gestão. Você fica o tempo todo apagando incêndio ou 

gastando energia com problemas sem solução, quando a solução que existe passa 

realmente por abrir mão de certas coisas. As duas partes têm de ceder quando se tem 

um impasse. Hoje tem uma visão atuando que acha que é a conservação acima de 

tudo, e que só os outros tem que ceder. Só que isso não leva a solução nenhuma, 

duradoura nem que permita que as unidades toquem sua vida em paz. Porque não tem 

como fazer a gestão do território se você está em guerra (B4). 

 

Nós temos metas de biodiversidade, e na hora que entra nesse debate as nossas metas 

não são importantes! A meta social é importante, a meta de carbono é importante e a 

de biodiversidade não é. Então se eu tenho uma meta de 17% de cada bioma com 

representação ecológica, efetividade de gestão, etc etc, se eu reduzo a Flona 

Jamanxim, como é que eu compenso? Por que eu ainda não tenho os 30% da 

Amazônia que é a meta internacional... Ou não precisa compensar? Naquele 

ecossistema da Amazônia, eu preciso [compensar] ou não preciso [porque ele não é 

raro, endêmico, muito ameaçado]? (B22) 

 

 

Além disso, alguns entrevistados relataram que certos elementos que estavam sendo 

incorporados em minutas de Termo de Compromisso não eram de responsabilidade do ICMBio, 

o que gerou grande insatisfação em alguns setores do ICMBio e do MMA. Para eles, assumir 

atribuições que não são suas, além de violar a lei, acarretaria em um gasto desnecessário dos 
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parcos recursos orçamentários que são destinados para a conservação da Natureza, enquanto 

ações vinculadas à agenda social em outros Ministérios (onde as demandas de cunho social 

deveriam estar) teriam mais recursos financeiros disponíveis. 

 

A nossa função é conservar a natureza...Uma das formas de conservar a Natureza é 

através do reconhecimento, do apoio às populações tradicionais.Mas nós não somos 

um órgão social. Então o limite disso às vezes fica um pouco confuso, e eu entendo 

que não é fácil. Mas na medida em que eu estiver tentando resolver a questão indígena 

mais do que a FUNAI, eu com certeza ultrapassei meu limite. Na medida em que eu 

estiver tentando resolver a questão social mais que o MDA, mais que o MDS, eu com 

certeza ultrapassei meu limite. E eu sei que tem alguns modelos que só vão resolver 

com o desenvolvimento econômico das comunidades... (B22). 

 

A perda de credibilidade da Instituição, quando recua e suspende processos após anos 

negociando acordos com comunidades, é uma grave consequência dos impasses que existem 

no ICMBio com relação aos Termos de Compromisso, que por si só já justificaria um 

movimento de retomada dos debates sobre o instrumento internamente, visando a construção 

de posição e alinhamento institucionais que evitassem esses desgates. 

 

5.5.2 Efeitos dos TC na gestão das unidades de conservação  

 

i. Respaldo legal e segurança jurídica para gestores e comunitários 

O Termo de Compromisso é um instrumento temporário, mas que permite que o gestor 

saia de uma condição de fragilidade legal e de gestão para uma situação de regularidade. O 

termo também é um meio de dar clareza das intenções do órgão para a comunidade local, ao 

mesmo tempo em que aproxima a prática da lei e estabelece balizas para a fiscalização. A 

segurança jurídica que surge com a celebração de um Termo de Compromisso traz mais 

tranquilidade tanto para gestores como para comunitários (o que não anula os receios que 

existem também por parte das comunidades em firmar acordos com a gestão das Unidades, 

como visto na seção 5.3).  

 

Houve um distensionamento na gestão da Rebio Trombetas com a construção do 

Termo de Compromisso. Você conversa com as lideranças e percebe uma mudança 

absurda, de aproximação com a sociedade (B2). 

 

A gente tá sempre buscando o melhor com responsabilidade ambiental e esses casos 

de Termo de Compromisso revelam exatamente isso: Boa-fé, diálogo, transparência, 

impessoalidade, legalidade. Não estamos fazendo isso sem responsabilidade, sem 

seguir o rito administrativo. Não é subversivo isso, tamo fazendo o que a Lei manda 

fazer e os casos estão aí pra demonstrar (B21).  
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Na Serra Geral do Tocantins é bem evidente que as pessoas lá estão contentes com a 

existência do Termo de Compromisso, que o clima antes de animosidade deu uma 

apaziguada, a equipe da unidade está muito aliviada com a existência desse 

documento. Deu uma distensionada no ambiente (B6). 

 

ii. Aumento da imagem positiva da Instituição na região 

A percepção das comunidades em relação à Instituição, tradicionalmente vista como 

inimiga pelas comunidades, tende a mudar. Há casos citados de comunidades que se ressentiam 

com fato dos gestores adotarem determinada postura sem conhecer sua realidade, e quando 

começa o processo de construção do Termo de Compromisso, o gestor acaba se apropriando 

melhor do contexto e das particularidades locais. A partir desse movimento, a visão dos gestores 

sobre a questão tende a se transformar, da mesma forma que se transforma a relação que as 

comunidades têm com o órgão, ali representado pelos gestores. O fato da Instituição estar 

disposta a se comprometer com algumas questões também auxilia, pois as comunidades não 

sentem mais que apenas elas têm de ceder de seus direitos. 

 

Como o processo de Termo de Compromisso pressupõe ser participativo, pressupõe 

um levantamento de informações que não existe outra forma de consegui-las a não ser 

estreitando o diálogo com as comunidades, pra saber onde quanto eles pescam, tiram 

castanha, a sazonalidade dessas atividades, a lógica que está por trás, isso tudo só é 

feito com um diagnóstico participativo. E isso já pressupõe uma aproximação e se a 

preocupação é fazer um TC, é porque você já está com a preocupação diferenciada 

em relação às comunidades. A ideia não é pegar essas informações pra coibir, coagir 

a comunidade. Então isso gera inevitavelmente um diálogo positivo (B3). 

 

iii. Maior conhecimento sobre a própria unidade de conservação e maior controle 

sobre ocorrências em seu interior 

Todos os entrevistados que atuaram na gestão de uma Unidade durante a construção e 

implementação do Termo de Compromisso relataram ter aumentado o conhecimento acerca das 

atividades lícitas e ilícitas sendo realizadas em seu interior. Uma vez melhorado o diálogo entre 

gestão e comunidades, e firmado o TC, os compromissários passaram a informar os gestores de 

situações e pessoas agindo no interior da Unidade em desacordo com o pactuado, além de cobrar 

ação fiscalizatória mais frequente e eficiente dos gestores. Em alguns casos, a construção do 

Termo de Compromisso oportunizou aos gestores a ida a locais de difícil acesso dentro da 

Unidade, alguns onde nunca haviam estado. A presença frequente dos comunitários nesses 

locais também é apontada como um fator positivo para a proteção da Unidade. 

 

Eles [comunitários e equipe gestora] fazem o monitoramento do estoque pesqueiro 

dos lagos, e o estoque só cresceu após o TC, em função dos acordos que eles mesmos 

construíram. Essa parceria da equipe com os pescadores da reserva soma os esforços 

contra os pescadores de fora da reserva que usam outros petrechos muito mais 
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predatórios. Teve até um caso que os pescadores de fora furaram um acesso para os 

lagos vindo do mar - porque os lagos não têm comunicação com o mar. Furaram pra 

entrar na Rebio. Com isso a água dos lagos começou a escoar! Ia acontecer um 

desastre ecológico, e a instituição não ia ter condições de fazer nada a tempo, imagina, 

como eles iam saber disso a tempo lá em Macapá, acionar o ARPA. Então quem 

resolveu a situação? O povo do Sucuriju. Eles mesmo foram com enxada e 

conseguiram tapar o buraco. Então a parceria com a comunidade produz um efeito 

direto na proteção da unidade (B1). 

 

As mesmas pessoas que podiam estar desmatando a APP na beira do rio podem ajudar 

a proteger ela, dependendo da forma como lidamos com elas (B2). 

 

Nos casos em que um descumpria o acordo, a gente tirava da lista e autuava. Ele ficava 

de fora da temporada seguinte. E eles mesmos fiscalizavam. Os mais antigos 

respeitavam seus castanhais, aí foi entrando uma moçada mais nova que começava a 

roubar castanha do outro, aquela coisa de querer se dar bem. Eles ficavam possessos, 

e eles mesmos pegavam esses caras novos e entregavam pra gente (A5). 

 

 

Na renovação do calendário produtivo, que a gente faz anualmente, a gente tem 

tentado tirar um pouco da palavra autorização e colocado a palavra pactuação, pra que 

seja a co-gestão. A gente faz com que eles se responsabilizem também por aquilo, não 

fica só a gente com o papel de fiscalizar e ser quem vai tomar as decisões do que pode 

e o que não pode e que vai fiscalizar depois. Nós vamos pactuar e somos ambos fiscais, 

você me fiscaliza e eu te fiscalizo, pra gente poder fazer uma gestão junta disso. Esse 

ano (2016) vai ser o primeiro ano que a gente vai pactuar de fato, que a gente não vai 

emitir autorização, vai valer o que a gente decidir na reunião (A7). 

 

 

iv. Direcionamento de esforços e recursos para ameaças de impacto mais 

significativo na gestão da Unidade e na conservação da biodiversidade 

 É de amplo conhecimento a escassez de recursos humanos e orçamentários para a gestão 

das unidades de conservação no Brasil. Diante de diversas ameaças à integridade e aos objetivos 

de criação dessas Unidades, identificar as áreas que necessitam de maior atenção e dedicação 

da gestão e direcionar esforços para elas, pode ser crucial para o enfrentamento com sucesso de 

ameaças de impacto negativo significativo na integridade da UC. A gestão da Esec Serra Geral 

do Tocantins relata que tradicionalmente grande parte dos esforços era destinado ao combate 

ao fogo, que tinha pouca efetividade e outros assuntos da gestão da Unidade recebiam pouca 

ou nenhuma atenção. Com a adoção do Manejo Integrado do Fogo e a consequente diminuição 

dos grandes e frequentes incêndios, a gestão da Esec pôde se dedicar ao fomento e apoio à 

realização de diversas pesquisas científicas na Unidade, um dos principais objetivos de uma 

Estação Ecológica. 

 

Enquanto a gente dispersa a atenção de problemas graves para populações 

tradicionais, as grandes empresas, a poluição, o assoreamento, que são projetos do 

modelo de desenvolvimento maior e não da tradicionalidade. Então na minha opinião 

o grande ganho é que você começa a esvaziar uma pauta que tende a obscurecer a 
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visão do gestor em prol de uma pauta muito mais eficiente e eficaz na conservação da 

unidade (B7). 

