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RESUMO   

JESUS JÚNIOR, Guilhardes de. Participação da sociedade civil na gestão ambiental: a 
legislação brasileira pós Constituição de 1988. Ilhéus, 2001. 113 p. Dissertação (Mestrado 
em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) Programa Regional de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. Universidade Estadual de Santa Cruz  

A sociedade tem questionado, contemporaneamente, as causas e conseqüências da atual 
degradação dos recursos ambientais, e o tem feito, via de regra, por um movimento social 
ambientalista multissetorial, que tem sua atuação destacada a partir da década de 1970. Desta 
efervescência social nasce um novo ramo nas ciências jurídicas, denominado de Direito 
Ambiental, que tem se colocado numa posição de mudança paradigmática em relação aos 
ramos da Ciência do Direito. Assim, as normas de cunho ambiental editadas em nosso país 
têm sido influenciadas pelas novas reivindicações sociais e pela reorganização do Estado 
brasileiro contemporâneo, e vêm incorporando formas participativas na gestão dos espaços e 
políticas públicas, que na questão ambiental tem seu ápice na promulgação da Constituição de 
1988. Daí surge o problema de pesquisa, que é o de verificar como a legislação ambiental 
brasileira pós-Constituição de 88 tem previsto a participação da sociedade na gestão dos 
recursos ambientais. Identificando na legislação ambiental brasileira pós-Constituição de 88, 
da previsão da sociedade nesta políticas e propondo uma classificação das normas 
encontradas nas leis de políticas ambientais surgidas após 5 de outubro de 1988, data da 
promulgação da Constituição, através de pesquisa bibliográfica e análise crítica das seguintes 
leis: Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997), Política 
Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999) e Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000), sustenta-se a hipótese 
inicial, de que a legislação brasileira do meio ambiente pós-Constituição de 1988 tem previsto 
a participação popular na gestão de recursos hídricos, nas ações de educação ambiental e na 
implantação e manejo de unidades de conservação, nas formas representativa e direta.            



ABSTRACT     

JESUS JUNIOR, Guilhardes de. Participation of Civil Society on Environmental 
Management: the Brazilian Law After the 1988 Constitution.  Ilheus, 2001. 113 p. 
Dissertation (Masters degree on Regional Development and Environment) Regional Program 
of Masters degree in  Development and Environment. Santa Cruz State University   
    

 Present society has been questioning the causes and consequences of environmental 
resources degradation.  Usually, it has done through a multisectorial environmentalist social 
movement, whose performance has been enhanced since 1970. From this social effervescence 
raises a new branch in the juridical sciences, denominated Environmental Law, that has been 
placing itself in a paradigmatical changing position in relation to the Law Science branches. 
Thus, we argue, the environmental norms published in Brazil have been influenced by the 
new social claims and by a new organization of the State. Those norms incorporate 
participative forms in managing the spaces and public policies that, in terms of environmental 
issues, reaches its highest point with the promulgation of the 1988 Constitution. A research 
problem raises from this context: how environmental legislation of the 1988 Brazilian 
Constitution foresees society participation in managing environmental resources? How the 
environmental legislation after 1988 Brazilian Constitution provides social participation on 
public environmental policies? A classification of the environmental norms that appeared 
after October 5, 1988 was provided. Interpretative procedures were used to scrutiny the 
National Politics of Hydric Resources Law (no. 9.433, of January 8, 1997), the National 
Politics of Environmental Education Law (no. 9.795, of April 27, 1999) and the National 
System of Conservation Units Law (no. 9.985, of July 18, 2000). It can be argued that 
environmental laws, after the 1988 Brazilian Constitution, foresees popular participation on 
hydric resources management, on environmental education actions and on defining and 
managing units of conservation, in representative and direct forms.                  



1. INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA     

1.1. Surgimento e autonomia do Direito Ambiental  

O atual estágio de degradação ambiental tem levado a sociedade a questionar não 

só as causas que a determinam, como também as conseqüências para a atual e futuras 

gerações e meios de solução da crise, com a regeneração dos recursos já degradados e 

proteção dos recursos ainda disponíveis mediante preservação ou uso sustentado:  

“A degradação ambiental no Brasil cresceu muito nas últimas duas 
décadas. Em muitas das vezes, resultado de modelos desenvolvimentistas, do 
descaso e insensatez do Poder Público e não conscientização do povo em relação à 
necessidade de proteção dos recursos naturais. Embora o setor ambiental venha 
sendo estruturado nos planos federal, estadual e municipal para cumprir preceitos 
constitucionais, ainda carece de medidas para uma adoção de estruturas 
organizacionais e de se ter uma previsibilidade do fluxo de recursos e 
coordenação descentralizada da política ambiental brasileira.” (BRITO & 
CÂMARA, 1999, p. 36)   

Desde o surgimento dos primeiros reclames ambientalistas, a legislação nos 

diversos países tem sido incrementada, objetivando a proteção dos recursos ambientais, antes 

de forma tímida, esparsa em uma ou outra norma mais geral, hoje de maneira mais acentuada, 

fruto de uma tomada de posição mais militante de grupos de interesse e movimentos sociais 

organizados, que reivindicam um maior cuidado com as injunções humanas sobre o meio 

ambiente.  

No descortinamento dessas novas questões, surge com muita força o conceito do 

meio ambiente como um bem a ser tutelado pelo poder normativo do Direito. Em verdade, é 

uma tomada de posição que se desenha em todos os ramos científicos, de se formular uma 

relação homem/natureza diversa de como ela tem se dado na sociedade pós-industrial:  

“Ao reduzir a natureza à matéria-prima sobre a qual o homem 
soberano inscreve o sentido histórico do processo de desenvolvimento, a ciência 
moderna provoca uma ruptura ontológica entre o homem e a natureza na base da 
qual outras se constituem (ou reconstituem), tais como a ruptura entre as ciências 



naturais e as sociais. A natureza é desumanizada e o homem, desnaturalizado, e 
assim se criam as condições para que este último possa exercer sobre a natureza 
um poder arbitrário, ética e politicamente neutro”. (SANTOS, 1993, p. 63)  

Sob este prisma, destacam-se os males causados pelo "paradigma do progresso 

econômico" (fazer o bolo crescer para depois dividir), e sua necessidade de superação. No afã 

de propiciar o crescimento da economia, sem contudo preservar determinados valores éticos, 

o homem estabeleceu um relacionamento predatório, que se traduziu em exclusão social e 

degradação da natureza.  

1.2. Impactos da crise ecológica sobre o Direito  

Esta crise ecológica causa impacto no Direito, que reclama um impacto legal 

sobre a crise ecológica, segundo o pensamento de SERRANO (1998, p. 34), o qual sustenta 

haver uma relação de mão dupla entre Ecologia e Direito: da mesma forma que o Direito 

ambiental é um importante instrumento de intervenção nas relações entre o sistema social e 

seu entorno natural, a Ecologia enquanto paradigma dota a ciência jurídica de todo o aparato 

metodológico de que ela necessita para sua refundação contemporânea.  

SERRANO (1998, p. 36), pronunciando-se ainda sobre a Ecologia, vai mais 

longe, afirmando ainda que esta não é somente o método do Direito Ambiental, mas uma 

metodologia complexa que pode ser utilizada por qualquer ramo do ordenamento jurídico.  

Pode-se destacar, portanto, que além de um Direito ambiental como disciplina da 

ciência jurídica, verifica-se a existência de uma ecologia jurídica, que diante do Direito, 

coloca-se numa situação paradigmática, como sustenta BORGES (1998, p. 14).  

1.3. Conceito e características do Direito Ambiental  

Como ramo emergente da ciência jurídica, não se encontra ainda entendimento 

pacífico na conceituação do Direito Ambiental.  

Necessário se faz ainda destacar que o termo “meio ambiente”, amplamente 

utilizado na matéria, é na verdade incorreto. Ora, “meio” é tudo que envolve, que está em 

volta, ou seja, é sinônimo de “ambiente”, “entorno”. “Meio ambiente” acaba sendo um 



pleonasmo, que soa bem aos ouvidos, mas gramaticalmente incorreto. Entretanto, como o 

termo acabou se firmando no linguajar cotidiano, foi incorporado e conceituado pela 

legislação, e é aceito sem qualquer problema.  

Daí decorre também o problema conceitual do novo ramo jurídico, com a 

definição do adjetivo que acompanha o substantivo “Direito”. As primeiras conceituações 

surgiram sob a denominação “Direito Ecológico”, como as observadas em Sérgio FERRAZ 

(1976) e Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO (1975), ambos citados por LEME 

MACHADO (1991, p.58).  

Para FERRAZ, o Direito Ecológico seria:  

“conjunto de técnicas, regras e instrumentos jurídicos organicamente 
estruturados, para assegurar um comportamento que não atente contra a sanidade 
mínima do meio-ambiente”. 

 

Já MOREIRA NETO conceitua o Direito Ecológico como:  

“conjunto de técnicas, regras e instrumentos jurídicos sistematizados e 
informados por princípios apropriados, que tenham por fim a disciplina do 
comportamento relacionado ao meio-ambiente”.  

Após receber outras denominações, como “Direito do Meio Ambiente” e “Direito 

do Entorno”, na doutrina brasileira e estrangeira, finalmente parece chegar pelo menos nesse 

ponto de concordância, o de se estabelecer a denominação “Direito Ambiental” em nossa 

doutrina interna.  

O Direito Ambiental, no entendimento de CARVALHO (1991, p. 140), vem a ser:  

“conjunto de princípios e regras destinados à proteção do meio 
ambiente, compreendendo medidas administrativas e judiciais, com a reparação 
econômica e financeira dos danos causados ao ambiente e aos ecossistemas, de 
uma maneira geral”.  

Os conceitos apresentados, além de outros levantados, de maneira geral trazem 

alguma imperfeição, quando tratam o direito sob o paradigma do positivismo, expresso na 

afirmação de um direito que advém somente da norma emanada de órgãos do Estado. 



 
Preferimos, nos marcos já explanados, seguir a linha de SERRANO (1998, p. 43), 

que apresenta o Direito Ambiental como sendo o sistema de normas, princípios, instituições, 

práticas e ideologias jurídicas que regulam as relações entre os sistemas sociais e seus 

entornos naturais.  

Deste conceito podem-se destacar as seguintes características:  

a) o Direito Ambiental é um sistema, ou seja, seus elementos interagem entre si e 

com seu entorno, do qual são diferentes e com ele se comunicam. Os 

elementos componentes desse sistema seriam aqueles relacionados 

diretamente com as questões ambientais, e o entorno seriam os outros ramos e 

institutos jurídicos, além de outras áreas do conhecimento;  

b) o Direito Ambiental regula o relacionamento da sociedade com o seu entorno, 

ou seja, tem como objeto o disciplinamento da relação homem-natureza;  

c) o Direito Ambiental não é composto somente por leis ou normas: é um 

sistema de normas, princípios, instituições, estruturas, processos, relações, 

práticas, ideologias. Abandona o ponto de vista de que só há direito decorrente 

de lei, para reconhecer que uma infinitude de manifestações possuem caráter 

normativo. Esse sistema leva à necessidade de se reconhecer a existência de 

múltiplos momentos de operação jurídica, dos quais quatro se destacam: o 

legislativo, o judicial, o executivo e o doutrinário.  

Além destas, no plano doutrinário, o jurista não pode apenas circunscrever-se a 

descrever normas, mas também a estabelecer “pontes” que liguem o plano ideal das normas 

ao plano real dos fenômenos naturais e culturais.  

Existe hoje no Brasil um número significativo de normas que tutelam o meio 

ambiente, de forma direta ou indireta. Dize-se que uma norma pode ser considerada ambiental 

quando esta é relevante para ser aplicada em um determinado caso jurídico de cunho 

ecológico. Assim, temos, no dizer de BRAÑES (apud SERRANO – 1998, p. 36), três tipos de 



normas de relevância ambiental: casual ou esporádica, setorial de relevância ambiental, e 

ambiental propriamente dita.   

As normas ambientais casuais são aquelas expedidas sem qualquer propósito 

ambiental, mas que podem se tornar úteis para a tutela do equilíbrio ecológico em um caso 

determinado, das quais podemos citar:  

a) dispositivos do atual Código Civil Brasileiro, que podem ser utilizados para 

proteção dos recursos naturais, como o instituto da Servidão, ou os dispositivos que versam 

sobre anulação ou anulabilidade de atos jurídicos, desde que alcancem bens de interesse 

ambiental;  

b) a recente Lei nº 9.790/99, também chamada Lei do Terceiro Setor, que 

regulamenta as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, as quais podem ser 

constituídas para proteção ambiental e até mesmo gerir espaços da esfera administrativa 

estatal com essa finalidade.  

 As normas setoriais de relevância ambiental são aquelas editadas para a 

proteção de alguns recursos naturais como a água, a atmosfera, ou a paisagem. Podemos citar:  

a) o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30/11/64), que define a função social da 

terra, a qual é cumprida, dentre outras condições, quando sua posse assegurar a conservação 

dos recursos naturais, além de estabelecer critérios de desapropriação das terras e de acesso à 

propriedade rural, e a racionalização da atividade agropecuária dentro dos princípios de 

conservação dos recursos naturais renováveis. Destaca-se a exigência de manutenção de uma 

reserva florestal nos vértices de espigões e nascentes, para a aprovação de projetos de 

colonização particular.  

b) o Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15/09/65), que reconhece as florestas e 

todas as formas de vegetação brasileiras como bens públicos, impondo limites ao direito de 

propriedade. Estabelece critérios mínimos para a preservação permanente de áreas, para o 

estabelecimento da reserva florestal legal e para a criação de parques e reservas biológicas.  



As normas ambientais propriamente ditas são assim consideradas as editadas 

em anos mais recentes, destinadas à tutela das relações entre o sistema social e seu entorno 

natural, com consciência da crise ecológica. Como normas deste tipo exemplificamos:  

a) a Política Nacional do Meio Ambiente, criada pela Lei nº 6.938, de 31/08/81, a 

qual dispõe sobre conexões entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, 

órgãos da administração direta e indireta, das três esferas de governo, além da criação do 

CONAMA e do SISNAMA.  

b) a Lei de Crimes Ambientais, nº 9.605, de 12/02/1998. Esta lei criminaliza 

condutas antes consideradas meras contravenções, representadas por agressões de diversas 

fases ou sorte, ao meio ambiente nos seus múltiplos aspectos e a bens culturais intocáveis. 

Tais crimes têm conseqüências administrativas, civis e penais, além de existir a possibilidade 

de que as penas possam ser aplicadas cumulativamente, e a pessoas físicas ou jurídicas.  

1.4. Autonomia e princípios do Direito Ambiental  

Entretanto, não é só o surgimento de uma legislação própria que determina a 

autonomia de um ramo científico, mas também o aparecimento de complexos processos 

espaço-temporais que acabam sendo fator determinante, por sua vez, de complicadas 

estruturas científicas (SERRANO – 1998, p. 42).  

Assim, todo o emaranhado de normas, princípios, instituições, etc., que emanam 

não só do Estado, como também dos princípios gerais do Direito, do costume, de 

organizações, movimentos sociais, dentre outras, instrumentalizam o Ambiental como ramo 

autônomo do Direito.  

Podemos levantar, ainda, alguns princípios que compõem o Direito Ambiental, 

por exemplo:  

a) princípio do direito humano fundamental: informa que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é um direito subjetivo fundamental do ser 

humano, essencial à sua sadia qualidade de vida; 



 
b) princípio da necessidade de intervenção estatal: o Estado tem o dever de 

intervir na defesa e preservação do meio ambiente, no âmbito dos seus 

Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e nas esferas de governo (União, 

Estados e Municípios), pela atividade compulsória dos órgãos e agentes 

estatais;  

c) princípio da prevenção: pauta-se na adoção de todas as medidas necessárias 

para evitar que as ações humanas causem danos ambientais irreversíveis ou de 

difícil reparação;  

d) princípio da precaução: se caracteriza pela não intervenção no meio ambiente 

antes que se tenha certeza de que não haverá dano;  

e) princípio do poluidor-pagador: é a responsabilização civil, administrativa ou 

penal do agente responsável pelas atividades lesivas ao meio ambiente;  

f) princípio do usuário-pagador: é a determinação de cobrança pela utilização 

dos recursos ambientais  

g) princípio do desenvolvimento sustentável: a utilização dos recursos naturais 

deve satisfazer as necessidades das atuais gerações sem comprometer a 

satisfação das necessidades das futuras gerações;  

h) princípio da função sócio-ambiental da propriedade: a garantia do direito de 

propriedade está vinculada à utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis para a preservação do meio ambiente;  

i) princípio da cooperação estado-coletividade: impõe tanto ao poder público, 

quanto à sociedade civil, o dever de zelar pelos recursos naturais, para as 

presentes e futuras gerações;  

j) princípio da democracia: se materializa através do cumprimento dos direitos 

constitucionais à ampla informação e participação da sociedade civil. 



 
Assim como outras disciplinas, o Direito Ambiental possui objeto próprio de 

estudo, a relação da sociedade com o seu entorno, na perspectiva de proteção do bem 

ambiental materializado nos recursos naturais, no patrimônio físico e cultural, de modo que 

estes possam satisfazer as necessidades das presentes gerações, sem prejudicar o direito de 

seu usufruto às gerações futuras.  

As normas de cunho ambiental tiveram seu incremento legislativo nos últimos 

vinte e cinco anos, quando se verifica um aperfeiçoamento dos meios de atuação dos 

movimentos ambientalistas e permitiu-se então denunciar o estágio de crise ecológica 

(inclusive com alguns exageros de fundo escatológico) mas não surgiram somente agora, 

como será verificado mais adiante.  

1.5. Espaço de cidadania no Direito Ambiental: o papel da sociedade  

O Direito tem como uma de suas finalidades a tutela de bens. No caso do 

ambiente, um bem de interesse difuso: não pertence a um particular, nem ao menos ao Estado. 

Pertence a todos, e à coletividade cabe sua defesa, quer diretamente, quer indiretamente. A 

participação popular nos processos de gestão ambiental tornou-se um imperativo legal e 

social, como ressaltado por BRITO & CÂMARA (1999, p. 24):  

“As novas mudanças de paradigmas no contexto ambiental, exigem 
gestão descentralizada e compartilhada para executar ações inerentes ao uso 
sustentável dos recursos naturais e realizar medidas administrativas previstas na 
legislação ambiental, tanto no âmbito de competência privativa como da supletiva, 
para administrar unidades de conservação..., gerenciamento dos recursos hídricos, 
conservação e recuperação de solos degradados, saneamento ambiental e outras 
áreas pertinentes a material ambiental”.  

O cidadão dispõe de um sem-número de espaços para agir em defesa do meio 

ambiente, de forma individual ou coletiva. Assim, pode atuar em diversos espaços 

institucionais como os Conselhos voltados para a defesa do meio ambiente, ou no 

acionamento do aparelho judiciário, como não institucionais, através de Organizações Não 

Governamentais (ONG's), em iniciativas de treinamento ou conscientização nas diversas 

formas de movimentos sociais, ou ainda nas audiências públicas, em procedimentos de 

licenciamento, nos casos previstos legalmente. 



 
A participação direta da sociedade talvez seja a arena mais importante da proteção 

ambiental. Ela age de forma organizada, rápida e política, através de mecanismos de pressão 

social, sem contudo abrir mão da tutela estatal, por meio das ações competentes.  

A partir do artigo 225 da Constituição Federal, inaugurou-se um novo modelo de 

cooperação Estado-Coletividade na abertura de espaços de consolidação da participação 

popular na defesa do meio ambiente, como é destacado por FERREIRA & FERREIRA 

(2000):  

“No novo modelo, ainda não plenamente consolidado, a coletividade, 
por meio de suas instituições representativas, participa da formulação, 
implementação e gestão da totalidade de ações desenvolvidas pelo ente público. 
Neste cenário, desde que se efetive o modelo cooperativo, é possível consolidar o 
Estado Democrático, por co-responsabilizar a Coletividade e por estimular a 
edificação da cidadania. Aqui, fica implícito que o cidadão atua e constrói 
direitos/deveres sócio-ambientais a partir do exercício da cidadania, seja em 
movimentos sociais, seja em Conselhos de Meio Ambiente, figurando como 
sujeitos ativos”. 

 

Na esfera judicial, a sociedade tem à sua disposição diversas ações, das quais se 

destacam a Ação Popular, a ser impetrada pelo cidadão em pleno gozo de seus direitos 

políticos, para anular ato lesivo ao meio ambiente, a Ação Civil Pública, da qual é legítima 

para propô-la qualquer associação constituída há mais de um ano e que tenha a defesa do 

meio ambiente como uma de suas finalidades institucionais.  

Importante frisar que, nesta nova categoria de direitos, onde se insere o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, a participação da coletividade é essencial para a 

consolidação dos mesmos, o que implica numa reformulação do Estado contemporâneo, e por 

conseguinte da própria ordem jurídica, como um dos arcabouços de sustentação do aparelho 

estatal. “Omitir a participação da comunidade e das entidades civis organizadas na resolução 

dos problemas de meio ambiente é persistir nos erros do passado e não fortalecer as forças dos 

movimentos populares por um meio ambiente ecologicamente sustentado” (BRITO E 

CÂMARA, 1999, p. 46). Já o contrário, exigir a participação da sociedade nos diversos 

espaços de gestão ambiental, é ampliar a probabilidade do uso sustentado dos recursos 



mediante o concreto engajamento na formulação e execução dos princípios inerentes ao 

Direito Ambiental brasileiro.  

As lutas sociais instauram novos fundamentos e criam novas práticas no meio da 

sociedade e, por fim, no próprio Estado, podendo culminar com sua transformação, como 

temos visto desde o final do século passado, em que identifica um nova formulação (ou 

reconfiguração) do Estado (RICCI – 1999; CARVALHO - 2001; CACCIA-BAVVA – 2001).  

O Direito Ambiental é um direito nascido da luta reivindicatória, faz parte de sua 

natureza a transformação da sociedade. Portanto, o tratamento jurídico dos problemas 

ambientais deve ser dado a partir do rompimento do cordão umbilical que liga o Direito ao 

Estado e da tomada de posição pela qual o direito se manifesta de modo plural nas sociedades.   

Não se pode negar a hegemonia estatal na formulação do Direito, por meio de seu 

corpo normativo e suas instâncias burocráticas, mas não é do Estado a única fonte da qual 

emana direitos e Direito. Este é um fenômeno político e suas modificações essenciais só 

poderão acontecer pela luta política: “O sujeito de direitos nas lutas ambientais é o dinâmico 

sujeito concreto e coletivo, que por suas lutas, vai conquistando novos espaços políticos, 

jurídicos, éticos e científicos”  (AGUIAR – 1998, p. 32).  

Destaca-se a importância de espaços institucionais de participação da coletividade 

na gestão do Estado, em particular na gestão ambiental. A formação de conselhos, a exigência 

de audiências públicas em licenciamentos ambientais, o instituto da consulta popular, a 

negociação com usuários e populações tradicionais são conquistas importantes que surgiram 

nos últimos anos e se firmaram (ao menos formalmente) nas leis de política ambiental a partir 

da década de 1990. À sociedade civil resta instrumentalizar-se e efetivamente ocupar estes 

espaços para consolidação de um projeto de ética e eficiência no trato das questões 

ambientais.  

1.6. Problema de pesquisa  

A partir deste ponto, pode-se levantar o seguinte questionamento como introdução 

ao objeto da pesquisa: como a legislação ambiental brasileira pós-Constituição de 88 tem 

previsto a participação da sociedade na gestão dos recursos ambientais? 



 
Como objeto da pesquisa, optou-se pela análise de três leis de políticas ambientais 

editadas após o dia 05 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição 

Federal: a Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que trata da Política Nacional de Recursos 

Hídricos; a lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental; a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação.  

A Lei nº 9.433, de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos 

hídricos, que, dentre outras coisas, reconheceu o valor econômico da água, sua dominialidade 

pública, a limitação desse recurso, e o mais importante, a participação do usuário na gestão 

hídrica.  

O processo de reconhecimento da Educação Ambiental como política pública 

consolidou-se com a sanção, em abril de 1999, da Lei nº 9.795, que disciplina a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Esta lei informa a Educação Ambiental como 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis, de maneira formal e não-formal. Proíbe, ainda, o 

estabelecimento da Educação Ambiental como disciplina isolada, devendo ser tratada como 

tema transversal, ou seja, como uma linha que permeia todas as outras, como um mecanismo 

que permita e facilite a passagem da realidade ambiental, dando um sentido social à praxis 

educativa.  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído pela Lei 

nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e vem a ser o conjunto organizado das áreas naturais 

protegidas (unidades de conservação federais, estaduais e municipais) que, planejado, 

manejado e  gerenciado como um todo deverá ser capaz de viabilizar os objetivos nacionais 

de conservação, dentre os quais destacam-se: a manutenção da diversidade biológica e dos 

recursos genéticos no território brasileiro e nas águas  jurisdicionais; a proteção das espécies 

ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; a promoção da sustentabilidade do uso 

dos recursos naturais; o estímulo do desenvolvimento regional integrado com base nas 

práticas de conservação; o manejo dos recursos da flora e da fauna para sua proteção, 

recuperação e uso sustentável; a proteção e recuperação dos recursos hídricos e edáficos.  



Não obstante a existência, no sistema jurídico ambiental brasileiro, de outras 

normas importantes para a gestão ambiental, das quais podemos citar como exemplo: a Lei 

7.347 de 24/07/1985 (Ação Civil Pública); a Lei 7.802 de 11/07/1989, modificada pela Lei 

9.974, de 06/06/2000 (Agrotóxicos); a Lei 6.453 de 17/10/1977 (Atividades Nucleares); a Lei 

9.605, de 12/02/1998 (Crimes Ambientais); a Lei 7661, de 16/05/1988 (Gerenciamento 

Costeiro); a Lei 8.171 de 17/01/1991  (Política Agrícola); a Lei 8.723, de 28/10/93 (Poluentes 

de Veículos Automotores), dentre outras, a opção destas leis em especial deu-se pelos 

seguintes motivos listados abaixo:  

a) A região de influência da pesquisa é o bioma denominado Mata Atlântica, na 

Região Sul da Bahia, área privilegiada de remanescentes deste tipo de 

formação florestal, onde se trava intensa luta pela preservação dos 

remanescentes florestais;  

b) A região indicada está localizada em meio a duas importantes bacias 

hidrográficas, a do rio Cachoeira e a do rio Almada, que banham mais de vinte 

municípios da região, e são objeto de inúmeras pesquisas e intervenções para 

sua proteção e uso sustentado dos recursos ambientais;  

c) Ambos os recursos – florestas e rios – têm sido alvo das maiores prioridades 

de atividades protecionistas, justamente por serem estes dois ambientes os 

maiores repositórios de biodiversidade, em conjunto com seus ecossistemas 

associados;  

d) Todas as intervenções, em nível de governo e de sociedade, são tendentes a 

privilegiar as ações de Educação Ambiental, se constituindo esta numa 

importante ferramenta de gestão ambiental.  