 

5.5.3. Efeitos dos TC na conservação da biodiversidade 

 

Para os entrevistados ainda não é possível verificar com profundidade essas 

contribuições, tanto pelo tempo recente que esses TC estão vigorando, como pela ausência de 

um mecanismo de monitoramento estruturado. O que já se constata são efeitos positivos na 

população do pirarucu na Rebio do Lago Piratuba e na extensão e severidade dos incêndios na 

Serra Geral do Tocantins. Segundo a gestora do Parna Juruena, o Termo de Compromisso foi 

um agente propulsor que propiciou o início de diálogos e ambiente de confiança mútua, 

possibilitando a implementação de diversos projetos.  Uma percepção geral é que, melhorando 

a relação com a sociedade do entorno, ganha-se parceiros para a conservação – quando se pode 

explicitar os usos realizados e as necessidades, torna-se possível agir em direção a acordos que 

potencializem ganhos humanos e ambientais, enquanto a clandestinidade tende a gerar maiores 

danos. Além disso, a contribuição do conhecimento ecológico tradicional é citada como de 

grande importância para a qualificação da gestão e consequentemente para melhorar a 

conservação da biodiversidade. 

Dentre os monitoramentos68 mais estruturados de Termos de Compromisso e gerando 

informações importantes para a conservação, podemos destacar aquele realizado pela equipe e 

comunitários na Rebio do Lago Piratuba; o monitoramento da coleta de castanha realizado pela 

equipe e comunitários da Rebio Trombetas e o monitoramento do fogo na Esec Serra Geral do 

Tocantins realizado pela equipe da unidade junto à Coordenação de Emergências Ambientais, 

vinculada à Coordenação-Geral de Proteção do ICMBio. 

  

Na Rebio do Lago Piratuba parece que há dados concretos sobre o aumento das 

populações de Pirarucu no lago. A principal atividade de pesca é a do pirarucu. Então 

quando não tinha regra e a pesca era proibida eles pescavam com todos os petrechos 

possíveis e nas maiores quantidades possíveis, porque eles tinham que pescar rápido 

e escondido. E durante o processo de construção dos acordos eles limitaram a pesca a 

somente um petrecho, uma arte de pesca. E com isso é mínima a quantidade de peixe 

que eles pegam. Inclusive tem uma cota x que eles acordaram e eles não conseguem 

nem chegar na cota (B1). 

 

A gente quer fazer uma comparação, porque o Projeto Cerrado Jalapão hoje são seis 

Unidades federais. Serra Geral do Tocantins e Nascentes do Parnaíba tão desde o 

início, Araguaia também, tão há 3 anos no projeto. E a gente vê um resultado bem 

diferente pra Serra Geral do Tocantins, positivamente, do que na Nascentes do Rio 

Parnaíba, e são situações similares – categorias de uso bem restrito, com comunidades 

morando dentro há muito tempo (Nascentes do Parnaíba eu não sei se são 

                                                 

68 O monitoramento será mais detalhado na seção 5.6. 
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reconhecidos como população tradicional, acho que não). E Nascentes do Rio 

Parnaíba a gente não vê nenhuma mudança no padrão de acontecimentos dos 

incêndios – sempre acontecem incêndios em agosto e setembro. E nos últimos 3 anos 

se manteve o padrão. Serra Geral do Tocantins não. A relação com a comunidade 

mudou, o padrão dos incêndios tá mudando, é bastante positivo (B17).  

 

Na Rebio Trombetas, antigamente, tinha muito roubo de quelônios, que por sua vez 

são um dos atributos que justificam a criação da Rebio. Hoje até os estoques estão 

baixíssimos por causa da mineração, mas eles colocam a culpa nos quilombolas que 

comem ovo de tartaruga, sendo que no leito do rio do lado da Rebio tem navios 

gigantescos indo pra lá e pra cá jogando água de lastro, fazendo dragagem, 

interferindo no trânsito migratório, tudo impactando diretamente na população das 

tartarugas, mas os culpados do decréscimo são os quilombolas. Lá tem um lago com 

40 km de extensão e o Ibama ficava indo de um lado pro outro fazendo fiscalização e 

não pegava ninguém. Aí eles começaram a fazer um acordo com o povo para o manejo 

dos ninhos, dos ovos, pra proteger. E começaram a contratar os próprios quilombolas 

pra trabalhar no manejo, acho que foi via RAN, ou outro centro. E isso resultou em 

maior presença de pessoas da comunidade nas praias e evitando o roubo dos ovos e 

tartarugas pelo pessoal de fora. E o monitoramento indica um aumento no número de 

quelônios no Lago Erepeku69 (B1). 

Quando a gente saiu da política de fogo zero, começamos a compreender que a 

responsabilidade sobre o fogo é nossa e deles também. A gente tem responsabilidade 

de utilização do fogo também. A gente compreendeu que precisa usar o fogo, 

independente do tamanho [de área queimada], porque por mais que a gente lutasse 

contra o fogo, com brigadista, avião, helicóptero, caminhão, brigada do Brasil inteiro 

fosse pra lá, nossa efetividade de combate era muito pequena. Então com o apoio 

principalmente do Projeto Cerrado Jalapão, que trouxe consultores e várias coisas 

interessantes (principalmente o Robin, que é consultor e já faz manejo do fogo em 

alguns lugares do mundo já, utilizando queimas prescritas e tudo mais, queima de base 

comunitária), a gente começou a entender que o fogo é necessário de fato. Então 

vamos sair dessa política de fogo zero, que não vamos conseguir nunca atingi-la e 

vamos utilizar o fogo a nosso favor, utilizar como ferramenta também, pra nossa 

gestão. A partir daí, ano passado (2015) foi o primeiro ano que a gente não acendeu a 

sirene pra incêndio.(...) Ninguém dormia, todo mundo só pensava em fogo, parava 

todos os processos, só fogo. Aí a gente conseguiu pensar em outras coisas além de 

fogo. Normalmente a gente sempre tinha uns 4, 5 a 7 combates de mais de 10 dias. 

Ano passado nosso maior combate foi de 5 dias, e foram uns 3 ou 4 de 4 dias e outros 

de dois dias. A gente ia, monitorava o fogo, ele já tava batendo numa queimada que a 

gente fez ou numa cicatriz que a gente deixou de um fogo lá, no dia seguinte 

monitorava novamente e voltava. Então a maioria das idas a campo dos brigadistas 

foi desse jeito, só ir, se certificar, dormir à noite perto do fogo, no dia seguinte também 

ver como é que tá e ir embora pra casa, porque não tinha perigo nenhum mais o fogo, 

a gente já tinha feito as queimadas que a gente gostaria de fazer. Todos os anos na 

Estação Ecológica tinham fogos de 70 a 100 mil hectares, era normal, em um único 

evento, não a soma dos incêndios. Um único evento, desse tamanho, sem contar os 

outros. A Estação tem 716 mil hectares.(...) Além desse de 100 mil sempre tinha um 

de 30 mil, de 15 mil, outro de 20 mil que se complementavam e queimavam 

aproximadamente 50% da Unidade, então a cada dois anos praticamente a unidade 

queimava todinha (A7). 

 

 

Quando a gente sai dos nossos preconceitos e se abre pro conhecimento popular, não 

quer dizer que eles são santos, que tudo que eles fazem está certo, mas alguma coisa 

boa tem ali também. Eles estão ocupando aquela área há 100 anos, se nós criamos 

                                                 

69 Maiores informações sobre histórico, métodos e resultados alcançados no manejo de quelônios na Rebio 

Trombetas podem ser encontradas em Nota Técnica produzida pela gestão da Unidade em 2011: 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/nota_tecnica_rebio_trombetas_08122011.pdf 
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uma unidade de conservação lá, sinal de que os usos deles não são tão destrutivos 

assim (...) tem muito conhecimento das comunidades que a gente não valoriza, tira 

todo mundo por baixo, coloca tudo no saco da criminalidade e perde a oportunidade 

de aprender com eles. Então a gente precisa de uma postura de flexibilidade. Se a 

gente vai com a postura de cara que eles não podem plantar nas veredas, que são 

nascentes de água, sem nem conhecer, a gente já fecha qualquer oportunidade de 

diálogo. A gente tem que dar um voto de confiança, os caras estão historicamente ali. 

E eles não estão fechados. Inclusive eles cederam bastante na negociação. A gente 

precisa ter outras premissas. Porque a premissa de que o homem é destruidor da 

natureza impossibilita o diálogo (A1). 

 

A elaboração de Termo de Compromisso também estimula a realização de pesquisas 

científicas, que aumentam o conhecimento sobre a biodiversidade e seus elementos, e alguns 

dos maiores exemplos disso são as pesquisas realizadas na Esec Tamoios, na Esec Serra Geral 

do Tocantins, no Parna Jaú e no Parna Chapada Diamantina. 

Cabe destacar que o ICMBio tem construído um programa70 de monitoramento da 

biodiversidade desde 2010 que pode dialogar e contribuir de forma significativa com o 

monitoramento e avaliação da implementação dos Termos de Compromisso. 

 

 

 

 

5.5.4. Efeitos dos TC nas comunidades locais envolvidas 

 

As opiniões expostas aqui são majoritariamente fruto de análise e avaliação do ponto de 

vista dos entrevistados, quase todos gestores. No âmbito dessa pesquisa não foi possível realizar 

uma avaliação junto aos moradores, o que seria pertinente, por razões de ordem financeira e 

temporal, do prazo para conclusão da pesquisa. Esse recorte da complexidade do problema 

obviamente se reflete nos resultados aqui expostos, e o processo seria percebido e exposto de 

forma diferente caso a pesquisa buscasse compreender a percepção dos moradores e outros 

atores envolvidos com a questão, de fora da gestão direta. Uma exceção se faz ao caso do Parna 

Chapada Diamantina, onde a autora teve a possibilidade de interagir e dialogar com a 

comunidade do Vale do Pati e compreender do ponto de vista deles os impactos do processo de 

construção do Termo de Compromisso. No caso da Esec Serra Geral do Tocantins, Ribeiro 

(2014) e Lindoso (2014) evidenciam esse outro olhar, das comunidades, assim como no caso 

da Rebio Trombetas, em que Simon et al. (2015) trazem algumas perspectivas dos 

comunitários. 

                                                 

70 Mais informações em: http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/pesquisa-e-

monitoramento/monitoramento.html 
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Em geral, os entrevistados relataram que muitas mudanças são semelhantes àquelas 

percebidas para o gestor, como maior tranquilidade e segurança. Além disso, é possível 

perceber que o próprio fato de participar do processo de construção do Termo de Compromisso 

já fomenta sentimentos de responsabilidade e empoderamento. Iniciar um diálogo já alivia uma 

pressão emocional, embora os resultados disso na prática só aconteçam quando os acordos são 

realmente implementados. 

 

Eles querem se sentir seguros. E eles sabem que se sair da raia eles vão ser multados. 

A gente tem que saber usar o instrumento. Mas eles falaram, eles se sentem bem de 

serem ouvidos, de ir lá na casa deles, subir nas mulas, andar nas mesmas condições 

que eles, comer a mesma comida.... Isso nos aproximou muito e estabeleceu a relação 

de confiança (A1). 

   

No caso do Lago Piratuba diz-se que antes de 2002 a relação com os moradores era 

muito difícil. Os fiscais do Ibama quando pegavam eles pescando, amarravam numa 

árvore e submetiam eles a todo tipo de constrangimento... Tem tanto relato de 

tortura71... Trombetas também o pessoal foi torturado pelo povo do IBDF. Sabe o que 

eles faziam com os quilombolas quando pegavam eles pegando tracajá? Colocavam 

todos numa sala escura e ficavam dando tiro pra cima.. Aí eles achavam que tavam 

sendo fuzilados. Tinha que ter uma comissão da verdade nas unidades de conservação! 

(B1). 

 

Simon et al. (2015) trazem amplo resgate histórico do contexto existente na Rebio 

Trombetas, e relatam de forma semelhante a B1 a forma que a fiscalização foi realizada na 

região desde a criação da Rebio: “A criação da REBIO-RT, no contexto do regime militar, nos 

seus primeiros cinco anos imprimiu uma política conservacionista mais ferrenha, que 

gradativamente se tornou mais flexível. É possível acompanhar a transição gradativa no trato 

do governo com os tradicionais, considerando as diferentes entidades que assumiram a gestão 

da mesma: IBDF, IBAMA e ICMBio. Enquanto na época do IBDF os tradicionais se queixam 

de violência física e moral constantes, o mesmo se reproduz na época do IBAMA, mas com 

menos incidentes e maior aproximação do governo com os tradicionais que, por fim, com a 

transição para o ICMBio, é comum escutar dos próprios tradicionais que o governo é parceiro. 

Contudo, algumas práticas tradicionais continuam sendo combatidas com certo rigor (mas 

pouco eficiente na perspectiva dos pesquisadores conservacionistas), como é o caso da pesca 

da tartaruga, que dentre outros fatores, é apontada como uma das responsáveis pela quase 

extinção da espécie P. expansa na reserva que visava sua proteção” (Simon et al. 2015, p.15). 

                                                 

71 Esses relatos de truculência (e até tortura) realizados por fiscais ambientais podem ser fruto do contexto da 

época, de ditadura militar, e acusações similares são feitas ao Serviço de Proteção ao Índio, por exemplo. 
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Os compromissários do TC na Rebio Trombetas em geral são favoráveis ao Termo, 

tanto por permitir seu acesso aos castanhais e preservar a cultura da castanha, quanto para evitar 

que pessoas sem vinculação à área (“invasores”) coletem castanhas lá também (Simon et al. 

2015). 

Apesar da postura favorável, Simon et al. (2015) também identificaram diferentes 

queixas ao que está pactuado no Termo, como a proibição de levar crianças em período escolar 

para a coleta (porque não teriam com quem deixá-las); a proibição de levar armas e animais 

domésticos (o que restringe a alimentação durante o período em que passam no interior da 

Rebio); o período estabelecido da safra e favorecimento a alguns públicos em detrimento de 

outros. 

Em conversa com um senhor ribeirinho que afirma ter sempre coletado castanha, junto 

aos seus familiares, nas terras onde hoje é a REBIO, o mesmo diz se sentir injustiçado 

pela política do governo que favorece aos negros que moram perto dos castanhais, em 

sua visão, por marcar a data do ingresso nos castanhais muito próximo da queda dos 

ouriços, fazendo com que quem mora mais próximo chegue antes e colete mais. Por 

sua vez, os comunitários que residem próximo aos castanhais entendem que eles 

devem de fato ter algum benefício, pois possuem aquela atividade como principal 

fonte de renda, diferente dos tradicionais vindo da cidade, que possuem outros meios 

(Simon et al. 2015, p.19) 

 

Com base na experiência de construção e implementação do Termo de Compromisso na 

Esec Serra Geral do Tocantins, Lindoso (2014) busca identificar se o instrumento pode ser 

considerado uma inovação da Conservação, e para isso realiza estudo aprofundado sobre o 

contexto histórico da ocupação e uso dos recursos na região, bem como do posicionamento dos 

comunitários no processo de pactuação do Termo de Compromiso e de atores chave envolvidos 

no processo. A partir de entrevistas com os comunitários signatários do TC, Lindoso (2014) 

elabora interessante quadro com resumo dos posicionamentos, onde é possível perceber que, 

apesar de favoráveis ao Termo, os comunitários ainda enxergam possibilidades de melhora e 

apresentam queixas relacionadas principalmente ao relacionamento entre a fiscalização e suas 

atividades (multas incorretas, restrições que não são previstas no acordo, necessidade de 

garantia de fiscalização). 

Ribeiro (2014) também aponta que os comunitários têm uma percepção positiva do 

Termo de Compromisso, ainda que permaneçam ressentimentos e insatisfações, relacionados 

ao histórico de conflitos entre eles e as seguidas gestões que passaram pela UC e divergências 

relativas aos parâmetros utilizados no manejo do fogo (como período de autorização e limite de 

área permitida para queimada). Como identificamos anteriormente que o monitoramento 

contínuo do Termo na Esec vem localizando pontos de ajuste que têm sido debatidos e 
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negociados com os comunitários, pode ser que algumas insatisfações já tenham sido atendidas, 

e outras podem ter surgido. 

No caso do Vale do Pati, o Termo ainda não foi assinado, mas desde sua construção e 

pactuação com a comunidade os acordos têm sido considerados tanto pelos gestores quanto 

pelas famílias. As famílias relatam enorme transformação da relação com a gestão do Parna 

Chapada Diamantina após a iniciativa da chefia de conhecê-los melhor, dialogar e negociar 

divergências e aspectos do uso do território realizado por eles. Alguns comunitários relataram 

também uma percepção de melhora na atividade turística, no “reflorestamento” e na presença 

de “bichos” após os acordos terem sido postos em prática. Os comunitários apontaram que 

existe um temor de que o diálogo não continue quando uma nova chefia assumir a Unidade, e 

as insatisfações apresentadas giraram em torno do fato do ICMBio não estar cumprindo a parte 

que lhe cabia no acordo pactuado (como melhorias de sinalização e manejo de trilhas, 

comunicação e fiscalização de campings irregulares em feriados e alta temporada). Outra 

queixa apresentada foi sobre uma informação recebida por uma família que o Termo não 

permitiria que os filhos permanecessem nas casas no Vale do Pati após a morte de seus pais 

(em pesquisa na memória das reuniões realizadas para negociação do TC, não foi identificada 

nenhuma fala ou cláusula no TC sobre esse aspecto). 

Em geral, as entrevistas realizadas informam que as comunidades relatam desconforto 

com o fato de estarem sob controle da Instituição, enquanto outros seguem realizando atos 

irregulares e ilícitos de forma impune. 

 

Eles também têm um grande temor, uma grande demanda, que é o seguinte: eles 

acham que eles são prejudicados pelo Termo de Compromisso. Porque eles tendo 

assinado o Termo de Compromisso eles tão vinculados a um instrumento, que outras 

pessoas que fazem atos ilegais não são tão fiscalizados ou não são tão vistos por nós, 

mesmo estando lá coletando capim dourado de forma irregular, muitas vezes tem gado 

irregular. São poucos, mas a comunidade é muito grande, tem centenas de acessos, o 

pessoal vai de moto e a gente dificilmente consegue pegar essas pessoas. Eles se 

sentem muito presos. Mas eles entenderam que de fato é melhor ter uma segurança 

jurídica com isso do que estar totalmente inseguro e ficarem à mercê de qualquer 

situação, de autuação, seja por nós, ou por algum agente do Naturatins72 ou do Ibama, 

que tá passando...(A7). 

 

O ICMBio possui uma Coordenação Geral voltada para populações tradicionais CGPT 

que tem se voltado prioritariamente para as populações tradicionais das reservas extrativistas e 

                                                 

72 Naturatins – Instituto Natureza do Tocantins, autarquia estadual que tem, dentre outras competências, a 

atribuição de executar a política ambiental do Estado do Tocantins ( Fonte: 

http://naturatins.to.gov.br/institucional/historico/). 
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florestas nacionais; no entanto, percebemos que a CGPT possui interface com a COGCOT e 

poderia contribuir no acompanhamento dos efeitos dos Termos de Compromisso nas 

comunidades envolvidas.  

 

5.6. Monitoramento e avaliação de Termos de Compromisso 
 

Monitorar os resultados de um planejamento e suas ações realizadas, e fazer uma 

avaliação que subsidie a gestão, ainda é pouco comum no cotidiano de gestão das unidades de 

conservação. Mas a cultura de planejar, monitorar, avaliar e replanejar tem sido cada vez mais 

difundida no ICMBio, que vem buscando, em diferentes setores, aperfeiçoar métodos e 

ferramentas para auxiliar no acompanhamento e avaliação das ações de gestão e de seus 

instrumentos. 

Em uma escala mais ampla, a Instituição historicamente utilizou o método RAPPAM 

(Avaliação Rápida e Priorização da Gestão de Unidades de Conservação), aplicado a cada cinco 

anos, para avaliar a efetividade de gestão das unidades de conservação. A princípio os 

parâmetros avaliados pelo RAPPAM não alcançam o detalhamento dos efeitos de Termos de 

Compromisso. Atualmente o ICMBio tem empreendido esforços na construção de uma 

metodologia própria de avaliação, denominada Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão 

(SAMGe), a ser aplicada anualmente. A metodologia tem como foco a manutenção dos 

atributos que justificam a criação da Unidade e o impacto decorrente dos usos, para, a partir 

daí, avaliar aspectos de gestão relacionados (como adequação de planejamento, existência de 

insumos e qualidade de processos). Ela permitirá, após a aplicação do ciclo completo, a análise 

dos diferentes instrumentos de gestão (como o Termo de Compromisso) com relação à sua 

eficácia em melhorar os impactos decorrentes dos usos sobre os alvos, e pretende-se que o 

sistema seja aplicado com diferentes atores sociais, ampliando a visão da gestão. O fechamento 

do ciclo está planejado para o segundo e terceiro trimestre do presente ano. Apesar do escopo 

não ser específico para os Termos de Compromisso, o SAMGe poderá contribuir com o 

monitoramento desse instrumento de gestão. 

Outra iniciativa que tem sido construída no ICMBio e que pode contribuir nos processos 

de monitoramento e avaliação dos Termos de Compromisso é o Programa de Monitoramento 

da Biodiversidade que tem sido desenvolvido desde 2010. Um dos objetivos do Programa é 

avaliar como os ambientes naturais e seus componentes têm respondido às práticas de manejo 

e conservação adotadas na gestão das unidades de conservação, o que seria de grande valia para 
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auxiliar na compreensão dos efeitos e contribuições do Termo de Compromisso para a 

conservação da Natureza. Além disso, outra vantagem do Programa é a realização do 

monitoramento de forma participativa, envolvendo comunitários e outros parceiros (ONGs e 

instituições de pesquisa por exemplo), em protocolos rápidos de baixo custo, o que favorece 

tanto sua execução inicial quanto sua continuidade. 