1.7. Objetivo  

Ao final do trabalho, espera-se obter um conhecimento sistematizado dos espaços 

formais de participação popular nas leis de políticas ambientais analisadas, de forma que 

instrumentalize a sociedade civil para buscar sua inserção nestes espaços, bem como levá-la 

ao questionamento de seu papel e do papel do Estado na formulação e execução destas 



políticas. Assim, identificar, na legislação ambiental brasileira pós-Constituição de 88, a 

previsão de participação da sociedade na gestão de recursos ambientais e classificar as 

formas de participação encontradas nas leis de Políticas ambientais pós-Constituição de 

1988 são os objetivos principais dessa Dissertação  

Ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Entretanto, o 

que mais se tem visto dentro da sociedade é o desconhecimento de direitos e obrigações 

presentes na legislação, que no Brasil se reputa avançada, mas inoperante. Em sede de Direito 

Ambiental, o desconhecimento da legislação básica tem prejudicado a execução plena da 

cidadania buscada por este novo ramo, já que este tem entre seus princípios (e talvez o mais 

importante deles) o da co-responsabilidade entre sociedade civil e Estado.  

1.8. Hipótese de Trabalho  

Como vimos, o surgimento e a consolidação da legislação brasileira do meio 

ambiente tem se dado, com avanços e retrocessos, muito por conta da atuação dos 

movimentos sociais ambientalistas e da mobilização da sociedade, que reclama por uma maior 

responsabilidade estatal com os recursos ambientais e por maior participação nos espaços 

institucionais de gestão ambiental.  

Como ápice deste processo, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, 

consagra o princípio da cooperação estado-coletividade em matéria ambiental, o que gerou o 

surgimento de uma legislação tendente a reconhecer a participação da sociedade na gestão dos 

recursos ambientais, permitindo-nos então formular a seguinte hipótese básica de trabalho: a 

legislação brasileira do meio ambiente pós-Constituição de 1988 tem previsto a 

participação popular em espaços de gestão de recursos hídricos, das ações de educação 

ambiental e da implantação e manejo de unidades de conservação, nas formas 

representativa e direta.      



1.9. Justificativa do estudo  

Como compreender o mandamento constitucional de que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, e de que cabe tanto a governo quanto sociedade 

envidar os esforços para a manutenção deste equilíbrio, se essa universalidade não tem o 

suporte necessário de conhecimento e de limitação de direitos e deveres? E como chegar a um 

nível satisfatório de gestão ambiental para um desenvolvimento com base sustentável sem a 

correta participação desta universalidade, que não ocupa seus espaços por desconhecimento 

dos mesmos ou pelo simples fato de saber que tem e não saber como utilizar-se deles?  

Daí a importância de um estudo sistematizado a respeito dos espaços garantidos 

pela legislação à sociedade civil. Em nossa região, conhecida pela abundância de recursos 

ambientais, pela beleza cênica proporcionada pelo vasto litoral e pela exuberância de seus 

fragmentos florestais de Mata Atlântica, em que surgem com força movimentos sociais e 

organizações de defesa do meio ambiente, associados a uma massificação da importância da 

tutela ambiental, é importante se indicar os espaços de participação, para formulação e 

execução de políticas ambientais.  

Não se tem a ambição pretensiosa de elaborar um “manual” para ambientalistas, 

ou de se chegar a um produto acabado. Apenas iniciar uma discussão, propor, contribuir com 

a sociedade para sua participação no planejamento e na gestão do ambiente regional. A 

pretensão é apenas preencher uma lacuna. É, em suma, também participar.  

1.10. Procedimentos Metodológicos  

A pesquisa desenvolvida neste trabalho recorre a fontes secundárias, a exemplo de 

livros e textos produzidos por autores das áreas correlatas ao Meio Ambiente, mais 

precisamente do Direito Ambiental, dos recursos hídricos, da educação ambiental e das 

unidades de conservação; e a fontes primárias, que se configuram nas leis publicadas e 

coletadas através das publicações oficiais e páginas dos órgãos governamentais na internet.  

A análise da legislação objeto do trabalho deu-se por procedimento de 

hermenêutica jurídica, baseando-se em método histórico-sociológico, identificando 



precedentes normativos e na literatura, que aponta para mudanças na estrutura do Estado 

resultantes da mobilização social e da reengenharia do Estado de Bem-Estar Social.  

Após análise e comentário individual de cada uma das leis objeto do trabalho, 

levando-se em conta os aspectos gerais de política, meio ambiente e bens tutelados, far-se-á 

uma classificação das formas de participação previstas nestas leis, conforme critérios 

conceituados por RICCI (1999):  

a) representativas - o cidadão exerce seu direito à participação por meio de 

representantes nos espaços institucionais; 

b) diretas – o cidadão exerce diretamente seu direito de participação;                        



2. BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA, NUMA 

PERSPECTIVA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL   

2.1. Papel dos movimentos ambientalistas na gênese da legislação ambiental  

No Brasil, seguindo a tendência da América Latina, tem se verificado dois grupos 

de destaque no movimento ecológico: a visão ambientalista e a ideologia ecologista 

propriamente dita, aquela expressa em setores mais ligados aos postos de governo ou 

internacionais, e esta mais atrelada a setores que criticam radicalmente o atual modelo de 

desenvolvimento adotado mundialmente.  

Após a queda do regime militar e retomada do processo democrático do país, o 

movimento ecologista tem tomado fôlego, aparecendo também com enfoque político-

partidário, permitindo-se a participação em instrumentos “burgueses” de poder, a exemplo do 

Parlamento, através de partidos de ideologia socializante ou do Partido Verde, inspirado na 

ideologia verde européia (VIOLA – 1990).  

As normas de cunho ambiental tiveram seu incremento legislativo a partir dos 

anos 70 (no Brasil em 1971, segundo BRITO & CÂMARA – 1999, p. 73). É nesta década que 

se verifica um aperfeiçoamento dos meios de atuação dos movimentos ambientalistas e 

permite-se então denunciar o estágio de crise ecológica (inclusive com alguns exageros de 

fundo escatológico).  

2.2. Evolução da legislação ambiental no Brasil  

Inicialmente a legislação ambiental brasileira caracterizou-se por oferecer 

pequenas garantias ambientais, inseridas em códigos e leis de caráter administrativo, 

avançando para a existência de uma legislação agrária, passando nos últimos vinte e cinco 

anos para o surgimento de normas especificas de tutela do meio ambiente.  

BIRNFELD (1998, p. 73) destaca que no Brasil, por exemplo, já são encontradas 

desde a época colonial, em preceitos das Ordenações Afonsinas, Manoelinas e Filipinas 



(portanto vigentes em Portugal já à época do descobrimento). O Código das Águas, de 1934 e 

a assinatura do Protocolo de Genebra, de 1925 (que dispõe sobre a proibição de meios 

bacteriológicos de guerra), fazem parte do rol de normas surgidas no início do Século XX.  

 
O documento legal brasileiro mais antigo é o Código das Águas (Dec. 24.643, de 

10/07/34), que define o direito de propriedade e de exploração dos recursos hídricos para o 

abastecimento, a irrigação, a navegação, os usos industriais e a geração de energia. Reza ainda 

que infratores devem pagar  os custos dos trabalhos para a salubridade das águas, e ainda ser 

punidos criminalmente e responsabilizados pelas perdas e danos causados, e que a utilização 

das águas para fins agrícolas e industriais depende de autorização administrativa, com 

obrigatoriedade de restabelecimento do escoamento natural após o uso.  

Ainda na década de 30, surgem mais dois documentos importantes: O Decreto nº 

1.713, de 14/07/37, que cria o Parque Nacional do Itatiaia, e o Decreto-Lei nº 25, de 30/11/37, 

que organiza o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e dá proteção aos bens móveis e 

imóveis, de interesse público, por sua vinculação à história do país e por seu valor 

arqueológico e bibliográfico.  

O Código de Minas, Decreto nº 1.985, de 10/10/40, define as atividades de 

exploração do subsolo e dissocia o direito de propriedade do direito à exploração. Desta 

forma, o concessionário de exploração tem o dever de evitar o extravio das águas e drenar 

aquelas que possam causar algum dano ao próximo, bem como evitar a poluição do ar, da 

água e conservar as fontes, sem prejuízo das condições gerais exigidas.  

O Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30/11/64) define a função social da terra, 

que será cumprida, dentre outras condições, quando sua posse assegurar a conservação dos 

recursos naturais, além de estabelecer critérios de desapropriação das terras e de acesso à 

propriedade rural, e a racionalização da atividade agropecuária dentro dos princípios de 

conservação dos recursos naturais renováveis. Destaca-se a exigência de manutenção de uma 

reserva florestal nos vértices de espigões e nascentes, para a aprovação de projetos de 

colonização particular.  



O Código Florestal (Lei nº 4.771, de 15/09/65) reconhece as florestas e todas as 

formas de vegetação brasileiras como bens públicos, impondo limites ao direito de 

propriedade. Estabelece critérios mínimos para a preservação permanente de áreas e para a 

criação de parques e reservas biológicas.   

Foi a partir da década de 70 que surgiu a maioria das disposições ambientais 

brasileiras, decorrente de um movimento ambientalista que exigia uma nova postura no 

relacionamento sociedade-natureza e, à medida de seu avanço teórico-prático, tem feito 

também evoluir o Direito Ambiental no plano legislativo. Como exemplo da produção 

legislativa do período, temos o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), de 1974, que 

incorporou em seu bojo medidas de caráter ambiental; o Plano Nacional de Conservação de 

Solos, de 1975; o Decreto-Lei nº 1.413/75, que disciplina a emissão de poluentes pelas 

atividades industriais; e ainda o III PND, de 1979, que representou um marco decisivo para a 

consolidação do Direito Ambiental, pois ali se esboçou o estabelecimento de uma política 

ambiental a nível nacional (MAGALHÃES – 1998, p. 49-53).  

BIRNFELD (1998, p. 80), discorrendo sobre a evolução da legislação ambiental 

brasileira, destaca três momentos normativos de envergadura: o ineditismo da Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), a qual pela primeira vez conceituou o meio 

ambiente no plano legislativo (o meio ambiente como o mundo natural: conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas); a  Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil 

Pública por danos causados ao meio ambiente e outros bens de valor artístico, paisagístico, 

estético e histórico; e a Constituição Federal de 1988, que além de consagrar diversos 

institutos voltados para a proteção ambiental, dedica todo um capítulo destinado à disciplina 

da relação do cidadão brasileiro com o meio.  

A Política Nacional do Meio Ambiente foi criada pela Lei nº 6.938, de 31/08/81, a 

qual dispõe sobre conexões entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, 

órgãos da administração direta e indireta, das três esferas de governo, além da criação do 

CONAMA e do SISNAMA.  



A defesa judicial dos chamados "direitos difusos" vem tratada pela Lei 7.347/85, 

que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente.  

Em 05 de outubro de 1988 foi promulgada a atual Constituição brasileira, em que 

pela primeira vez foi inserido um capítulo específico para o Meio Ambiente, apesar de 

esparsamente previstas cláusulas protetoras em dispositivos constitucionais anteriores. Em seu 

artigo 225, declara o meio ambiente como bem de uso comum de todos, e impõe tanto ao 

poder público quanto à coletividade, o dever de zelar pela sua proteção. Além deste, traz no 

texto um elenco vasto de dispositivos tendentes à proteção ambiental, como a legitimidade do 

cidadão para propor ação popular, defesa da biota e demais recursos hídricos, minerais e 

naturais, função social da propriedade, proteção da população indígena, controle das 

atividades nucleares, direito à informação, princípios da administração pública, direito de 

participação, etc.  

O art. 225 declarou, também, como patrimônio nacional, diversos ecossistemas 

representativos existentes no território brasileiro, como a Floresta Amazônica, a Mata 

Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-grossense e a Zona Costeira.  

2.3. Políticas pós-Constituição de 1988  

Após o advento da Constituição de 1988, a legislação brasileira avançou no 

sentido de se reconhecer a necessidade de participação da sociedade na gestão de recursos 

ambientais, o que se vê nas principais leis de políticas de gestão, a saber:  

a) a lei nº 9.733/97, de Política Nacional de Recursos Hídricos, reconhece em seus 

fundamentos que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades;  

b) o estabelecimento de uma Política Nacional de Educação Ambiental, através da 

Lei nº 9.795/99, significou um amadurecimento por parte do poder público com relação aos 

instrumentos de treinamento de pessoal e conscientização coletiva no tocante às questões 

ambientais, e estabelece a responsabilidade da sociedade com a educação para o meio 

ambiente através da educação ambiental não-formal;  



c) o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, instituído pela Lei nº 

9.985/2000, reconhece os direitos das chamadas populações tradicionais e garante a 

participação comunitária em todas as fases de implantação e manejo das unidades de 

conservação do território nacional.  

2.4.  Participação representativa x direta  

A emergência dos chamados novos movimentos sociais (VIOLA, 1991; RICCI, 

1999), que se caracterizou pela conquista do direito a ter direitos, do direito a participar da 

redefinição dos direitos e da gestão da sociedade, culminou com o reconhecimento, na 

Constituição de 1988, em seu artigo 1°, de que:  

 “Todo poder emana do povo, que o exerce indiretamente, através de 
seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”  

A Constituição Federal de 1988, que estabelece o princípio de todo o sistema 

normativo brasileiro, prevê a participação direta dos cidadãos através dos chamados institutos 

de democracia direta como o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de lei, as tribunas 

populares, e outros canais institucionais. Na forma indireta, prevê a participação através de 

representantes “eleitos” para ocupar determinados cargos nas esferas de poder estatais.  

Mas, como já apontado anteriormente, o direito não é estático, é dinâmico, e se 

transforma juntamente com a sociedade. Neste lapso de tempo, a sociedade brasileira 

transformou-se, e o alcance da norma constitucional alarga-se para contemplar as novas 

formas de gestão e co-gestão dos espaços estatais que têm surgido e se firmado nos anos 90, 

após a promulgação da Constituição de 1988, principalmente no que diz respeito à 

participação indireta, ou representativa.  

Na nova formulação do Estado consolidou-se nos anos 90 um processo que se 

iniciara tímido na segunda metade dos anos 70, que foi a instituição de conselhos setoriais na 

gestão de políticas públicas de cunho social. Os conselhos, quando efetivamente funcionam, 

transformam-se numa das formas de participação mais permanente, que resistem aos 

diferentes graus de abertura dos governos à participação social.  



No tocante às questões ambientais, nas políticas de gestão ambiental surgidas na 

década de 90, em especial nos recursos hídricos, na educação ambiental e no sistema de 

unidades de conservação, vê-se claramente a opção por conselhos para a administração destas 

políticas. Este espaços são ocupados por representantes do aparelho estatal e da sociedade 

civil (ONG’s, setores de usuários, comunidades locais, populações tradicionais e indígenas, 

além dos interesses de mercado – empresários e proprietários de terra).  

Outro avanço interessante é o reconhecimento de participação direta da sociedade 

em iniciativas de proteção à natureza, verificadas nas ações da educação ambiental não-

formal, a adoção de parcerias entre governo e sociedade, bem como negociação direta com as 

comunidades, além da institucionalização da consulta pública na gestão do meio ambiente.  

A participação, antes de caracterizar-se como representativa ou direta, exige os 

atributos de dividir tarefas e tomar decisões. Para isso, cabe à sociedade civil buscar a 

capacidade de gerar e socializar as informações, como também formular políticas, fiscalizar, 

administrar às vezes. Em suma, deve buscar orientar-se para fazer frente às novas 

necessidades surgidas e ocupar os espaços abertos, tomando cuidado para não sair do 

saudável compartilhamento de ações e cair em tentações próprias de quem ainda não se 

instrumentalizou para o exercício da cidadania ativa, como aponta RICCI (1999):  

“Há várias modalidades de participação. Podemos destacar duas: 
aquela onde há representação e aquela onde o participante atua diretamente, sem 
representante. No primeiro caso, se os representantes tiverem liberdade total, 
podem, aos poucos, distanciar-se dos representados. No segundo caso, se não se 
combina a participação direta com formas de representação, tais mecanismos 
acabam por criar um modelo de assembleísmo, onde só decide quem participa de 
uma assembléia”. (grifo do autor)  

O texto sugere justamente a aplicação de mecanismos de controle  da participação. 

De um lado, o controle sobre os representantes da sociedade nos espaços de co-gestão. De 

outro, a combinação de alguma forma de representação na participação direta, para evitar-se 

determinados desvios no exercício da participação popular.  

Faz-se urgente e necessário que a sociedade assuma o desafio. Nas formas direta e 

representativa, os canais de participação estão abertos, mediante a previsão legal. A cidadania 

ativa só será efetivamente exercida à medida que o cidadão de direitos e deveres reivindique, 



inscreva-se no espaço público, deixe de apenas admirar a “concessão” do espaço pelo 

segmento detentor do poder estatal.                                 



3. FUNDAMENTOS DA NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 
GESTÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS    

3.1. Importância da água como bem a ser tutelado  

Dos recursos naturais que o homem dispõe para seu uso, a água seja talvez o mais 

importante, devido à sua multiplicidade de usos, que vão desde a simples higiene pessoal até a 

utilização dos cursos d'água para integração regional. O próprio corpo humano tem em sua 

composição 65% de água. Em suma, a vida depende diretamente da existência desse recurso.  

A despeito de sua necessidade, a disponibilidade da água na terra, para uso 

humano, pode ser considerada ínfima, em relação ao seu volume total no globo.  

Presente em todo o planeta, a água é encontrada em toda a biosfera (solo, ar, seres 

vivos). Deste total, 97,2% corresponde à água salgada, que é praticamente inviável para 

utilização doméstica, agrícola ou industrial, dada a necessidade de tratamento especial, de alto 

custo. Menos de 0,1% de água está disponível na forma superficial (córregos, lagos e rios), 

que facilita sua utilização. Cerca de 0,65% são águas subterrâneas (lençóis freáticos), e o 

restante está nas geleiras, vapor d'água e na composição dos seres vivos.  

Diz-se que "a relação entre água doce e água total do planeta pode ser 

compreendida como a comparação entre o conteúdo de água de um dedal e o de uma 

banheira" (PORRÉCA, 1998, p. 14).  

O Brasil é um país privilegiado em recursos hídricos. Dos mananciais d'água 

existentes, 8% estão presentes no território nacional, sendo que 80% destes estão no perímetro 

amazônico. Em oposição a esta situação, 40% da população mundial sofre com a escassez de 

água, já se verificando a falta permanente deste recurso em mais de 20 países.  

3.1.1. A participação da sociedade civil no manejo dos recursos hídricos.   

A gestão dos recursos hídricos no Brasil é uma luta que se trava também no seio 

da sociedade. A bacia hidrográfica, como unidade de gestão, deve ser entendida em todos os 



seus aspectos: físico, biológico, social. Além da flora e da fauna, existe gente vivendo em seu 

perímetro.  

O correto manejo da bacia deve estar voltado para a conservação, melhoria e 

recuperação (quando necessário) do ambiente natural, além da melhoria da qualidade de vida. 

Por isso é importante a garantia do acesso da sociedade nos espaços institucionais de manejo e 

gestão dos recursos hídricos.  

A sociedade só terá real acesso a estes espaços na medida em que adquira a 

consciência, através da informação, de que tem direito a ocupá-los.  

Um importante meio de aquisição desta informação é a partir da educação 

ambiental, que não se resume apenas em mostrar ao indivíduo o que acontece no meio natural, 

para aprender a respeitar o meio ambiente, mas também conscientizar o indivíduo para o 

exercício da cidadania, da autonomia e para a execução de atividades econômicas não 

agressoras dos recursos ambientais.  

Na gestão da bacia hidrográfica, como unidade ecossistêmica, o sujeito terá ainda 

como armas disponíveis a um correto manejo a fiscalização e pressão sobre o Estado, a 

presença nos processos legiferantes e a provocação do Poder Judiciário e das instâncias 

administrativas do Poder Executivo, para defesa dos mananciais d'água.  

A provocação das instituições próprias do Estado se dá, via de regra, quando o 

sujeito verifica a existência de ações degradadoras do ambiente, que comportam sanções no 

âmbito civil, penal e administrativo. A legislação brasileira prevê uma série de medidas legais 

para coibir os abusos ao meio ambiente natural, artificial e social.  

Sendo a água fundamental para esta e para as próximas gerações, deve-se, desde 

agora, procurar otimizar seu uso através de novas tecnologias e de eliminação de desperdícios. 

A democratização do uso dos recursos hídricos também é fundamental para a gestão deste 

bem, cuja distribuição é tão desigual no globo terrestre.  

A conscientização dos usuários, através de programas de educação ambiental, e a 

conseqüente mobilização e ocupação dos espaços institucionais garantidos em lei, permitirá 



seu uso adequado, o planejamento correto, que leve em conta não só a manutenção do 

equilíbrio do ambiente natural, mas também a melhoria da qualidade de vida dos interessados 

diretamente pela qualidade da água.  

3.2. Trabalhando a Educação Ambiental  

A Educação Ambiental, como recomendada no documento oriundo da 

Conferência de Tbilisi, realizada em 1977, deve ser abordada sob os enfoques interdisciplinar 

e sistêmico.  

Com o objetivo de avançar na discussão, faz-se necessário proceder a algumas 

demarcações conceituais. A interdisciplinaridade, aqui, é entendida como um sistema de alto 

grau de cooperação entre disciplinas conexas, de forma que o conhecimento obtido no final do 

processo interativo resulte na consecução de um axioma comum a todas delas, com 

conseqüente enriquecimento teórico de cada uma (JAPIASSÚ, 1976). Não se confunde com a 

multidisciplinaridade, tampouco com a pluridisciplinaridade, posto que ambas realizam 

apenas um "agrupamento" disciplinar, sem resultar em verdadeira interação, embora haja 

ainda uma certa confusão conceitual. O pensamento sistêmico vem a ser a capacidade de ligar 

e interligar os fenômenos, de forma que as distinções entre as partes de um sistema sejam 

menos importantes que o conjunto, que é formado pelas partes e pelas relações entre elas.  

A Educação Ambiental (EA), segundo MEDINA (1998), é um "processo que 

consiste em propiciar às pessoas uma compreensão crítica e global do ambiente, para elucidar 

valores e desenvolver atitudes que lhes permitam adotar uma posição consciente e 

participativa a respeito das questões relacionadas com a conservação e adequada utilização 

dos recursos naturais, para a melhoria da qualidade de vida e eliminação da pobreza e do 

consumo desenfreado". Coloca ainda como objetivo da EA "a construção de relações sociais, 

econômicas e culturais capazes de respeitar e incorporar as diferenças (minorias étnicas, 

populações tradicionais), a perspectiva da mulher, e a liberdade para decidir caminhos 

alternativos de desenvolvimento sustentável respeitando os limites dos ecossistemas".  

Desta forma, a EA pressupõe uma múltipla visão dos fenômenos, de forma que 

atue como catalisadora do conhecimento das questões ambientais, num paradigma voltado 

para a complexidade, pronto para aceitar e incorporar diferenças e experiências diversas, de 



modo que ao final seja atingido um alto grau de autonomia pessoal e coletiva das partes 

envolvidas. É um processo coletivo, onde não há lugar para "donos da verdade" (como 

comumente se comportam os técnicos), mas indivíduos que interagem mutuamente, 

cooperando entre si, visando ao desvelamento da realidade para propor avanços e soluções 

conjuntas para os problemas encontrados.  

Sabe-se da dificuldade de se tratar as questões ambientais sob esse novo enfoque 

no mundo capitalista, hegemonizado epistemologicamente pela fragmentação. Mas a prática 

cotidiana de buscar novas abordagens que revelem o novo paradigma não só no discurso, mas 

também na praxis (reflexão-ação-reflexão) da trajetória sócio-ambiental pode levar a uma 

modificação nesse quadro.  

A educação ambiental deve ser encarada como um processo transformador da 

sociedade, à medida que seja praticada em meio a um processo de formação do sujeito - 

cidadão, consciente de que não é apenas mais um no meio sócio-ambiental. O indivíduo 

respeita a natureza à medida que se sente parte dela, e passa a respeitar o outro porque exige 

também respeito de quem compartilha espaço com ele. É a visão de uma nova ética, que 

permeia as relações do indivíduo com ele mesmo, com os outros, e com o ambiente natural.  

A partir do momento em que o indivíduo adquire, num processo de formação, a 

educação necessária para a convivência harmoniosa com a sociedade e o meio, tem plenas 

condições de participar do processo decisório em relação aos recursos naturais disponíveis. 

Assim pode ser tanto com os mananciais hídricos, com as florestas, ou fauna.  

3.2.1. A Educação Ambiental no contexto legislativo  

3.2.1.1. A Agenda 21  

O documento intitulado "Agenda 21" é considerado como uma das mais 

importantes convenções diplomáticas do Século XX. Assinado na Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, 

introduz no plano da globalização um novo paradigma de desenvolvimento, que reconhece a 

esgotabilidade dos recursos naturais e reclama por um esforço no combate ao desperdício, que 



objetiva mudar os padrões perdulários de consumo que tiveram lugar na civilização pós-

revolução industrial.  

O capital social torna-se, no documento, tão ou mais importante que o capital 

produtivo, o que leva à necessidade da promoção da vida humana, através da educação, 

conscientização, progresso da ciência e tecnologia, além da valorização das estruturas 

participativas e associativas. Seu foco é a sustentabilidade em todos os aspectos: ambiental, 

cultural, social, etc., tendo como principal pilar a ética, como freio necessário à ambição, ao 

individualismo e a quaisquer outras formas de convivência predatória.  

O fortalecimento da ciência para atingir o desenvolvimento sustentável exige que 

o conhecimento científico busque ser ao máximo compatível com o conhecimento tradicional 

disponível. Ao mesmo tempo, é imprescindível a solidez científica dos planos de manejo e 

desenvolvimento ambientais. Os novos métodos devem ser desenvolvidos para vincular seus 

resultados aos conhecimentos empíricos das diferentes culturas, e deve proporcionar 

mecanismos para a previsão antecipada de possíveis impactos para a formulação de soluções 

preventivas.  

A Agenda 21 reconhece a educação como um processo de desenvolvimento de 

potencialidades, tanto a nível individual como das populações. O ensino sobre meio ambiente 

deve necessariamente utilizar métodos informais ao lado dos formais, de modo integrado às 

demais disciplinas e abordando não só temas físico-biológicos, como sócio-econômicos e do 

desenvolvimento humano (incluindo o espiritual). Aborda a necessidade de sensibilização do 

público sobre os problemas ambientais, fomentando a participação nos processos de decisão e 

o senso de responsabilidade pessoal, com conseqüente motivação e dedicação em relação ao 

desenvolvimento sustentável.  

3.2.1.2. Legislação brasileira e Educação Ambiental  

Seguindo a orientação geral traçada pela Agenda 21 e pelos demais documentos e 

tratados internacionais, o Brasil vem adotando em sua legislação os avanços teórico-

metodológicos verificados na ciência.  



A começar pela Constituição de 1988, que em seu artigo 225 elege o meio 

ambiente como direito subjetivo de caráter difuso e impõe tanto ao poder público quanto à 

coletividade o dever de defendê-lo, inclusive pela promoção, pelo poder público, da Educação 

Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

ambiente. Este artigo consolida o que já havia sido inscrito na Lei nº 6938/81, Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 2º, inciso X, que coloca entre seus princípios a 

“educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 

objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente”.   