O monitoramento por sensoriamento remoto, realizado no ICMBio pela Coordenação-

geral de Proteção Ambiental, também contribui para a geração de informações relevantes em 

alguns casos, como aqueles que envolvem o uso do fogo e onde a frente de desmatamento pode 

aumentar.  

Além dessas, outras iniciativas de monitoramento que existem, mas ainda em um nível 

incipiente, são relacionadas aos conselhos gestores e planos de manejo. Apesar das áreas 

técnicas oferecerem algumas orientações para que os gestores possam monitorar esses fóruns e 

instrumentos, não existem métodos, ferramentas ou diretrizes estabelecidas para essas 

atividades. Com o Termo de Compromisso não é diferente. Ainda não se fez um debate mais 

profundo sobre o monitoramento dos termos, inclusive para se entender que componentes e 

dimensões devem ser analisados. Segundo entrevistados da coordenação, o ideal é que o 

protocolo de monitoramento, ou ao menos as linhas mestras de atividades e responsáveis, já 

fosse estabelecido no momento da construção do TC. 

 

O monitoramento é uma das principais áreas para a Instituição trabalhar as parcerias 

com instituição de pesquisa. É preciso balizar com quem é especialista no assunto. 

Não é necessário criar um protocolo de algo onde já existe um acúmulo. É preciso 

chamar pessoas que tem esse acúmulo (B3). 

 

Segundo entrevistados, há alguns anos foram iniciadas conversas entre a COGCOT e a 

Coordenação Geral de Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade  CGPEQ, que coordena 

o Programa de Monitoramento da Biodiversidade, com a intenção de se criar um protocolo 

básico e de baixo custo para o monitoramento de Termos de Compromisso, que as próprias 

comunidades e a gestão da unidade poderiam fazer. Esse protocolo básico de monitoramento 

seria estruturado em um tripé de indicadores: i. Qualidade da biodiversidade em função do uso; 

ii. Efeitos na qualidade de vida das comunidades; iii. Efeitos na gestão da unidade. No entanto, 

com o arrefecimento da agenda a partir de 2012, as conversas não avançaram. 

Dentre as principais experiências de monitoramento de Termo de Compromisso 

estruturadas, podemos destacar aquelas realizadas na Rebio do Lago Piratuba, na Rebio 

Trombetas e na Esec Serra Geral. Merece destaque também o trabalho de Dias (2015), que 
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propõe um programa de monitoramento para o Termo de Compromisso da Esec Tamoios, ainda 

que ele ainda não tenha sido firmado pela Instituição. 

Em linhas gerais, o monitoramento na Rebio do Lago Piratuba busca verificar se os 

acordos estabelecidos têm sido cumpridos e que resultados têm ocorrido a partir da instituição 

das normas no Termo de Compromisso. Pinha et al. (2015) descrevem em detalhes como o 

monitoramento tem ocorrido e sua importância não apenas para avaliação dos resultados, mas 

também para a adoção de medidas corretivas. O Termo de Compromisso estabelecido com a 

comunidade do Sucuriju é o mais antigo dentre os nove já celebrados, e os resultados 

encontrados evidenciam que existe um alto cumprimento das regras presentes no termo. A 

população de pirarucu está em uma situação saudável, a abundância desta espécie-chave da 

Rebio vem aumentando e a implementação do Termo de Compromisso reduziu conflitos entre 

a equipe gestora e a comunidade, que passou a apoiar e contribuir para a gestão e a conservação 

na Reserva Biológica. 

  

Os Termos de Compromisso são instrumentos bilaterais e também estabelecem 

obrigações a serem cumpridas pelo órgão gestor. Nesse sentido, surgem novas tarefas 

para as equipes gestoras das unidades de conservação e que via de regra significam 

aumento da carga de trabalho (...). Independentemente do aumento ou não da carga 

de trabalho, o custo-benefício desse instrumento de gestão é extraordinariamente 

positivo para a conservação da biodiversidade e atendimento aos direitos das 

populações tradicionais. Quanto mais sensibilizados e envolvidos estiverem os 

beneficiários com o Termo de Compromisso, o trabalho de implementação e 

monitoramento será melhor compartilhado com o órgão gestor. Entretanto, essa 

situação ideal normalmente demanda investimentos no longo prazo e ocorre durante 

o processo de gestão desse instrumento. De todo modo, é essencial um considerável 

envolvimento da equipe gestora da unidade de conservação. A dificuldade não está no 

elevado custo-benefício e sim na preocupante escassez de servidores e colaboradores 

nas unidades de conservação no Brasil (Pinha et al. 2015, p.55). 

 

No caso da Rebio Trombetas, desde o início do Acordo da Castanha, antes mesmo da 

formalização do Termo de Compromisso, a equipe gestora vem levantando informações 

relativas à coleta de castanha no interior da Rebio, por meio das “Papeletas de Controle”, que, 

conforme o Termo de Compromisso define no parágrafo único da cláusula décima quarta, é “o 

formulário utilizado para monitoramento da quantidade de castanha retirada dos locais de 

coleta, por cada castanheiro autorizado”. Somente podem firmar o Termo de Compromisso com 

o ICMBio os castanheiros tradicionais, que realizavam a coleta antes da criação da UC (segundo 

Fonseca (2015), em 2014 eram 593 cadastrados na base de dados do ICMBio). Os castanheiros 

signatários do termo de adesão ao Termo de Compromisso são autorizados a acessar os 

castanhais da Rebio, e na entrada devem retirar a Papeleta de Controle nos dois postos de 

fiscalização da Unidade, dependendo do local de acesso dos coletores. Quando saem da área da 
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Rebio, devem devolver a Papeleta, em que declaram a quantidade de castanha coletada no 

período e o local de coleta. A autorização para coleta na safra seguinte é condicionada à 

devolução da Papeleta com as informações necessárias, conforme a cláusula décima sexta do 

Termo de Compromisso. O período da safra é estabelecido na segunda cláusula do termo (15 

de janeiro a 31 de maio).  

Anualmente é realizada uma reunião de avaliação, no entanto a equipe gestora entende 

que o processo de sistematização e análise das informações coletadas no monitoramento ainda 

é deficiente e deve ser aprimorado, contando com o apoio do conselho gestor e de pesquisadores 

para a realização dessas ações e seu aprimoramento. As pesquisas com foco no extrativismo de 

castanha desenvolvidas na região têm gerado interessantes resultados, que podem servir de 

parâmetros para avaliação dos efeitos do Termo de Compromisso na conservação das espécies, 

ao mesmo tempo em que apontam aspectos que necessitam ser ajustados para o alcance de seus 

objetivos.  

Fonseca (2015, p.57), em análise da situação na Rebio Trombetas, afirma que 

Estudos realizados por Scoles (2010) mostram que a restrição a coleta de castanha tem 

pouco ou nenhuma importância para a conservação da espécie, cujos níveis de 

regeneração e adensamento são maiores próximos a assentamentos humanos e 

intensamente frequentados por coletores. Segundo o autor, o crescimento da 

castanheira é melhor em capoeiras jovens, clareiras, bordas de florestas e áreas 

perturbadas em função das condições de alta luminosidade. Assim, algumas 

atividades humanas favoreceriam a regeneração por facilitar a entrada de luz no sub-

bosque e por dispersar de forma involuntária sementes durante as diversas fases da 

coleta. Do ponto de vista da coleta do ouriço, o ganho das comunidades não traz 

necessariamente prejuízos aos interesses do órgão gestor. Porém, a coleta traz 

impactos paralelos, como caça, pesca e geração de resíduos, além do risco de 

castanheiros não deixarem a área após a safra, o que reforça a necessidade outros 

arranjos, e não apenas as políticas coercitivas do Acordo da Castanha.  

 

 

Esta percepção é reforçada em informação técnica constante do processo sobre o TC na 

Rebio (ICMBio 2011a., f.12): “O monitoramento conduzido nos castanhais da Rebio 

demonstrou que a coleta não é o fator preponderante na capacidade de regeneração dos 

castanhais, mas sim a abertura de dossel, na forma de clareiras naturais ou por meio da abertura 

e abandono de roçados. ” 

Na Esec Serra Geral do Tocantins, a presença do projeto Cerrado-Jalapão proporcionou 

recursos e apoio para o monitoramento específico do manejo integrado do fogo na região. Além 

deste, o próprio Termo de Compromisso possui uma cláusula que cria o Grupo de Trabalho de 

Monitoramento do TC, que contaria com o Ministério Público, o Ibama e a Associação de 

Moradores. Atualmente esse GT conta com a participação do ICMBio, do Ministério Público 

Federal, da Associação dos compromissários do Termo (ASCOLOMBOLAS), de 
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representantes de outra comunidade da Esec (Prazeres), do Ibama e da Universidade Federal do 

Tocantins.  O Grupo participa de todas as reuniões do conselho e também das reuniões que a 

gestão da Unidade realiza com a ASCOLOMBOLAS (pelo menos duas reuniões anuais, mas 

em geral têm sido realizadas três ou quatro por ano). 

O monitoramento do uso do fogo na Esec é feito em parte pela gestão da Unidade, que 

faz um acompanhamento presencial e por meio de imagens de satélite, e pela Coordenação de 

Emergências Ambientais (COEM) na sede do ICMBio, que também faz um acompanhamento 

remoto e presencial e utiliza alguns indicadores e parâmetros para o monitoramento, dentre os 

quais: A capacidade de resposta da UC; Porcentagem de incêndios que consegue responder; o 

plano de proteção da Unidade; área atingida por incêndios e quantos dos incêndios acontecem 

antes de agosto e setembro (o período mais crítico, que devasta áreas maiores com mais 

severidade). Além desse monitoramento, o Projeto Cerrado Jalapão tem apoiado a realização 

de uma série de pesquisas que, dentre outros aspectos, buscam verificar o impacto do Termo na 

conservação da biodiversidade. O prazo de encerramento do projeto é em meados de 2016, 

quando se espera obter mais dados substanciais. 