Ainda na Constituição, verifica-se no art. 205 que o mesmo coloca a educação 

como direito de todos, dever do Estado e da família, e tem o objetivo de desenvolver 

plenamente o indivíduo, preparando-o para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho.  

Outros dispositivos constitucionais favorecem práticas de Educação Ambiental, 

embora não explicitamente. São os que fixam direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º 

e incisos), normatizam o ordenamento urbano (art. 182), regulamentam a ciência e tecnologia 

(arts. 218 e 219), determinam parâmetros para políticas e práticas de saúde (art. 196 e segs.), 

orientam o respeito às manifestações culturais (arts. 215 e 216) e impõem limites à 

comunicação e propaganda (art. 220 e segs.)  

O processo de reconhecimento da Educação Ambiental como política pública 

consolidou-se com a sanção, em abril de 1999, da Lei nº 9795, que disciplina a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Esta lei informa a Educação Ambiental como 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis, de maneira formal e não-formal. Proíbe, ainda, o 

estabelecimento da EA como disciplina isolada, devendo ser tratada como tema transversal, 

ou seja, como uma linha que permeia todas as outras, como um mecanismo que permita e 

facilite a passagem da realidade ambiental, dando um sentido social à praxis educativa.  

Em sede de políticas públicas, a abordagem da Educação Ambiental vem sendo 

explicitada e desenvolvida através da fixação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, para o 

ensino formal, e no âmbito do ensino não-formal, vem sendo adotada como um dos principais 



instrumentos para implantação de políticas de conservação e desenvolvimento sustentável de 

diversos biomas presentes no território nacional.  

 
3.3. Unidades de Conservação no Brasil, implicações no direito de 

propriedade e cumprimento da função social da propriedade.  

3.3.1. A Função social da propriedade  

O direito de propriedade, como fora proposto pela doutrina individualista fundada 

no direito romano, não tem conseguido sobreviver a “ocorrências que revelam distúrbios na 

ordem econômica e social que a realizou” (GOMES, 1959, p. 149).  

Como ocorrências que influenciaram, ou pressionaram o reclame por 

modificações no direito de propriedade, contemporaneamente, podemos destacar as mudanças 

nas relações de trabalho, de consumo e, mais consoante com o objeto deste trabalho, a 

preocupação com a proteção do meio ambiente.  

A preocupação social-coletiva da propriedade no Brasil vem presente na Carta 

Magna de 1988, a qual garante o direito de propriedade, desde que fundado na função social. 

Não sendo possível “escapar ao sentido de que só garante o direito da propriedade que garanta 

sua função social” (SILVA, 1995, p. 274).  

RIOS (apud BORGES, 1998, p. 20), considera a função social da propriedade um 

elemento que define sua essência. "Realidade conjugada que é, por ser direito subjetivo, a 

propriedade só se compreende de forma adequada na presença de sua função social". Defende 

que tal função tem o desiderato de dar ao objeto da propriedade um "destino determinado, de 

vinculá-la a um certo objetivo".  

Em sede constitucional, temos a eleição do tripé liberdade individual – 

necessidade coletiva – proteção ambiental como princípios da ordem econômica brasileira, 

diretamente ligada ao conceito do direito de propriedade:  



Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

... 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
... 
VI - defesa do meio ambiente; 
...  

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada a 5 de outubro de 

1988, acaba por abraçar e até ampliar o quanto já havia sido definido pelo Estatuto da Terra, 

ao compilar as características de cumprimento da função social da propriedade:  

“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 
seguintes requisitos: 

... 
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 

meio ambiente; 
..."  

Neste momento o constituinte de 1988 preocupou-se em colocar a questão 

ambiental no centro da conceituação da propriedade, quando exige o cumprimento da função 

social e, dentre as características que a compõem, erige a proteção do meio ambiente como 

requisito indispensável a esta.  

O cumprimento da função social da propriedade está ligado, portanto, às idéias de 

proteção do ambiente natural e valorização da pessoa humana. De acordo com os mais 

diversos dispositivos legais existentes, não só na Constituição, mas no sistema normativo 

brasileiro, podemos afirmar que deve a propriedade, assim, cumprir uma função sócio-

ambiental, que contemplaria a promoção do ser humano inserido num ecossistema 

ecologicamente equilibrado, com a devida preocupação do uso racional do solo e dos recursos 

naturais, contribuindo para o equilíbrio do meio ambiente, bem como para a utilização de 

modelos sustentáveis de desenvolvimento.  

As ações tendentes ao seu cumprimento passam, necessariamente, por equilíbrio 

nas relações sociais, interação sociedade - natureza e efetivo cumprimento dos dispositivos 

legais pertinentes. 



 
3.3.2. Propriedade e meio ambiente  

A preocupação com o meio ambiente surge, neste cenário de intensas 

transformações na conceituação da propriedade, resultante também de progressos nas ciências 

naturais, do surgimento de conceitos como bioma, ecossistema, sustentabilidade, degradação, 

conservacionismo, etc.  

"Diante da preocupação de se garantir a proteção do meio ambiente, a 
propriedade é um dos institutos jurídicos que mais claramente é afetado pela 
legislação ambiental, estando seu conceito clássico em condição de sofrer 
alterações para que o exercício deste direito seja compatível com a proteção 
ambiental". (BORGES, 1998, p. 23)  

Não se pode olvidar que, para o cumprimento da função sócio-ambiental da 

propriedade, deve-se levar em conta não só o aspecto “natural” do ambiente como também o 

social (como se o homem fosse algo dissociado do meio natural que o envolve).  

A Lei n° 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, diz 
em seu artigo 2° que “a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à 
proteção da dignidade da vida humana,” (grifo nosso) e chama a atenção para os seguintes 
PRINCÍPIOS: 

... 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
... 
VII - recuperação de áreas degradadas;  

IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente.   

3.3.3. Intervenção estatal no direito de propriedade através de Unidades de 

Conservação  

A instituição de áreas especialmente protegidas se configura numa forma de 

intervenção estatal no direito de propriedade, à medida que impõe determinados ônus a quem 



detém o domínio de imóveis, notadamente no meio rural. As unidades de conservação são 

espécies de áreas especialmente protegidas pela legislação, com a finalidade, dentre outras, de 

proteção de ecossistemas, através de atitudes conservacionistas dos recursos naturais e 

recuperação de ambientes degradados.   

Como Unidade de Conservação, tem-se em conta ser um “... espaço territorial 

delimitado e seus componentes, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público para a proteção da natureza, com 

objetivos e limites bem definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção. Podem ser criadas pelos governos federal, estadual ou 

municipal”. (IBAMA, apud CÔRTE, 1997).  

CÔRTE (1997) advoga a tese de que é indevido termo unidade de conservação, 

“uma vez que o conjunto de unidades de conservação do país se caracteriza por unidades que 

se dedicam tanto a ações de preservação como de conservação”.   

As unidades de conservação têm surgido no atual contexto histórico como 

indicadores de intervenção estatal no direito de propriedade, seja na perda desse direito, seja 

na limitação de seu exercício.  

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação – SNUC. Segundo a lei, o SNUC é  constituído pelo conjunto das unidades 

de conservação federais, estaduais e municipais. Busca proteger grandes áreas por meio de um 

conjunto integrado de unidades de conservação, em que estejam representadas amostras 

significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas 

terrestres e aquáticos, bem como suas zonas de amortecimento e corredores biológicos, 

integrando as diferentes atividades de preservação, uso sustentável e restauração ou 

recuperação de ecossistemas degradados.  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação define estas áreas protegidas 

como o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 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”. Esta conceituação peca por considerar apenas o elemento 



natural, em detrimento do ambiente humano, recepcionando ainda a idéia dicotômica homem 

x natureza.  

O SNUC divide as unidades de conservação situadas no território nacional em 

dois grandes grupos, segmentados segundo seu objetivo básico, nos quais comportam-se 

diferentes categorias. Estes grupos são as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso 

Sustentável.  

QUADRO 1 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL, 
SEGUNDO A CATEGORIA, O DOMÍNIO E O OBJETIVO 

Categoria Domínio Objetivo 
Estação 
Ecológica 

Público Preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas 

Reserva 
Biológica 

Público Preservação integral da biota e demais atributos naturais 
existentes em seus limites sem interferência humana direta ou 
modificações ambientais 

Parque 
Nacional* 

Público Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 
ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas e desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 
com a natureza e turismo ecológico 

Monumento 
Natural 

Público ou 
Privado 

Preservação de sítios naturais raros, singulares ou de grande 
beleza cênica 

Refúgio de 
Vida 
Silvestre 

Público ou 
Privado 

Proteção de ambientes naturais onde se asseguram condições 
para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da 
flora local ou da fauna residente ou migratória 

* Quando instituído pelo Estado ou Município, será chamado Parque Estadual ou Parque Natural Municipal, 
respectivamente 
FONTE: SNUC, Lei nº 9.985/2000   

As Unidades de Proteção Integral têm o objetivo básico de preservar a natureza, 

admitindo-se apenas o uso indireto dos recursos naturais (Quadro 1).   

Já as Unidades de Uso sustentável têm o objetivo básico de compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais (Quadro 

2).     



QUADRO 2 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL, 
SEGUNDO A CATEGORIA, O DOMÍNIO E O OBJETIVO 

Categoria Domínio Objetivo 
Área de Proteção 
Ambiental 

Público ou 
Privado 

Proteção da diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade dos recursos 
naturais 

Área de 
Relevante 
Interesse 
Ecológico 

Público ou 
Privado 

Manutenção dos ecossistemas naturais de importância 
regional ou local e regular o uso admissível destas áreas, de 
modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação 
da natureza 

Floresta 
Nacional* 

Público Uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 
científica, com ênfase em métodos para exploração 
sustentável de florestas nativas 

Reserva 
Extrativista 

Público Proteger os meios de vida e a cultura das populações 
tradicionais que sobrevivam do extrativismo e 
complementarmente da agropecuária de subsistência, e 
assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade

 

Reserva de 
Fauna 

Público Realização de estudos técnico-científicos sobre manejo 
econômico sustentável de recursos da fauna nativa, terrestre 
ou aquática, residente ou migratória 

Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Público Assegurar as condições e os meios necessários para a 
reprodução e melhoria dos modos e da qualidade de vida e 
exploração dos recursos naturais pela populações 
tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o 
conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, 
desenvolvida por estas populações 

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural 

Privado Conservação biológica de áreas privadas gravadas com 
perpetuidade 

* Quando instituído pelo Estado ou Município, será chamada Floresta Estadual ou Floresta Municipal, 
respectivamente 
FONTE: SNUC, Lei nº 9.985/2000  

Para que a propriedade alcançada pela proteção garantida pela implantação de 

uma unidade de conservação cumpra sua função social, é necessário que garanta também o 

bem-estar de suas comunidades, em especial das populações tradicionais, respeitando-se seu 

modus vivendi, sua cultura, sua história. Diferentes culturas têm relações diferenciadas com o 

meio ambiente, assim como diferentes camadas sociais relacionam-se diferentemente com o 

entorno natural, e as alterações das relações com o ambiente certamente acarretam mudanças 

na organização social.  

Sendo assim, a função sócio-ambiental da propriedade, no gerenciamento/manejo 

de unidades de conservação, será cumprida à medida que, além da conservação/preservação 

dos recursos naturais existentes, leve-se em conta o homem como integrante do ecossistema, 



em especial as populações residentes, para que se garantam práticas de sustentabilidade, 

levando-se em conta os princípios e normas do Direito Ambiental, especialmente o da 

cooperação Estado-coletividade 

 
3.4. Participação popular e o redesenho do Estado brasileiro contemporâneo  

Essa nova formulação do Estado, baseada na participação da sociedade civil na 

gestão pública não é fato isolado nas questões ambientais. Tem ocorrido através de um longo 

processo de mudança que se contrapõe ao chamado Estado de Bem - Estar Social, que não 

conseguiu solucionar os problemas sociais antigos – saúde, moradia, educação, e as demandas 

que surgiram a partir da reivindicação dos direitos coletivos e difusos – trabalho, renda, 

consumo, meio ambiente. O cidadão, a partir da interlocução de movimentos sociais atuantes, 

começa a despertar para novos horizontes que lhe permitem não somente ser informado das 

decisões emanadas da burocracia estatal, mas ser sujeito ativo de sua própria história, 

inaugurando uma nova “cidadania ativa’, como destaca BENEVIDES (apud RICCI, 1999):  

“O cidadão, além de ser alguém que exerce direitos, cumpre deveres 
ou goza de liberdade em relação ao Estado, é também titular, ainda que 
parcialmente, de uma função ou poder público. Isto significa que a antiga e 
persistente distinção entre a esfera do Estado e a da sociedade civil atenua-se, 
perdendo a tradicional nitidez. Além disso, a possibilidade de participação direta 
no exercício do poder político confirma a soberania popular como elemento 
essencial da democracia. Reforça, ademais, a importância de se somarem os 
direitos políticos aos direitos sociais - pois os direitos políticos favorecem a 
organização para a reclamação dos direitos sociais”.  