Apesar de recente, o monitoramento do Manejo Integrado do Fogo já tem demonstrado 

resultados positivos na Esec Serra Geral do Tocantins: 

 

Um resultado interessante que a gente conseguiu avaliar foi em relação aos focos de 

calor. A gente distribuiu os focos de calor em uma classificação de precoce, modal e 

tardio. O tardio seria o indesejado, de agosto a setembro, o modal entre metade de 

julho e metade de agosto e o precoce o período todo excluindo esses dois. E a gente 

viu que os focos de calor estão migrando na Estação Ecológica da Serra Geral do 

Tocantins, tão saindo do tardio e migrando pro precoce e modal, o que pra gente é 

bom. Sabemos que a gente não vai atingir nunca fogo zero, e nem é o objetivo, 

principalmente no cerrado que é um ambiente que convive com o fogo desde antes da 

presença do homem.(...) as pessoas às vezes emitem opinião sem conhecer a fundo, 

os critérios utilizados e tudo mais. Mas assim, já tem o respaldo do código florestal 

pro uso do fogo no cerrado. Tem muitas experiências internacionais, o plano de 

manejo da Estação Ecológica hoje permite o manejo integrado do fogo. Uma das ações 

do manejo integrado é a queima prescrita. Mas o Termo de Compromisso pode ser 

uma ação, a pesquisa é outra ação pro manejo integrado, então a gente não pode olhar 

pra uma ação só, isoladamente. A nossa ideia é caminhar pra “área atingida por 

incêndio”, porque quando a gente tem a área atingida a gente consegue inferir melhor 

a severidade. Se atingiu vereda, se o ambiente era sensível.... (...) Eu acredito que o 

termo tá sendo positivo, principalmente porque ele gerou toda uma discussão, integrou 

a gestão da unidade de conservação com as comunidades locais, são comunidades que 

estão lá dependendo de regularização fundiária, que é morosa, a gente sabe que é 

morosa. Então houve uma aproximação da gestão com a comunidade, isso é positivo. 

Já tem esses sinais de resultados positivos em termos de área atingida por incêndios, 

foco de calor migrando pro período menos severo, precoce, então são indicações que 

está tendo resultados positivos. Agora assim, precisamos fazer uma análise mais 

profunda (B17). 
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Em geral, quando perguntados sobre o que deveria constar no monitoramento dos 

Termos de Compromisso, os entrevistados apontavam as mesmas três dimensões pensadas pela 

coordenação: gestão, conservação da biodiversidade e qualidade de vida das comunidades. 

Dentre os aspectos a serem monitorados destacados pelos entrevistados, destacamos os 

seguintes: Grau de cumprimento dos acordos/ responsabilidade das partes; O que está sendo 

cumprido, o que não está e por que; qual a contribuição dos acordos para a conservação; 

monitorar espécies-alvo, conforme a especificidades dos casos; como estão sendo conduzidas 

as atividades direcionadas para a construção da solução definitiva do conflito. Alguns 

indicadores pensados foram a quantidade de autos de infração emitidos antes e depois do TC, 

o custo das operações que não estão sendo mais feitas. Além disso, o monitoramento do Termo 

de Compromisso deve ir além dos pontos explicitados no acordo em si, abrangendo a dimensão 

da construção da solução definitiva.  

 

Primeiramente se deve escolher alguns pontos chave para monitorar, porque os 

recursos são limitados. É possível fazer um monitoramento cartesiano ou algo 

empírico, através do sentimento do que melhorou. O importante é ser participativo, 

ter bastante conversa e não apenas preencher tabela (B2). 

 

A própria Lei do SNUC dá pistas né, ela fala de amostras de biodiversidade, ela fala 

em restaurar processos ecológicos, resguardar processos ecológicos, eu já falei várias 

vezes essa expressão aqui. Especialmente na parte de definição da Lei do SNUC tem 

muita coisa, muitos elementos que pra gente são importantes que sejam atestados e 

que estão respaldados efetivamente (B20). 

 

O monitoramento das sensações é importante. É bom aferir o grau de responsabilidade 

das partes, o que as partes estão fazendo, o que não estão fazendo. E pode inclusive 

ser a qualidade de vida da pessoa, porque o meio ambiente é um todo. Se a pessoa está 

melhor de vida então teoricamente o ambiente também pode estar melhor, mais limpo 

(B2). 

 

Fazer perguntas de cunho ecológico. Qual o comprometimento na cadeia ecológica, 

alimentar que essa coleta da castanha está causando? Qual o comprometimento que a 

coleta está tendo no recrutamento de novos indivíduos? Quantos pés de castanha 

estariam deixando de crescer na floresta em função da coleta? Lá no TC da ilha 

grande, até onde a pesca feita pelos indígenas pode ser comprometedora? (B6) 

 

Tipo, o Termo de Compromisso vai impactar como na biodiversidade local? Qual é a 

consequência? Quais são os cenários? Essa história do monitoramento é muito legal 

porque você começa a conseguir trabalhar com cenários e isso é muito importante. Se 

você prevê um aumento no número de moradores, porque com o acordo firmado eles 

conseguem produzir, a renda melhora, eles ficam lá e a população cresce. Qual o 

cenário de impacto a partir disso? Esse tipo de coisa é super legal e a gente tem 

modelos matemáticos pra isso (B8). 

 

 (...) Muitas vezes a gente faz TC sem ter uma linha de base, dados básicos. Então a 

permissão para determinada atividade produtiva, a gente não tem a linha de base do 

suporte do ambiente pro uso sustentável dos recursos. É até difícil propor um 

monitoramento se você não tem uma linha de base do que tem, então tem que ter um 

acompanhamento mínimo. Só que se você esperar a linha de base nunca vai fazer 
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nada. Imagina das 300 e tantas UC, quantas tem conflito e quantas teriam de ter pelo 

menos um TC? Então o negócio é fazer e ir buscando os meios (B8). 

 

Acho que o monitoramento tem que ajudar as unidades a encontrar a solução 

definitiva. Porque o Termo de Compromisso não resolve a questão de fundo. E ele 

pode trazer elementos pra gente ter maior tranquilidade de decidir deixar a 

comunidade ali e trabalhar de outra forma com eles (A1). 

 

São dois eixos principais: Um produtivo, pra ver o quanto do recurso está saindo, o 

quanto contribui na geração de benefícios econômicos, geração de renda e melhoria 

da qualidade de vida daquela população. Então tem que ter o aspecto socioeconômico, 

porque a gente entendendo isso a gente pode apoiar algum elo na cadeia produtiva 

para favorecer as populações e diminuir a pressão sobre o recurso ou pelo menos não 

aumentar o uso do recurso, com isso trazendo mais sustentabilidade. E o outro foco é 

sobre o recurso natural em si. Até onde há um comprometimento em curto, médio e 

longo prazo, que é algo que a gente não deseja. e uma coisa está vinculada a outra. A 

necessidade produtiva e a questão da conservação (B2). 

 

Outra coisa é pensar de que forma a existência daquelas pessoas ali e as práticas 

tradicionais contribuem pra conservação. De que forma aquelas práticas estão 

interligadas com a conservação...(A1). 

 

Os termos estabelecem regras de uso, cotas de esforço. Então tinha que ser monitorado 

o esforço, se ele está acontecendo, o que foi combinado, impacto no recurso, de 

biodiversidade mesmo. Uso dos recursos de acordo com a cota combinada e impacto 

no recurso. O instrumento tem que ter mecanismo de controle, monitoramento e 

avaliação, é o lógico de qualquer processo de planejamento, a gente vai do pressuposto 

e tem que avaliar se atingiu ou não. O instrumento é uma tentativa de ordenamento. 

A gente pode avaliar “a, aqui a gente liberou demais, temos que diminuir”, não é o 

instrumento que é o problema, pode ser a regra, norma, que eu pus (B10). 

 

Aproveito a pergunta do quê monitorar pra chamar atenção à importância do pré-

monitorar. Pra gente poder monitorar é preciso que a gente tenha uma convicção, um 

acúmulo. Não é somente descobrir se presta ou não presta na execução. Pra gente, da 

área jurídica, é importante que haja uma convicção prévia ao fenômeno, vamos 

chamar assim, de que aquilo tem consistência técnica dentro dos padrões da Biologia, 

do universo da Biologia, da técnica ambiental, que haja uma convicção. Pra gente não 

é nada bom dizer que vamos descobrir se presta, fazendo. Isso não é bom, porque 

inclusive não é o que a gente faz. Eu não digo pra você, prestando assistência jurídica 

pela AGU, que a coisa presta ou não presta quando estiver na execução. Tem que ter 

uma convicção prévia, pra te balizar. Essa convicção prévia ao monitoramento eu 

considero muito importante. E muita gente transfere esse ônus institucional pro 

momento do monitoramento, e eu não acho isso saudável (B20). 

 

Salvo engano a IN 26 diz que tem até que designar [um grupo para monitoramento], 

ela entra nesse nível. Olha, pra gente da área jurídica, é importante que esse 

monitoramento esteja sempre aferindo a consonância com o que foi dito antes da 

assinatura do ato administrativo. A gente indicou que há viabilidade ambiental aqui, 

por exemplo. Aí monitorar é ver se essa viabilidade vai se confirmando, e se espera 

que se confirme. O argumento que juridicamente é bem tranquilo é quando existe um 

fato superveniente, inesperado, que rompa com aquele pressuposto técnico-ambiental 

estabelecido. Pra gente é muito importante essa solidez técnica (B20). 

 

Na “Oficina para avaliação de Termos de Compromisso e sua inserção no curso de 

Gestão Socioambiental”, realizada em março de 2016 pela COGCOT, os gestores de unidades 

de conservação presentes relataram como o monitoramento do Termo estava ocorrendo em seu 

local de atuação, e em seguida os participantes foram convidados a refletir sobre aspectos 
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importantes de serem considerados no acompanhamento de um TC e potenciais indicadores de 

um protocolo de monitoramento, considerando as três dimensões já mencionadas (gestão, 

ambiental e social) como indissociáveis e interdependentes e suas zonas de interseção.  

Dentre as contribuições, os seguintes elementos foram citados: Como incorporar os 

conhecimentos, percepções e práticas tradicionais no monitoramento da biodiversidade? Qual 

o impacto dos usos regulados pelo TC sobre o recurso manejado? Qual o impacto do TC sobre 

outros elementos da biodiversidade? Quais os objetivos do TC para a gestão? Quais os objetivos 

do TC para as comunidades? Quais são os objetivos de conservação da UC? Como os usos 

regrados pelo TC interferem nesses objetivos? Quais os efeitos do uso sobre a conservação? 

Qual a percepção da comunidade sobre o instrumento? Qual a expectativa em relação ao 

território? Qual o perfil da família beneficiária? Os beneficiários estão dispostos a monitorar, 

ou monitoram, o uso?  O TC contribui para reduzir práticas predatórias? De que forma o TC 

reflete na proteção? O TC aumenta a governança do território? Como aproveitar o 

conhecimento tradicional na gestão? De que forma o TC influenciou na relação ICMBio e 

comunidade? O TC influencia o zoneamento? Como o zoneamento influencia no TC? As áreas 

de uso (zoneamento) definidas no TC, estão sendo respeitadas? 

Outros aspectos a serem considerados: Segurança alimentar e nutricional; Necessidades 

básicas garantidas; Acesso a políticas públicas; Aspectos culturais respeitados; Instâncias de 

governança: os papéis de cada ator no processo; Diálogo entre o plano de manejo e o TC; 

Necessidade de melhoria no processo de renovação de TC. 

A partir dessas reflexões, a COGCOT está dando início ao processo e construção de 

orientações e diretrizes para o monitoramento de Termos de Compromisso, e, quiçá, da 

elaboração de um protocolo a ser seguido pelas Unidades, resguardadas as especificidades de 

cada caso. 

 

5.7. Perspectivas e pontos-chave para a evolução e aprimoramento dos 

TC 
 

O rumo que a agenda de Termos de Compromisso vai seguir é uma dúvida para a 

maioria dos entrevistados, principalmente pelo fato do recuo da agenda desde 2012 e pela 

ausência de diretor e coordenador-geral da área técnica responsável pelos Termos de 

Compromisso no ICMBio durante grande parte do ano de 2015. A chegada de um novo 

coordenador-geral na CGSAM, de um novo diretor na DISAT, a mudança de diretoria na 

DIMAN e a vinda de um novo presidente no ICMBio são fatores que contribuíram para a 
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esperança de alguns de que a agenda será retomada e os Termos de Compromisso voltarão a 

ser assumidos pela instituição como uma das estratégias de gestão de conflitos territoriais entre 

populações tradicionais e unidades de conservação de proteção integral. 

 

O Termo de Compromisso tem sido visto como uma excelente ferramenta pelas 

pessoas que trabalham em UC com problemas desse tipo, enquanto na sede está 

virando quase um tabu, sendo deixado para depois. E tudo está ficando pra depois 

mesmo. Tenho esperança de que com o novo presidente e o novo diretor eles encarem 

esse desafio. Estamos em compasso de espera pela reestruturação da CGSAM e da 

DISAT. Mas tem que ter uma prioridade institucional (B5). 

 

Qualquer coisa que está sendo feita desregrada é pior do que algo que está sendo feito 

dentro de determinado ordenamento, dentro de determinados parâmetros. Então só o 

fato de ter [TC] já é melhor do que não ter (B8). 

 
Outra coisa é que esse instrumento deve, sempre que possível, ter presente alguém do 

ministério público, que torna a coisa mais transparente. A criação das unidades no 

passado, a gente tem uma história um pouco ruim, em certas unidades a desocupação 

foi feita de forma um pouco truculenta, e existe toda uma forma de enxergar o ICMBio 

ainda negativa. Então se a gente puder ter o ministério público ou alguma autoridade 

local que possa contribuir com a transparência desse documento é muito positivo. 

Apesar de que eu já ouvi falar também em alguns casos que o próprio ministério 

público é favorável à permanência, mas temos de mostrar pro ministério público que 

estamos apenas cumprindo a lei, que não é nada pessoal em relação às famílias que 

estão ali. Temos que ter o cuidado também de realocar nas melhores condições, buscar 

programas do próprio governo que possam reassentá-las, assegurando assim as 

melhores condições de educação, de saúde. Porque em vários casos a gente vê famílias 

sem absolutamente nada, sem acesso a nada, a nenhum serviço social do governo. E 

claro que ele tem todo o laço emocional com aquela terra, mas os benefícios também 

devem ser sinalizados para aquela família (B13). 

 

A perspectiva de necessidade de aumento na participação do Ministério Público Federal 

nos processos de celebração de Termos de Compromisso é trazida por alguns entrevistados, por 

diferentes razões. Dentre elas, para promover maior transparência, para que ele atue como 

mediador entre o Instituto e os atores envolvidos, para respaldar legalmente os acordos 

estabelecidos no termo e para que ele contribua para a tramitação ágil dos processos a partir de 

exigência e pressão sobre a Instituição para isso. 

Um ponto-chave citado por alguns entrevistados é adotar estratégias para evitar que os 

processos de Termo de Compromisso fiquem estacionados em setores da Instituição. Dentre 

elas, documentar todos os passos do processo, tanto física quanto eletronicamente e cobrar o 

andamento do processo a partir do posicionamento dos setores são de grande importância. 

Segundo entrevistados, em geral o processo paralisa em determinado setor por haver 

discordância em relação tanto a questões específicas quanto à celebração do Termo de 

Compromisso como um todo, e os servidores responsáveis pelos setores não desejam manifestar 

por escrito as razões da (s) discordância (s), ou por postura ideológica ou por não haver 
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justificativa técnica que impeça o andamento do processo. Obviamente não é obrigatória a 

concordância de um servidor aos termos do processo, mas é indispensável que sua posição seja 

manifestada por escrito e assim o processo possa seguir seu curso natural na instituição. 

Uma pequena parte dos entrevistados entende que o Termo de Compromisso não seria 

mais necessário, e que o plano de manejo deveria reconhecer a presença das populações 

tradicionais e já definir as orientações e regras de uso da área. O estabelecimento dos 

regramentos no plano de manejo e uma portaria normativa da presidência orientando os 

procedimentos para construção dos acordos substituiriam a necessidade de celebração de 

Termos de Compromisso.  

Por outro lado, os processos de construção dos planos de manejo são reconhecidamente 

longos, alguns levam mais de cinco, dez anos, até a publicação, e nesse cenário é importante 

ter instrumentos de gestão mais ágeis para lidar com as situações de conflito e contribuir para 

a efetividade de gestão da unidade de conservação enquanto o plano de manejo não é concluído. 

Outras críticas que existem em relação à previsão desse tipo de regramento no plano de manejo 

é a impossibilidade de se incorporar, neste instrumento, normatizações referentes ao uso direto 

de recursos em unidades de conservação de proteção integral. Além disso, a dificuldade que 

existe em modificar seu conteúdo prejudicaria a flexibilidade necessária para promover 

eventuais ajustes identificados no monitoramento da implementação do Termo de 

Compromisso. 

 

Particularmente acho que a proposta do instrumento é tão boa que ela não deveria ser 

limitada a comunidade tradicional, mas é uma solução de transição genérica pra 

qualquer comunidade. Seria superinteressante se a gente tivesse algum instrumento, 

parecido com Termo de Compromisso, que pudesse ser aplicado a outras ocupações 

que não sejam de populações tradicionais. Porque você intermedia conflitos com esse 

instrumento, a ansiedade baixa, você consegue lidar com mais clareza com essas 

pessoas e isso vale muito mais do que só pra população tradicional. Acho uma pena 

ele ter sido colocado na lei só pra população tradicional. A gente tem um passivo 

fundiário gigantesco, então a gente precisa de uma transição (B15). 

 

 

A possibilidade de ampliação do público com o qual se celebram Termos de 

Compromisso é uma perspectiva trazida por entrevistados no sentido da evolução da agenda. A 

demanda por celebração de Termos de Compromisso com populações não-tradicionais foi 

colocada pelos participantes da Oficina de construção da Instrução Normativa, realizada em 

2012, e constava na primeira minuta da IN. No entanto, a Procuradoria Federal Especializada à 

época não viu previsão legal para essa demanda, e sugeriu que fossem buscados outros 

instrumentos para a pactuação de acordos com ocupantes de boa-fé da unidade de conservação. 
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Nesse caso, outra Instrução Normativa deveria dispor sobre o caso, e o dispositivo que previa 

a celebração de Termos de Compromisso com outras populações não-tradicionais residentes na 

UC foi retirado da IN nº26/2012. Ainda assim, considerando que juridicamente o Termo de 

Compromisso é um instrumento do direito brasileiro, utilizado por diversos órgãos públicos em 

diferentes situações, ele não seria uma especificidade das situações de população tradicional 

em unidades de conservação. Alguns entrevistados entendem que por ser um acordo entre 

partes, formalizado e reconhecido institucionalmente, não existiria impedimento legal para sua 

utilização com outros públicos. Nesse cenário, e considerando uma diretriz institucional de 

fomento à celebração desses contratos, inevitavelmente a agenda de Termos de Compromisso 

ganharia escala, o que alguns entrevistados percebem como uma tendência. 

 

Porque os Termos de Compromisso são instrumentos de gestão, eu pelo menos 

considero, assim como o plano de manejo, os resultados das deliberações dos 

conselhos, então o Termo de Compromisso tinha que ganhar escala, assim como os 

conselhos ganharam (B8). 

 

Termo de compromisso como uma figura de transição, que ele esteja alinhado com as 

normativas, com o novo código, a Lei da Mata Atlântica... e de outro lado que ele 

esteja com a sólida base técnica de convicção de viabilidade ambiental, operacional e 

de articulação interinstitucional, também acho isso muito importante. Que o ICMBio 

avance nesse lado de articulação (...) Fortalecer o diálogo interno, ter uma consistência 

técnico-ambiental que não seja assim “vou descobrir no monitoramento”. Que o 

próprio Instituto faça a coisa. O servidor da casa tem um acúmulo bom de experiências 

 (B20) 

 

 

Alguns entrevistados demonstraram receio de firmar Termos de Compromisso sem ter 

condições efetivas de resolução do conflito em questão, o que poderia abrir, segundo eles, 

perigosos precedentes para a fragilização da conservação da biodiversidade. Essas pessoas 

apontaram a necessidade de se ter diretrizes institucionais mais claras para avançar na agenda 

de Termos de Compromisso, aquisição e estruturação de meios para a resolução dos conflitos 

territoriais. Enquanto o ICMBio não dispor dos meios para garantir a solução definitiva do 

conflito, e não possuir alinhamento institucional para a construção de Termos de Compromisso, 

não deveria utilizar esse instrumento de gestão. 

Eu acho que é um instrumento poderoso e necessário. Nós precisamos desses termos. 

Mas uma releitura institucional, dos nossos chefes de UC, é fator preponderante pra 

que esse documento seja respeitado como um diploma, uma conduta legal para o 

manejo da própria unidade. Acho que a postura do chefe, desde a concepção, trazer a 

comunidade, aqueles atores pra perto, produzir o termo e monitorar o termo isso é 

muito importante. Acho que é a postura local. E se a gente não tem condição a gente 

fica quietinho até arrumar meios pra que isso venha a acontecer (B13). 
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Por outro lado, para alguns entrevistados, é fundamental acreditar que o Termo de 

Compromisso é um bom instrumento de gestão e investir em sua construção, ainda que sejam 

poucos celebrados por ano. É importante que se continue a tratar do tema e, nesse sentido, a 

Instrução Normativa nº26/2012 é um ponto-chave, que deve ser apresentada para os novos 

dirigentes da Instituição bem como o contexto de existência de um grande número de situações 

de conflitos territoriais onde o Termo de Compromisso poderia ser um instrumento adequado 

para a gestão da situação. A experiência de construção, implementação e renovação dos Termos 

de Compromisso tem gerado aprendizados, que, junto ao conhecimento científico que vem 

sendo produzido pelas pesquisas realizadas sobre o instrumento, podem beneficiar e aprimorar 

a forma como a Instituição utiliza o instrumento. 