Se por um lado existe uma forte demanda da sociedade civil pela efetiva 

participação nos espaços de gestão pública – e aqui em particular na gestão ambiental: o meio 

ambiente é um bem de interesse público, há em contrapartida o interesse direto dos segmentos 

dirigentes do aparelho estatal em não abrir mão do poder de comando. Surge então o lado 

“neoliberal” da participação, que se configura na descentralização, economia de recursos e 

transferência de responsabilidades: a participação como “oferta estatal”, como destaca 

CARVALHO (2001):  

“A Reforma do Estado neoliberal tem provocado uma “zona 
cinzenta”, uma disputa velada de significados que provoca perplexidade mesmo 
nos movimentos sociais e em outros setores da sociedade organizada 
comprometidos com a ampliação da cidadania e da inclusão social. Exemplo disso 
são as políticas de descentralização. Embora seja um princípio sempre defendido 



pelos setores democrático-populares, pois favorece o controle social nos espaços 
locais, temos assistido a processos de “descentralização” que representam 
esforços de “economia” de recursos, pela transferência de responsabilidades 
federais aos estados e municípios e que produzem o “encolhimento” das políticas 
sociais, reduzindo-as a políticas compensatórias voltadas apenas àqueles que não 
têm acesso aos serviços privados”.  

Entretanto, embora haja por parte do Estado noções divergentes a respeito de 

cidadania, democracia, participação, desenvolvimento sustentável, que são vistos em 

programas governamentais, planos de manejo e projetos educacionais, estas não definem 

mecanicamente seu alcance. A sociedade civil disputa permanentemente este espaço e 

consegue, em muitos casos, sua reapropriação para a consecução de uma participação mais 

substantiva. O simplesmente formal consubstancia-se no concreto. A letra estática da lei 

transforma-se no embate dinâmico na arena social. É nessa perspectiva que se desenvolve este 

trabalho.                      



4. AS TUTELAS LEGAIS: ÁGUA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO   

 4.1. A participação da sociedade na Política Nacional dos Recursos Hídricos  

No Brasil, os recursos hídricos têm tratamento constitucional amparado a partir do 

art. 20, que define no seu inciso III como propriedade da União os lagos, rios e quaisquer 

correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham. Os demais mananciais, segundo o art. 

26, inciso I, pertencem aos Estados Federados. Desta forma, a Carta Magna acabou com o 

sistema antigo de domínio previsto no Código de Águas, o qual previa a existência dos cursos 

de água de domínio privado.  

No âmbito dos entes da Federação Brasileira, o Município não tem domínio sobre 

os cursos d'água, embora seja de sua competência zelar pelos mananciais existentes dentro de 

sua jurisdição, tendo como escopo o interesse local. Além disso, cabe ao Município zelar pelo 

equilíbrio ambiental (art. 225), bem como o fato de pertencer ao Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 6.938/81).  

O artigo 225 da Constituição Federal/88, reza que "todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações".  

Para conceituar juridicamente o meio ambiente, valemo-nos da Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente, de nº 6.938/81, que em seu artigo 3º, inciso I, diz que o mesmo 

vem a ser: "o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas".  

Seguindo o disposto no artigo 225 da Constituição e o conceito de meio ambiente 

da PNMA, entende-se a água como importante bem ambiental, que deve ser defendido e 

preservado tanto pelo poder público, quanto pela coletividade. Assim, os modelos de gestão 

ambiental no Brasil têm adotado a participação da coletividade diretamente interessada, a 



exemplo dos Comitês de Bacia no Estado de São Paulo e do Consórcio Municipal Lagos – 

São João, no Estado do Rio de Janeiro.  

No Estado de São Paulo existem 22 bacias hidrográficas, cada uma ligada a um 

Comitê de Bacia Hidrográfica (Muller, 2000). Nestes Comitês, com composição tripartite 

Estado/Municípios envolvidos/representantes da sociedade civil, seguindo o disposto em Lei 

Estadual, são discutidos e propostos diversos aspectos de gestão regional da bacia 

hidrográfica, em especial os usos e prioridades dos recursos hídricos, a utilização, 

conservação, proteção e recuperação da bacia, bem como a aplicação dos recursos financeiros 

destinados a ela.  

Outra experiência interessante é a composição de uma Plenária de Entidades 

existente no Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das Bacias da Região dos 

Lagos, Rio São João e Zona Costeira, no Estado do Rio de Janeiro (RAMBALDI & 

FERREIRA, 2000, p. 170-179). Este Consórcio é uma sociedade civil formada pelos 

municípios que integram aquelas bacias hidrográficas, com a finalidade, dentre outras, de 

planejamento e implementação de programas e projetos destinados ao manejo sustentável 

regional. A Plenária de Entidades é composta de representantes de entidades da sociedade 

civil constituídas há pelo menos um ano e sejam sediadas nos municípios consorciados. Esta 

Plenária atua como órgão consultivo e tem as faculdades de propor planos e programas, 

elaborar estudos e pareceres, solicitar inclusão de assuntos em pautas de reuniões, dentre 

outras. Embora não tenha poder de deliberação dentro do Consórcio, é importante arena de 

pressão da sociedade, bem como através dela a sociedade tem a prerrogativa de obter 

informações importantes para a instrumentalização de suas ações.  

A Lei nº 9.433, de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos 

hídricos, que, dentre outras coisas, reconheceu o valor econômico da água, sua dominialidade 

pública, a limitação desse recurso, e o mais importante, a participação do usuário na gestão 

hídrica.  

Fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97, art. 1º): 

"I - a água é um bem de domínio público;  
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;  
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais;  



IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 
águas;  

V.- a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos;  

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.” (grifo 
nosso).  

Este último princípio, o da gestão descentralizada e participativa, é o que dá o tom 

fundamental para a busca da efetiva influência da sociedade civil na gestão dos recursos 

hídricos. Este princípio, o da descentralização, vem ao encontro dos preceitos da Constituição 

de 1988, embora tenha sido alardeada como uma grande inovação, e consiste na tomada de 

decisão pelos níveis hierárquicos na Administração Pública mais diretamente ligados à 

problemática em tela. Quanto à gestão participativa, trata-se de um processo que permite que 

os usuários, a sociedade civil organizada, as ONGs e outros organismos possam influenciar no 

processo da tomada de decisão, “constituindo em conditio sine qua non a participação destes 

atores nos processos de gestão”. (RAMBALDI & FERREIRA, 2000, p. 171)  

Deste modo, foi prevista à coletividade a participação na gestão dos recursos 

hídricos existentes em território brasileiro, em níveis que a própria lei determina mais adiante, 

mais especificamente nos artigos 26, III (acesso às informações), 34 (composição do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos), 39 (composição dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica) e 47 (conceituação das Organizações Civis de Recursos Hídricos).  

O acesso aos dados e informações de recursos hídricos "garantido a toda a 

sociedade" (grifo nosso) está previsto como um dos princípios básicos para o funcionamento 

do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, previsto no artigo 26, inciso III. Esse 

Sistema é concebido legalmente para a coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de 

informações sobre os recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão.  

No artigo 34, incisos III e IV, a PNRH prevê na composição do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos, a presença de representantes dos usuários e das organizações 

civis de recursos hídricos:   



“Art. 34. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por: 
... 
III - representantes dos usuários dos recursos hídricos; 
IV - representantes das organizações civis de recursos hídricos.”  

A coletividade foi contemplada por sua inclusão na composição dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas através do artigo 39 da PNRH, incisos IV e V, também com 

representantes dos usuários e das organizações civis de recursos hídricos. Na composição dos 

Comitês, chama-se a atenção também para o fato de que, se o território da bacia abranger 

terras indígenas, obrigatoriamente estes povos farão parte do Comitê, mediante representação. 

E para isso não basta apenas residir na área delimitada da bacia, basta o interesse nela, ou 

seja, que o território da bacia exerça alguma influência no modus vivendi da comunidade.  

Outro ponto a destacar é que nestes dois âmbitos é garantida a paridade entre 

poder público e coletividade, como se depreende da leitura dos dispositivos da PNRH:  

"Art. 34 ... 
Parágrafo único - O número de representantes do Poder Executivo 

Federal não poderá exceder à metade mais um do total de membros do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

... 
Art. 39. 
§1º - O número de representantes de cada setor mencionado neste 

artigo, bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos 
regimentos dos comitês, limitada a representação dos poderes executivos da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios à metade do total de 
membros”. (grifos nossos)  

Queremos destacar a importância dos Comitês de Bacia Hidrográfica por duas 

razões: a) a própria Política Nacional de Recursos Hídricos elegeu a bacia hidrográfica como 

unidade de gestão; e b) nas suas atribuições se encontram os instrumentos de mobilização das 

comunidades para as discussões necessárias ao bom gerenciamento dos recursos.  

No artigo 38 da PNRH vemos as atribuições dos Comitês de Bacia, no âmbito de 

sua área de atuação:  

"I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a 
atuação das entidades intervenientes; 

II - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos 
recursos hídricos; 



III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 
IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 
V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos 

as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, 
para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de 
recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; 

VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e 
sugerir os valores a serem cobrados; 

VII / VIII - (VETADOS) 
IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, 

de interesse comum ou coletivo."  

O Comitê de Bacia Hidrográfica é um tipo novo na organização de bens públicos 

em nosso país, e tem como principal virtude criar a possibilidade de amplos debates sobre a 

problemática dos recursos hídricos, envolvendo diretamente a sociedade civil organizada.  

Este modelo de gestão dos recursos hídricos foi introduzido no Brasil na região de 

influência da Bacia do Rio Piracicaba, na década de 60, muito por influência de movimentos 

populares e setores ligados à Universidade de São Paulo, que mantém um Campus naquela 

cidade. Este movimento criou o primeiro Consórcio Municipal que depois evoluiu para o 

primeiro Comitê de Bacias, que se consolidou com a Lei de Recursos Hídricos do Estado de 

São Paulo. Pode-se afirmar concretamente que a experiência de Piracicaba serviu de exemplo 

para a atual Política de Recursos Hídricos no Brasil.  

No Estado da Bahia, a política de recursos hídricos é definida pela Lei nº 6.855, 

de 12 de maio de 1995, anterior portanto à Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos. Em 

seu texto, não há previsão de Comitês de Bacia, tampouco instrumentos de participação de 

representantes da sociedade civil na gestão dos recursos hídricos a nível estadual. O Decreto 

Estadual nº 6.295, de 21 de março de 1997, que institui o Sistema de Planejamento, 

Coordenação e Implantação do Projeto de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SISPLAC, 

também silencia a esse respeito, instituindo inclusive dois Conselhos – Interinstitucional do 

Projeto de Gerenciamento e Coordenador, compostos apenas por representantes dos órgãos 

estatais.  

A gestão de recursos hídricos no Estado da Bahia é executada por uma 

Superintendência ligada à Secretaria de Infra Estrutura. A “descentralização” do 

gerenciamento se deu através da criação de 10 (dez) Regiões Administrativas da Água 



(RAA’s), tomando como base as bacias hidrográficas do Estado. Nem mesmo na formulação 

dos Planos Diretores das bacias hidrográficas estaduais consta qualquer vestígio de 

participação social (MMA. PNMA II: fevereiro/2001).  

4.1.1. Nova figura jurídica: a Associação Civil de Recursos Hídricos  

Além dos usuários de recursos hídricos, a Política Nacional cria uma figura nova, 

as Associações Civis de Recursos Hídricos, que ela própria cuida de conceituar, no seu artigo 

47, que assim as considera, para os efeitos legais:  

   "I.- consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas; 
   II.- associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos; 
  III.- organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de 

recursos hídricos; 
  IV.- organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses 

difusos e coletivos da sociedade; 
   V.- outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos”.  

A exigência legal para que as organizações civis de recursos hídricos integrem o 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos é que elas sejam legalmente constituídas, ou seja, 

tenham seus Estatutos devidamente registrados no Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas.  

“Essas organizações são de fundamental importância para a 
viabilidade e a concretização dos objetivos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, pois permitem a agregação ao Sistema Nacional de Recursos Hídricos a 
agregação de um sem número de parceiros com larga e profícua experiência 
técnica, além de constituírem-se no instrumento que permitirá efetivamente a 
participação da grande maioria dos setores usuários dos recursos hídricos”. 
(RAMBALDI & FERREIRA, 2000, p. 173)  

Para os efeitos deste trabalho, podemos destacar as organizações indicadas nos 

incisos II e IV, que atribuem este status às associações de usuários e às organizações não-

governamentais de defesa do meio ambiente.  

Diante das inovações trazidas pela Lei do Terceiro Setor, é mister que tais 

organizações se adeqüem e busquem estar inseridas no contexto das Organizações da 



Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s), dado à importância que este instituto tem 

ganhado na gestão dos espaços públicos.   

4.2. A participação da sociedade na Política Nacional de Educação Ambiental  

A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), tratando de conceituar a Educação Ambiental (EA) como “os processos 

por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constróem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. Coloca a EA 

como componente essencial e permanente da educação nacional, garantida a todos os 

cidadãos, e em todos os níveis e modalidades do processo educativo.  

Pelo exame da PNEA, a mesma já nasce com a verbalização de novos valores, em 

que se destacam os princípios consagrados pela Educação Ambiental, principalmente a ética, 

descentralização e participação, elencados no seu artigo 4º:  

“I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;  
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o 
enfoque da sustentabilidade;  
III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 
multi e transdisciplinaridade; 
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;  
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais 
e globais; 
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 
cultural. “ (grifo nosso)  

Além de inserida em seus objetivos, a participação popular ganha destaque 

também nos objetivos fundamentais da PNEA, quando a mesma explicita que 

fundamentalmente deverá incentivar a participação individual e coletiva na preservação do 

equilíbrio ambiental, entendida como “valor inseparável do exercício da cidadania” (art. 5º, 

inciso IV) e que deseja alcançar o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade (art. 5º, inciso VII).  



As atividades em Educação ambiental no território nacional, explicitadas pela 

PNEA, devem estar voltadas para a capacitação de recursos humanos, o desenvolvimento da 

pesquisa e da divulgação do conhecimento, bem como permanente avaliação e 

acompanhamento constante das ações. No âmbito da pesquisa, para sua execução devem ser 

desenvolvidos instrumentos e metodologias que garantam a participação de todos os 

interessados em sua formulação.  

Existe, no âmbito da norma, a diferenciação entre a educação ambiental no ensino 

formal e não-formal. Para o nosso entendimento e cumprimento dos objetivos do trabalho, 

limitamo-nos a indicar a educação ambiental formal como aquela “desenvolvida no âmbito 

dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas”, ou seja, oferecidas dentro do 

sistema educacional como tema transversal aos currículos escolares.  

A Educação Ambiental não-formal é entendida como o conjunto das ações e 

práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à 

sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente, incentivadas pelo 

poder público para (art. 13):  

“ I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços 
nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas 

relacionados ao meio ambiente; 
II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-
governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à 
educação ambiental não-formal;  
III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de 
programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as 
organizações não-governamentais; 
IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de 
conservação;  
V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às 
unidades de conservação; 
VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;  
VII - o ecoturismo.” (grifos nossos)    

A Lei de Política Nacional de Educação Ambiental incorporou em seu texto o 

entendimento de que a educação para o meio ambiente não se faz apenas numa perspectiva 

conservacionista, de simples conhecimento das interações do meio, mas engaja em si a 



perspectiva política. A Educação Ambiental incorpora a ideologia participatória dos processos 

decisórios como valor fundamental a ser considerado (LAYRARGUES, 1998, p. 109).   

Dessa forma, a autonomia, a participação, a cidadania, a justiça social, não são 

simples metas a serem atingidas, mas meios a serem construídos no cotidiano. A educação 

ambiental adquire um sentido estratégico na condução do processo de transição para uma 

sociedade sustentável. Trata-se de um processo histórico que reclama o compromisso do 

Estado e da cidadania para elaborar projetos a níveis nacional, regional e local, nos quais a 

educação ambiental se defina através de um critério de sustentabilidade que corresponda ao 

potencial ecológico e aos valores culturais de cada região.  

A educação ambiental deve gerar uma consciência e capacidades próprias para 

que as populações possam se apropriar de seu ambiente como uma fonte de riqueza 

econômica, de gozo estético e de novos sentidos civilizatórios. Deve conscientizar para um 

novo mundo no qual todos os indivíduos, as comunidades e as nações vivam irmanados em 

laços de solidariedade e harmonia com a natureza. (LEFF, 1999, p. 128)  

O estágio de degradação ambiental é um gerador de fortes demandas sociais para 

programas de educação ambiental. A resolução dos problemas carrega um valor altamente 

positivo para quebrar a tendência desmobilizadora. Entretanto, a educação ambiental não pode 

ser vista como estacionária, como uma estratégia de resolução de problemas pontuais, pois 

dessa forma pode recair num claro projeto de conformismo social e alienação dos dominados, 

como entende LAYRARGUES (1999, p. 140), ao reafirmar a natureza ideológica da educação 

ambiental, que se traduz em atos políticos, que visam a manutenção ou a transformação da 

atual correlação de forças sociais.  

LAYRARGUES (1999, p. 141) Lembra ainda que o entendimento do atual 

processo de degradação ambiental como estilo predatório na apropriação das forças da 

natureza encontra paralelo na apropriação da mão-de-obra da classe trabalhadora.  

Neste mesmo sentido, MATA (1998, p. 141) assevera que o contexto dos grupos 

organizados, das organizações sociais, ou dos novos movimentos sociais bem pode ser 

identificado como um caminho, entre os espaços de produção de outros modos de apreensão 

da realidade. Nessa trajetória, conferem aos ensinados, com saber consolidado na práxis 



social, o status de co-produtores do conhecimento e não apenas de usuários de um 

conhecimento produzido pela racionalidade científica.   

No novo marco da Política de Educação Ambiental, é fundamental a participação 

da sociedade civil organizada, na forma dos movimentos sociais, dos grupos de interesse, das 

associações e outras formas de organização locais, com vistas à construção de projetos de 

cidadania emancipatória, de contestação, de reivindicação dos direitos sociais, no 

entendimento de que não basta a preservação/conservação dos recursos naturais, se não 

houver afirmação social construída no cotidiano.  

O indivíduo que não tem suas necessidades básicas de saúde, moradia e 

alimentação satisfeitas não entenderá a necessidade de não jogar seus resíduos nos rios 

Almada e Cachoeira, não compreenderá a necessidade de manutenção dos remanescentes de 

Mata Atlântica, tampouco se furtará a caçar os caranguejos na época de andada, pelo simples 

fato de ter prioridade em saciar suas necessidades mais urgentes.  

Conforme o entendimento de MATA (1998, p. 142), educação ambiental e 

cidadania são coabitação dos direitos sociais. Não se pode falar de ambas como se estivessem 

alheias à essência ético-política. Para a autora, a noção de meio vai além da conclamação ao 

verde e da defesa de animais e plantas. Meio ambiente é então entendido como sendo entorno 

social, meio cotidiano de luta pela vida, é espaço social em permanente construção pela 

reivindicação de direitos sociais que se traduzem em casa, escola, comida, trabalho, hospital, 

diversão, ambiente.  

A participação da sociedade na construção dessa cidadania ativa processa-se na 

consolidação dos espaços previstos na legislação, de forma que, conscientes de seu papel, os 

movimentos sociais e demais organizações da sociedade possam servir de interlocutores da 

política ambiental como política de desenvolvimento global, em que seu maior desafio é o 

projeto social.  

Dessa base participacionista e emancipadora é que nasceu a influência para a 

consolidação da legislação própria de Educação Ambiental. Sua base conceitual fora sendo 

trabalhada através das Conferências Internacionais (dentre as quais tem maior relevo a de 

Tbilisi em 1977), Fóruns de ONG´s (que tem como marco importante o Fórum de ONG´s 



paralelo à Rio-92) e movimentos sociais organizados, dos quais pode-se destacar a ação do 

Grupo de Estudos em Educação Ambiental – GEA, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, desenvolvendo trabalhos com metodologias participativas que têm se tornado 

referência para órgãos governamentais e organizações não-governamentais (LOUREIRO, 

1992). Todo esse trabalho resultou na elevação da Educação Ambiental como componente 

essencial a qualquer política ambiental no âmbito público ou privado, e fixou as bases 

conceituais da Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA.  

4.3. A participação popular no Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação  

A partir de suas diretrizes, traçadas pelo artigo 5º, o SNUC prevê a participação 

efetiva das populações locais na criação, implementação e gestão das unidades de 

conservação existentes no território nacional. No mesmo artigo, busca apoio e cooperação 

tanto de pessoas físicas como jurídicas, em especial organizações não governamentais, para a 

realização das atividades inerentes às unidades, a exemplo de estudos e pesquisas científicas, 

educação ambiental, lazer e monitoramento ambiental. Incentiva ainda as populações e 

organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades dentro do sistema 

nacional:  

"Art. 5º - O SNUC será regido por diretrizes que:  
...  
II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da 
sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades de 
conservação;  
III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, 
implantação e gestão das unidades de conservação;  
IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de 
organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, 
pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e 
turismo ecológico, monitoramento e manutenção e outras atividades de gestão das 
unidades de conservação;  
V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e 
administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional;  
VI - assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica de 
conservação;  
... 
IX - considere as condições e necessidades das populações locais no 
desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos 
recursos naturais;  
..."  



O Sistema Nacional de Unidades de Conservação dá grande importância ao 

instituto da consulta pública, tanto para a criação, quanto para a mudança de categoria ou 

mesmo para alteração dos limites das unidades. A relevância deste instituto será de grande 

valia para as populações interessadas, à medida que se estabeleçam reais espaços de discussão 

a respeito da importância e da conveniência sócio ambiental de implantação de determinada 

categoria de Unidade de Conservação num dado local e naquele determinado momento.  

Mas deve-se ter cuidado com a utilização deste instituto. A consulta pode-se 

tornar mero mecanismo de comunicação, informação ou somente motivação, como denuncia 

RICCI (1999), que considera a participação como compartilhamento de uma ação. Neste caso, 

aqueles que participam precisam ter, em primeiro lugar, acesso às informações essenciais para 

se tomar uma decisão. Em segundo lugar, necessitam participar de fóruns que deliberam. Para 

tanto, todos aqueles que participam precisam de tempo para absorver informações, processá-

las, socializar suas observações e sugestões, assim como negociar suas sugestões.  

A participação funda-se na tolerância e na busca de construção de unidade a partir 

das diferenças entre aqueles que participam. Em muitas regiões, a população é convidada para 

participar de fóruns ou reuniões sem, contudo, serem informados com antecedência da 

situação e do estágio de discussão interna. Outras vezes, não indica os mecanismos por onde 

suas sugestões serão discutidas e encaminhadas. Em pouco tempo, o convite frustra os 

convidados RICCI (1999).  

Dessa forma são indicados os corretos caminhos para uma verdadeira tomada de 

decisão via consulta pública: a) acesso anterior às informações necessárias; b) inserir-se em 

discussões anteriores; c) negociação de posições. Assim, o cidadão que participa de um 

processo de consulta estará habilitado a exercer seu direito de escolha a respeito da criação, 

mudança de categoria ou alteração dos limites de uma unidade de conservação.  

Em se tratando das categorias Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, as populações tradicionais são obrigadas, mediante contrato com o poder 

público, a participar da preservação, recuperação, defesa e manutenção da unidade. Em 

síntese, cabe a estas populações todas as ações de gestão da unidade, em caráter de 

cooperação com o órgão governamental responsável por sua administração.  



O artigo 26 trata da gestão de um “mosaico” de unidades, que vem a ser um 

conjunto de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas, justapostas ou 

sobrepostas, bem como outras áreas protegidas públicas ou privadas (corredores biológicos, 

áreas de preservação permanente, servidões, etc.). Quando houver ocorrência do mosaico, o 

SNUC reza que deve haver um sistema de gestão integrada e participativa, para que sejam 

compatibilizados a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável, num contexto regional.  

No tocante ao Plano de Manejo das unidades de conservação, o SNUC assegura 

ampla participação da população residente na elaboração, atualização e implementação dos 

planos das categorias Reserva Extrativista, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Área de 

Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante 

Interesse Ecológico (art. 26, parág. 2º).  

Na conceituação do SNUC, o plano de manejo vem a ser um "documento técnico 

mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se 

estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 

recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas fiscais necessárias à gestão da 

unidade".  

Cada Unidade de Conservação (UC) do grupo de Proteção Integral terá um 

Conselho Consultivo, no qual estarão presentes, além de representantes de órgãos públicos, 

representantes de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em 

Refúgios de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for a caso, e, durante o processo 

de reassentamento em decorrência de implantação da Unidade, das populações tradicionais 

residentes.  

A categoria APA - Área de Proteção Ambiental, pela inteligência do artigo 15, 

parág. 5º, deverá dispor de um Conselho Gestor, que na sua constituição contará com 

representação de organizações da sociedade civil e da população residente dentro de seu 

perímetro.  

Outra possibilidade de participação da sociedade na gestão das unidades de 

conservação é através das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP’s) que, 



em decorrência do artigo 30, poderão gerir unidades, mediante instrumento a ser firmado com 

o órgão responsável por sua gestão. Este instrumento, por força da Lei do Terceiro Setor (nº 

9.790/99) deve ser o Termo de Parceria, com os requisitos indicados naquele diploma legal.  

A participação de comunidades, na Lei do SNUC, não se restringe apenas ao 

caráter consultivo ou deliberativo. Em determinados casos, é imprescindível o processo 

negocial entre governo e comunidades interessadas, ex vi do artigo 42, em que o 

reassentamento de populações tradicionais atingidas pela implantação de uma U.C. de 

proteção integral deve ser feito em local e condições a serem acordados entre as partes. Além 

disso, até que seja completado todo o processo, o órgão gestor deve estabelecer normas e 

ações específicas para compatibilizar a presença das populações com os objetivos da unidade, 

e assegurar a participação da comunidade na elaboração dessas normas.  

Questão importante a ser levantada é a da informação. No tocante a este item, o 

SNUC institui um Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, em cujo banco de dados 

deverá constar as características principais de cada U.C., incluindo, além das mais relevantes, 

informações sobre espécies ameaçadas de extinção, situação fundiária, recursos hídricos, 

clima, solos e aspectos socioculturais e antropológicos (art. 50). Os dados constantes do 

Cadastro deverão ser divulgados e colocados à disposição de todos os interessados.  

A tramitação do SNUC no Congresso Nacional foi acompanhada de perto pelos 

movimentos ambientalistas, comunidade científica e, naturalmente, por parlamentares ligados 

ao meio ambiente. Mesmo após sua entrada em vigor, continua sendo objeto de mobilização, 

tendo em vista que se encontra em processo de regulamentação, que tem contado com a 

participação de diversos setores da sociedade, tendo já sido publicada uma minuta de Decreto 

Regulamentador, em 18/03/2001, oriunda de um grupo de trabalho composto para este fim, e 

se encontra em discussão com a sociedade.  