 

Espero que a tendência seja de orientação concreta, de fortalecimento da agenda, de 

princípios e diretrizes pra essa agenda de forma muito clara e inequívoca, que os 

esforços de meses, anos das equipes das unidades não acabem largados, no vazio por 

falta de encaminhamento concreto. Por uma indefinição. Isso é extremamente 

lamentável e não é exclusividade de Termo de Compromisso. No setor de criação de 

unidades houve casos parecidos também. Tudo parado sem encaminhamento 

institucional. É um desrespeito e um gasto de recursos financeiros e humanos e a 

sociedade, afinal quem nos paga são os impostos do cidadão brasileiro. E processos 

feitos em prol da sociedade, parados por questão política. É uma questão parada por 

desvios ou preconceitos em alguns pressupostos básicos de gestão pública. Eu só 

enxergo assim, o outro só enxerga assado, princípios ideológicos que regem o tema 

que não permitem você entender, olhar holisticamente um determinado problema, 

uma determinada questão que requer diferentes olhares pra que seja contemplado de 

uma forma minimamente satisfatória. Uma única receita de bolo não vai funcionar pra 

atender a diversidade de situações que a gente tem (B4). 

 

Acho que agora nossa grande aventura, missão, tarefa, é justamente encontrar esse 

referencial teórico que embase a nossa prática, nossa forma de lidar com as 

comunidades (A1). 

 

A falta de posicionamento institucional a partir de 2012 ocasionou a paralisação de 

vários processos de elaboração de Termos de Compromisso, sem explicações ou 

esclarecimentos para nenhum dos atores envolvidos no processo. Como resultados dessas 

paralisações silenciosas, gerou-se um ambiente de desconfiança e desgaste nas relações entre 

comunidades e gestores, bem como uma redução da credibilidade do Instituto junto à sociedade. 

No âmbito interno também houve forte desgaste tanto na equipe gestora das UCs quanto na 

equipe da Coordenação de Gestão de Conflitos Territoriais, que empregaram altos recursos e 

energia em processos que paravam sem maiores explicações, diante de fracas justificativas ou 

de justificativas presumidamente técnicas, mas que em realidade mascaravam as posições 

ideológicas divergentes existentes na Instituição.  
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Um ponto-chave levantado pelos entrevistados é a necessidade de se ter um 

posicionamento institucional claro sobre a intenção de celebrar os Termos de Compromisso ou 

não, e essa clareza é importante para todos os atores envolvidos no processo - comunidades, 

parceiros, gestores das unidades de conservação e da sede do ICMBio. 

Nesse sentido, o atual presidente em exercício no ICMBio, entrevistado para esta 

pesquisa, sinalizou que reconhece a validade do Termo de Compromisso, ponderando que ele 

é apenas um dentre vários outros instrumentos que podem ser utilizados na gestão de conflitos. 

Informou que faz uma gestão que está aberta ao diálogo, e propostas têm sido elaboradas e 

negociadas em diferentes casos de conflitos territoriais.  Manifestou também seu desejo de 

evitar acúmulo de conflitos sem encaminhamento institucional, e desde que assumiu, em 2015, 

emitiu orientação para que os processos envolvendo conflitos territoriais que porventura 

estivessem parados (que envolvem também Termos de Compromisso) fossem remetidos à 

DISAT para que, sob sua liderança e consultando as demais diretorias em seus temas afetos, 

fossem encaminhados com mais agilidade.  

O presidente destaca a importância de evitar posicionamentos radicais que percebe que 

ainda existem hoje na Instituição, como aquele que parte do pressuposto de que as populações 

tradicionais são conservacionistas natas, ou, o contrário, que são inevitavelmente inimigas da 

conservação. Ressalta que é preciso definir as prioridades do ICMBio com base nas estratégias 

mais efetivas de conservação da biodiversidade, assim como é importante definir critérios e 

parâmetros que possam embasar a tomada de decisão nas situações de conflito territorial.  

Assim, nos casos onde a biodiversidade é pouco comprometida no território, a atual 

presidência entende que não valeria a pena permanecer em uma briga por uma área onde a 

biodiversidade é pouco impactada, e o esforço despendido deveria ser redimensionado e 

redirecionado para componentes da gestão da unidade que teriam impacto mais significativo na 

conservação da biodiversidade.  

Em outros casos, onde o território em disputa abrigasse atributos de grande relevância 

em termos de biodiversidade, e esses atributos estivessem em um estado crítico de ameaça, o 

ICMBio não poderia transigir, desistir da posse da área. Em casos de decisão judicial pela 

desafetação é que o ICMBio poderia negociar a compensação em outra área de igual relevância.   

Em todo caso, a presidência entende que a articulação com outras Instituições é crucial 

para resolução desses conflitos. Dessa forma, considera ser necessário ampliar o diálogo social 

em torno desses conflitos territoriais, visto que nem sempre a solução está na governabilidade 

do ICMBio e nem sempre o Instituto poderá ceder em seus posicionamentos. Ele manifestou o 

desejo de, a partir da construção de um apoio social, criar um mecanismo de resolução de 
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conflitos de conflagração nacional, no entanto entende que nesse momento é politicamente 

inviável73.  

Considerando a forte instabilidade política que o país atravessa, e a possibilidade de 

mudanças em curto prazo no ICMBio, é delicado fazer previsões sobre a tônica que a gestão de 

conflitos territoriais terá nesse futuro próximo, e consequentemente torna-se inviável inferir 

como a agenda de Termos de Compromisso se desenvolverá nesse novo cenário. 

  

                                                 

73 No momento dessa entrevista o país passava por forte instabilidade política, e a abertura do processo de 

impeachment da Presidenta da República acabara de ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Apesar da 

possibilidade de afastamento da Presidenta ser grande, independente de sua permanência ou não, provavelmente 

será feita uma reforma ministerial. Com essas mudanças, FUNAI, INCRA, Fundação Palmares e outras instituições 

envolvidas na agenda de conflitos territoriais com o ICMBio também sofrerão alterações em sua gestão. A saída 

da Ministra do Meio Ambiente é dada como certa, e a mudança de gestão no MMA provocará modificações 

também na gestão do ICMBio.  
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6. CONCLUSÕES  
 

O que percebemos é que existe uma realidade posta, com grandes desafios para os 

gestores, considerando que muitas unidades foram criadas em locais onde já existiam ocupações 

humanas, sejam elas tradicionais ou não. Para aqueles que trabalham na gestão dessas unidades, 

um dos maiores gargalos para sua implementação, evidenciado no relatório elaborado em 2014 

pelo TCU, é justamente a falta de regularização fundiária, que ocorre não por falta de vontade 

da equipe gestora, mas em grande parte por falta de recursos orçamentários, dificuldades nos 

diversos direitos envolvidos, nos processos administrativos, nas definições de posse de terra, e 

na resolução das situações de sobreposição territorial.  A equipe à frente da gestão da UC 

encontra-se então em uma situação conflitante, em que precisa agir conforme a lei e conforme 

os objetivos de criação da UC e da conservação da natureza, ao mesmo tempo em que precisa 

agir de forma ética e respeitando os direitos das pessoas que habitam aquela área.  

O histórico de gestão das unidades de conservação no Brasil e no mundo demonstra que 

elas não podem ser encaradas como ilhas, desconsiderando e desconectadas do território em 

que estão estabelecidas. Esta afirmação vale para todos os componentes da gestão – 

conservação da biodiversidade, serviços ambientais, uso público, educação ambiental, 

fortalecimento de cadeias produtivas, mas também em relação aos usos dos territórios pela 

população, especialmente aquelas previamente estabelecidas onde foram criadas as UCs. 

O reconhecimento da existência de populações tradicionais detentoras de direitos e 

conhecimentos sobre o território onde vivem, bem como de suas contribuições para a 

conservação da natureza, transcende a atuação do terceiro setor e as produções do meio 

acadêmico, se refletindo também no arcabouço jurídico tanto internacional quanto nacional. 

Ao prever a necessidade de se estabelecer normas e ações específicas para 

compatibilizar os objetivos da unidade e a presença das populações tradicionais, a Lei do SNUC 

já representa um avanço positivo, por reconhecer a existência e os direitos daquelas pessoas. 

Além disso, a construção de um Termo de Compromisso, que é um pacto, um acordo entre as 

partes, oportuniza o diálogo e o estabelecimento de relações de confiança, essenciais para que 

os aspectos a serem negociados sejam explicitados e o conflito, assim, gerenciado. Negligenciar 

a existência do conflito socioambiental tende a ser uma opção de gestão equivocada, e a 

tendência é que a questão se agrave com o tempo. 
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O Termo de Compromisso pode se encaixar em um contexto onde não há condições 

concretas de realocação de moradores. Construir acordos relacionados ao uso do território e dos 

recursos é uma forma de lidar diretamente com o conflito, buscando soluções, ainda que 

temporárias, que atendam tanto aos objetivos de criação da unidade, quanto às necessidades das 

populações humanas ali presentes, ao mesmo tempo que alivia situações de tensão na gestão da 

UC. 

O Termo de Compromisso é um instrumento de gestão interessante para a gestão de 

conflitos territoriais, mas não é o único, tampouco se adapta a todo e qualquer contexto. Cabe 

à equipe gestora e às comunidades, com apoio da equipe técnica responsável pela agenda no 

órgão gestor, definir a viabilidade ou não de adoção do Termo de Compromisso como 

instrumento de gestão para o caso. Entretanto, da mesma forma que não se deve assumir que o 

Termo de Compromisso é o instrumento adequado para todas as situações de conflito territorial, 

não se deve interromper a agenda de construção desse instrumento de gestão em virtude das 

controvérsias existentes. 

Com base nas análises de documentos e entrevistas neste trabalho, percebe-se que 

existem grandes polêmicas e desafios para se conseguir firmar um Termo de Compromisso e, 

uma vez firmado, sua implementação também envolve desafios, ao mesmo tempo em que 

oferece uma série de oportunidades para aprimorar a gestão da unidade de conservação. 

Percebe-se que as controvérsias que permeiam o processo de construção de um Termo 

de Compromisso transcendem uma mera dicotomia ideológica, e identificam-se cinco 

principais pontos polêmicos que envolvem dúvidas e diferentes interpretações jurídicas: i. 

Dúvidas quanto à tradicionalidade das populações; ii. A necessidade de inclusão de prazo para 

resolução do conflito no Termo; iii. O reassentamento como solução definitiva; iv. 

Possibilidade de se firmar Termos de Compromisso com pessoas que residem fora dos limites 

da Unidade, mas utilizam os recursos em seu interior; v. Divergências sobre os tipos de uso 

passíveis de autorização em um Termo de Compromisso. 

Para que a celebração de Termos de Compromisso tenha maior fluidez e agilidade 

institucional, é fundamental que se estabeleça um espaço/fórum de diálogo e negociação entre 

as diferentes diretorias do ICMBio, a PFE e a presidência, com a participação de representantes 

da equipe técnica que conduz a agenda, para que as controvérsias possam ser tratadas 

efetivamente e por consequência serem geradas diretrizes institucionais. 

No intuito de aprimorar a construção desses Termos de Compromisso, é essencial cuidar 

da transparência, da agilidade e da adequada comunicação do andamento do processo. Para 

imprimir transparência ao processo, faz-se necessário, no mínimo, documentar todas as 
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manifestações das partes, tanto no processo físico quanto na cópia digital existente no sistema 

eletrônico de informações do ICMBio. Além da documentação, é preciso fomentar a 

participação e a comunicação contínuas com os atores envolvidos, especialmente as 

comunidades, os gestores das unidades e a equipe técnica responsável pela agenda no Instituto. 

A criação de canais para oportunizar a troca de experiências entre aqueles que já 

implementam Termos de Compromisso e aqueles que têm a intenção de implementar ou estudar 

o assunto é uma estratégia interessante para aprofundar o conhecimento sobre o tema, dirimir 

dúvidas e apontar caminhos para a superação dos desafios existentes e aprimoramento da 

construção desses acordos. A criação de uma Comunidade de Ensino-Aprendizagem atuante 

por meio da internet, semelhante àquelas que existem para tratar da gestão participativa em UCs 

e dos planos de manejo, pode ser uma estratégia adequada também para o tema dos Termos de 

Compromisso. Isto traria maior transparência e melhor divulgação de seus efeitos e resultados, 

inclusive os advindos do monitoramento, proporcionando uma evolução do instrumento em 

aspectos por vezes desconhecidos pelas instâncias iniciais pelas quais o processo tramita. Outra 

estratégia que pode ser adotada é o fomento e apoio à realização de intercâmbios/visitas técnicas 

entre aqueles que já implementam ou que estão em processo de construção de Termos de 

Compromisso, para observação, aprendizado e compartilhamento de estratégias e lições 

aprendidas na implementação deste instrumento. 

Para auxiliar o andamento ágil e eficiente dos processos de construção de Termos de 

Compromisso, em uma eventual revisão da Instrução Normativa nº26/2012, poderiam se incluir 

prazos para a manifestação das áreas técnicas envolvidas, à semelhança do que já ocorre em 

outros processos institucionais, como o do licenciamento ambiental. Além disso, atualmente, 

com os sistemas e ferramentas eletrônicas de gestão documental, o controle da localização e da 

situação de análise de determinado processo são facilmente identificados, o que pode ser de 

grande auxílio para viabilizar o cumprimento de prazos na análise de processos.  

Diante da paralisação de processos por anos em função de impasses e divergências que 

naturalmente surgem durante a elaboração e revisão dos Termos de Compromisso, a instituição 

de câmaras de mediação e arbitragem, à semelhança do que já ocorre no âmbito do SISBIO, 

poderia ser uma opção interessante. É importante ter em mente que o processo de negociação 

entre as partes é árduo, e o resultado que se materializa na minuta do Termo pode ser ajustado 

no decorrer de sua implementação, e um bom monitoramento pode subsidiar a revisão de 

futuras prorrogações do instrumento. 

Uma vez firmado o Termo de Compromisso, sua implementação traz desafios e 

oportunidades para gestores e comunitários envolvidos na gestão da Unidade de Conservação. 
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A realidade e as relações humanas se mostram dinâmicas, o que implica em um contínuo 

processo de ajustes ao longo da execução do Termo. É comum que a comunidade, ou o próprio 

ICMBio, desejem incluir, modificar ou excluir aspectos do acordo a partir do acompanhamento 

de sua execução, o que implica em um contínuo processo de negociação ao longo de sua 

implementação visando seu aprimoramento.  

A experiência de implementação de Termos de Compromisso mostrou que a gestão 

precisa se organizar melhor durante a implementação do Termo, no sentido de monitorar de 

forma mais estruturada e utilizar os dados gerados para fazer os ajustes necessários no Termo. 

Se esse acompanhamento não é feito continuamente durante o prazo de vigência, o momento 

da renovação chega e não há tempo hábil para conduzir a prorrogação do Termo com as 

modificações identificadas como necessárias. Ao mesmo tempo, há uma expectativa de que a 

Instituição estruture um protocolo de monitoramento que oriente as Unidades e que possibilite 

comparações, análises e divulgação dos resultados que vêm sendo alcançados na execução 

desse instrumento. 

Considerando-se que o Termo é um instrumento transitório, outro desafio encontrado 

ao longo de sua execução é a baixa capacidade do Poder Público (administrativa, orçamentária 

e legal) de viabilizar uma solução para o conflito em questão (que nem sempre é o 

reassentamento), o que gera insegurança em todas as partes envolvidas no processo. 

Os relatos de implementação do Termo evidenciam que as comunidades, assim como 

alguns entrevistados, têm sentimentos ambíguos em relação ao instrumento. Ao mesmo tempo 

que apreciam o Termo de Compromisso pela segurança e respaldo jurídicos que ele traz, e pela 

aproximação e diálogo que ele gera junto aos gestores, os compromissários se sentem mais 

controlados, por vezes até injustiçados, diante de outros moradores/usuários que fazem usos 

irregulares e não são tão fiscalizados/controlados pela gestão da Unidade de Conservação. 

Ainda em relação aos efeitos dos Termos de Compromisso, os dados levantados na pesquisa 

demonstraram que o monitoramento dos efeitos do Termo de Compromisso nas comunidades 

ainda é fraco e merece um olhar mais atento da Instituição, já que o monitoramento dos efeitos 

na biodiversidade é o que tem sido mais priorizado e realizado pelo ICMBio. 

Alguns entrevistados também relatam sentimentos ambíguos. Ao mesmo tempo que 

percebem efeitos positivos na gestão e na conservação, se sentem inseguros por não saber 

quando se alcançará, e qual será a solução definitiva do conflito, tendo em vista a transitoriedade 

do instrumento e a precariedade de condições da Instituição para atender as demandas. Um 

receio que existe, diante de um cenário onde a solução é a desafetação/redefinição de limites, é 

de que se perca uma grande área destinada à conservação da biodiversidade, preocupante 
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quando se considera a insuficiência de áreas protegidas no país e as metas internacionais de 

expansão dessas áreas com as quais o Brasil é comprometido. Outro receio apresentado é de 

um eventual retorno de pessoas, ou aumento demográfico dos moradores, gerando um aumento 

de impactos negativos na Unidade. 

Mesmo diante dessas e de outras incertezas, os gestores entrevistados que atuam nas 

unidades de conservação com Termo de Compromisso em implementação acreditam que o 

instrumento é importante e necessário diante da realidade enfrentada e desejam que o 

instrumento seja mais aceito e aprimorado no decorrer de sua implementação na Instituição. 

 Esses gestores relatam que os acordos estabelecidos têm sido cumpridos pelos 

comunitários, e constata-se efeitos positivos tanto na gestão da UC quanto na conservação da 

biodiversidade. Relata-se uma grande melhora nas relações entre a gestão e as comunidades a 

partir do processo de construção e execução do Termo de Compromisso. Essa melhora auxilia 

e contribui no estabelecimento do diálogo, na compreensão mútua das necessidades de cada 

uma das partes, no estabelecimento de relações de confiança, na pactuação de acordos, na 

proteção da unidade (comunitários se tornam parceiros na fiscalização, fazendo denúncias e 

cobrando a atuação fiscalizatória dos gestores; as regras pactuadas se tornam balizas para a ação 

fiscalizatória) e no aprendizado mútuo, que, a partir dos relatos, percebe-se que beneficia 

sobremaneira a própria conservação da Natureza. 

Assim, conforme visto no decorrer do trabalho, apesar de não resolverem a questão de 

fundo que envolve o conflito territorial, os Termos de Compromisso já tem alguns bons 

resultados. Nove já foram implementados, os cinco atualmente vigentes estão sendo 

monitorados e alguns já possuem resultados exitosos sendo amplamente divulgados, como no 

caso da Rebio do Lago Piratuba, da Esec Serra Geral do Tocantins e do Parna Juruena.  Todavia, 

ainda carece de uma série de iniciativas e definições, em sua grande maioria políticas, para que 

possa gerar os efeitos esperados. Todo esse processo auxilia, em última análise, os diferentes 

atores na gestão efetiva do espaço territorial, aproximando a sociedade da conservação da 

natureza, conforme preconizado pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação e na 

Constituição Federal de 1988. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Instrução Normativa ICMBio N°26/2012 
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Anexo 2: Roteiro de entrevistas geral, com as perguntas feitas a todos os 

entrevistados 

1 Conte o que sabe sobre como se deu a incorporação da figura dos Termos de 

Compromisso na gestão federal, na época do Ibama: Quem eram os responsáveis pela área, 

quais foram os primeiros TC a serem construídos... 

2   Por que até a criação do ICMBio poucos TC foram pensados/elaborados? Quais as 

dificuldades? 

3  Como foi a posição da procuradoria nesses TCs?  Houve alguma mudança no 

entendimento da procuradoria em relação aos TC, ao longo desses anos? 

4  E na Instituição ICMBio, quais as transformações que você percebe a partir do início 

desse processo de implementação dos TCs? Quais as principais resistências, em termos 

qualitativos, e quais os principais ganhos? 

5- Você percebe mudanças na gestão desta Unidade a partir da elaboração e execução 

do TC? 

6  Você percebe contribuições diretas para a conservação da biodiversidade a partir da 

elaboração e execução deste TC? 

7   Você percebe mudanças na qualidade de vida das comunidades envolvidas no TC? 

8  Foi previsto algum mecanismo de monitoramento, indicadores, para auxiliar nessa 

avaliação das transformações? Se não, há uso de outras evidências para isso? Quais?  

9  O que você acha que deveria constar deste monitoramento, prioritariamente? 

10   Você avalia que a IN atende às necessidades atuais das UCs e do ICMBio ou 

identifica pontos onde poderiam ser feitos ajustes? Que pontos são esses? 

11  Quais os principais resultados que você enxerga a partir da formação de novos 

servidores nessa agenda? 

12  Quantas unidades de conservação no Brasil vocês estimam que poderiam/estariam 

aptas a construir Termos de Compromisso? 

13  Quais os desafios, perspectivas e tendências para a implementação desse 

instrumento de gestão nas unidades de conservação federais? Quais são pontos chave a serem 

tratados? 

Como foi o início da criação e dos trabalhos na COGCOT (pergunta aplicada 

dependendo do entrevistado) 

Como foi a negociação interna, institucional, para desenvolvimento dessa agenda? 

(variável) 

Quais eram as demandas iniciais para a coordenação? Como começa a demanda por 

apoio aos Termos de Compromisso?  

Quais foram os critérios para escolher as primeiras UCs que receberiam apoio de vocês 

na construção do TC? Quais são as primeiras UCs a serem atendidas e/ou terem TC firmados? 

Como foram os processos de construção desses termos junto às comunidades? (Tempo, 

aspectos positivos, dificuldades, limitações) 

Como foi a construção da IN 26/2012? Quem participou, qual o período de elaboração? 
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Anexo 3: relatório da Oficina de Regularização Fundiária – Ibama 

2004 
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