No Estado da Bahia, vê-se claramente a opção política de implantação de 

Unidades de Conservação da categoria Área de Proteção Ambiental – APA, por ser o modelo 

que mais se adequa à perspectiva de conservação ambiental conjugada à utilização econômica 

dos recursos. São aproximadamente 1.900.000 ha, correspondentes a cerca de 3% do território 

do Estado (MMA. PNMAII: fev/2001). Via de conseqüência, pela própria natureza da 

categoria, a gestão das unidades de conservação no Estado tem avançado para modelos 



participativos, principalmente no que tange à parceria com Organizações não Governamentais 

na execução de projetos e mesmo na Administração de áreas protegidas. Como exemplos, 

podemos citar:  

a) Implantação do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Itacaré – 

Serra Grande, com a participação de representantes das comunidades e em 

parceria com o Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia – 

IESB; 

b) Gestão da Área de Proteção Ambiental do Pratigi, mediante parceria firmada 

com os seguintes agentes: Prefeitura Municipal de Ituberá – PMIT, Prefeitura 

Municipal de Igrapiúna – PMIG, Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha – 

PMNP, Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Juliana – 

IDES e a Cooperativa de Trabalhadores Autônomos Litoral Sul da Bahia 

LTDA – COOTRASB; 

c) Execução de atividades relacionadas à Gestão da APA da Lagoa Encantada, 

em parceria com a Associação Pró-Bacia do Rio Almada – ABARÁ; 

d) Base de Dados do Projeto “Abordagem Ecológica e Instrumento Econômico 

para o Estabelecimento do Corredor do Descobrimento”, em parceria com o 

Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia – IESB;  

É importante salientar que a descentralização na gestão de áreas protegidas no 

Estado da Bahia segue uma política de governo tendente também à transferência de 

responsabilidade administrativa das áreas protegidas, mediante estabelecimento de parceiras 

com Organizações Sociais e Organizações não Governamentais, seguindo experiências 

internacionais e orientação federal, confirmando a já levantada “reconfiguração” do Estado1.       

4.4. Classificação da participação nas normas encontradas 

                                                           

 

1 Centro de Recursos Ambientais. Referências para uma Política Ambiental de Desenvolvimento Humano para a 
Promoção da Biodiversidade. Caderno I. Salvador, Junho/98. 



 
4.4.1. Na Política Nacional de Recursos Hídricos  

Verifica-se com nitidez a tendência da Lei nº 9.433/97 a enfatizar a forma 

representativa da participação (Quadro 3), pois a concentra no âmbito dos Comitês de Bacia 

e no Conselho Nacional de Recursos Hídricos:  

“Art. 34. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por: 
... 
III - representantes dos usuários dos recursos hídricos; 
IV - representantes das organizações civis de recursos hídricos.  

...  

Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes: 
... 
IV - dos usuários das águas de sua área de atuação; 
V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia.”  

Exceção à tendência geral verifica-se nos artigos 1º (já citado), 3º inciso IV e 26 

inciso III, posto que estas normas têm o escopo de prever a participação tanto na forma 

representativa quanto na forma direta:  

“ Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política 
Nacional de Recurso Hídricos: 
... 
IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores 
usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional; 
...  

Art. 26. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações 
sobre Recursos Hídricos: 
... 
III - acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade.”        



QUADRO 3 – IDENTIFICAÇÃO DAS PREVISÕES DE PARTICIPAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL E SUA FORMA DE EXERCÍCIO, ENCONTRADAS NA LEI 

9.433/97 
Artigos Instituto Forma 

1º, inciso VI Gestão participativa e 
descentralizada 

direta/representativa 

3º, inciso IV Planejamento articulado com o dos 
setores usuários 

direta/representativa 

26, incisos I e III I - descentralização dos dados e 
informações; 
III - garantia de acesso às 
informações 

direta/representativa 

34, incisos III e IV Representações de usuários e 
organizações civis no Conselho 
nacional de Recursos Hídricos 

representativa 

39, incisos IV e V; parág. 
3º, inciso II 

Representações de usuários, 
organizações civis e comunidades 
indígenas nos Comitês de Bacia 
Hidrográfica 

representativa 

Fonte: Lei nº 9.433/97 - Política Nacional de Recursos Hídricos  

A Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) privilegia a instância 

dos Conselhos para a participação da  sociedade civil, mediante participação representativa.  

O Conselho, como organismo de Estado, sugere grande reforma do aparelho 

estatal. Entretanto, se seus membros não assumem o desafio de participar intensamente nas 

discussões, proposições e deliberações, sua tendência é tornar-se inócuo ou meramente 

homologador das proposições dos governos. Se de um lado há a tendência da sociedade ver o 

conselho como fórum de disputa, os governos tendem a vê-lo como meros auxiliadores nas 

tomadas de decisão (RICCI, 1999).  

É indubitável o avanço democrático formal no tocante à implementação de 

conselhos na política de gestão de recursos hídricos. Entretanto, falta ainda muita coisa a ser 

resolvida, principalmente nas atribuições dos Conselhos de Bacia, que deveriam estar atuantes 

em todo o país, ou em fase de implantação. Decorridos quatro anos da publicação da PNRH, 

verifica-se ainda sua implantação a passos muito lentos, sem que a sociedade civil busque 

tornar efetivo seu direito de participar do gerenciamento das águas.  

Falta ainda à sociedade a busca pelo exercício do direito à informação, sua forma 

de participação direta na sistemática da PNRH. A gestão “descentralizada”, que conte com a 



participação dos usuários e das comunidades, prevista no artigo 1º da lei não pode apenas 

circunscrever-se como uma transferência de responsabilidades do poder estatal central para o 

local, mas redundar numa efetiva descentralização também da arena decisória, do Estado para 

a sociedade.  

4.4.2. Na Política Nacional de Educação Ambiental  

Na Lei nº 9.795/99, há forte tendência a apenas declarar o direito à participação da 

sociedade na ações desenvolvidas no âmbito da Política Nacional de Educação Ambiental, 

sem no entanto dividir as responsabilidades:  

“ Art. 4.o São princípios básicos da educação ambiental: 
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 
... 
Art. 5.o São objetivos fundamentais da educação ambiental: 
... 
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 
na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 
qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 
... 
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.”   

De uma maneira geral, os artigos não fazem distinção sobre a forma de 

participação, sendo porém predominante a forma direta (Quadro 4), a exemplo do artigo 13:  

“Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas 
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 
ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio 
ambiente.  
Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, 
incentivará:  
... 
III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de 
programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as 
organizações não-governamentais; 
IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de 
conservação;  
V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades 
de conservação;  
VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;”  

As questões ambientais a serem atacadas por via da educação ambiental 

encontram-se ligadas basicamente à preocupação com setores da sociedade de consumo, com 



os resíduos industriais e domésticos, com as populações submetidas a situações de risco 

social, com a finitude dos recursos naturais. A educação ambiental está intimamente ligada à 

formação dos recursos humanos para o trato com estas questões.  

QUADRO 4 – IDENTIFICAÇÃO DAS PREVISÕES DE PARTICIPAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL E SUA FORMA DE EXERCÍCIO, ENCONTRADAS NA LEI 

9.795/99 
Artigos Instituto Forma 

1º Construção de mecanismos de conservação 
ambiental pelo indivíduo e pela sociedade 

Direta/representativa 

3º, caput, e 
inciso VI 

Solução de problemas ambientais como 
prerrogativa de toda a sociedade 

direta 

4º Princípios da Educação ambiental: holismo, 
democracia, participação, pluralismo, ética, dentre 
outros 

-- 

5º, inciso IV Incentivo à participação individual e coletiva na 
defesa da qualidade ambiental 

Direta/representativa 

7º Envolvimento das organizações não-
governamentais na esfera de atuação da Educação 
Ambiental 

representativa 

13, incisos III, 
IV, V e VI 

Incentivo governamental às parcerias entre 
instituições de ensino e iniciativa privada e 
governamental, além da sensibilização de 
segmentos da sociedade sobre a importância das 
unidades de conservação e produção agrícola 

direta 

14 Coordenação da PNEA a cargo de um órgão gestor representativa 
Fonte: Lei nº 9.795/1999 - Política Nacional de Educação Ambiental  

De fato, é na esfera da educação ambiental não formal a esfera de atuação da 

sociedade na política nacional de educação ambiental. Esta sociedade vem a ser os indivíduos, 

isoladamente ou coletivamente através das associações, das ONG’s, das comunidades, 

movimentos sociais. Compreende não só as iniciativas desta sociedade para a formação de 

recursos humanos e conscientização sócio-ambiental, como também entende a participação de 

setores do mercado, como empresas que atuam nos setores de produção ou de comunicação, 

como responsáveis diretamente pela implementação de ações de educação ambiental.  

Com relação a estes últimos, o capital e os meios de comunicação, vale a pena 

destacar o pensamento de VELASCO (2000) a respeito do controle social a estes atores, 

defendendo que fica por conta da própria sociedade a realização incessante das devidas 

cobranças, em especial pela sua grande repercussão no grande público, inclusive nas próprias 

crianças (muitas vezes com impacto maior que o conseguido pela Escola), da 



responsabilidade aqui atribuída à grande imprensa, cuja democratização e colocação sob 

controle social é uma exigência inadiável com vistas à construção da ordem sócio-ambiental 

fraterna e sustentável pretendida. Defende ainda a quebra da lógica do lucro para se colocar 

espaços de EA nos chamados horários nobres e no zelo efetivo pela saúde e segurança dos 

trabalhadores e pela preservação ou conservação do meio ambiente não-humano do seu 

entorno.  

Cabe à sociedade civil despertar para estas questões, procurando ao mesmo tempo 

formar-se e informar-se a respeito dos problemas ambientais, diretamente ou através de seus 

interlocutores, para de fato interferir tanto no controle social do capital e dos meios de 

comunicação, quanto para preencher os espaços de gestão pública previstos nas leis de 

política ambiental.  

A educação ambiental, como já salientado, é educação política e ideológica, aliás, 

como bem expresso por RUSCHEINSKY (2000), de que a educação ambiental, de cunho 

cultural e político, relaciona-se diretamente com a construção da consistência ideológica das 

posições assumidas pelos setores sociais e os movimentos ecológicos, bem como das 

estratégias adotadas para captar adesão aos princípios ambientais.  

Esta consistência ideológica inclui uma dimensão histórica que abrange uma 

avaliação do processo político, do desenvolvimento social e as possibilidades de sua 

subsistência enquanto sujeitos neste processo. A emergência, a formação e a consistência de 

sujeitos sociais voltados para as questões ambientais se configuram na consolidação de 

dimensões fundamentais da cidadania.  

Nesta esfera, da construção do espaço político de atuação da educação ambiental, 

RUSCHEINSKY (2000) destaca ainda a dificuldade na formação do ator social, no processo 

de educação, para reconhecer as alterações ambientais como pertencentes à esfera política, 

pois esta ligação educação/ambientalismo/política apresenta ainda parâmetros amplos e não 

parece conectar-se de maneira uniforme em todas as parcelas da população que constróem 

uma retórica sobre esta temática. Daí a necessidade de maiores esforços da coletividade para 

inserir-se na gestão pública e radicalizar a democracia ambiental. 

  



4.4.3. No Sistema Nacional de Unidades de Conservação  

A forma de participação direta da sociedade é ressaltada no SNUC (Quadro 5. 

Nota-se ainda que, à exceção dos artigos que tratam da consulta pública, cuja participação é 

essencialmente individual, todos os demais artigos que se enquadram em participação 

individual podem ser também exercidos em nível de participação coletiva:  

“Art 5º O SNUC será regido por diretrizes que:  
... 
III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, 
implantação e gestão das unidades de conservação;  
IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de 
organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, 
pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e 
turismo, ecológico, monitoramento e manutenção e outras atividades de gestão 
das unidades de conservação;  
V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a 
estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do sistema 
nacional;...”  

No artigo acima, os incisos III e V prevêem a participação coletiva da sociedade, e 

o inciso IV permite a participação tanto a nível individual quanto coletivo. Da mesma forma, 

todos indicam a participação popular nas formas direta, relacionadas às populações e 

organizações privadas e representativa, relacionadas às associações, organizações não-

governamentais e outras, como interlocutoras da sociedade.  

No SNUC, há a previsão de forma representativa de participação nos artigos 

referentes à presença das populações e organizações nos conselhos de Unidades de 

Conservação:  

“Art 15 ...  

§ 5º A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos 
públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, 
conforme se dispuser no regulamento desta lei.”  

“Art 29. Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de 
um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração 
e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da 
sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgios de Vida 
Silvestre ou Monumento Natural, quando for a caso, e, na hipótese prevista no § 



2º do art. 42, das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em 
regulamento e no ato de criação da unidade.”   

“Art 41. ...  

§ 4º A Reserva da Biosfera é gerida por um Conselho Deliberativo, formado por 
representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da 
população residente, conforme se dispuser em regulamento e no ato de 
constituição da unidade.”    

No Sistema Nacional de Unidades de Conservação, se o contrapormos à Política 

Nacional de Recursos Hídricos e à Política Nacional de Educação Ambiental, nota-se 

claramente uma opção participativa maior, possivelmente por causa de seu processo de 

tramitação no Congresso Nacional, que contou com a participação direta de parlamentares 

ligados aos movimentos ambientalistas, bem como da discussão e assessoramento de 

organizações ligadas às questões ambientais.                               



QUADRO 5 – IDENTIFICAÇÃO DAS PREVISÕES DE PARTICIPAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL E SUA FORMA DE EXERCÍCIO, ENCONTRADAS NA LEI 

9.985/2000 
Artigos Instituto Forma 

5º, incisos III e V

 
Participação efetiva das comunidades na 
criação, implantação e gestão das unidades de 
conservação 

direta 

5º, inciso IV Apoio e cooperação de ONG's, empresas e 
pessoas físicas em atividades de gestão de 
unidades de conservação 

direta/representativa 

15, parág. 5º Representações de comunidades e organizações 
no Conselho Gestor de Áreas de Proteção 
Ambiental 

representativa 

22, parág. 2º, 5º, 
6º 

Consulta pública para criação, ampliação ou 
mudança de categoria de U.C. 

direta 

22, parág. 3º Fornecimento de informações no processo de 
consulta pública 

direta 

23, parág. 1º Participação de populações tradicionais na 
gestão de Reservas Extrativistas 

direta 

27, parág. 2º Ampla participação da população residente na 
elaboração, atualização e implementação do 
plano de manejo de algumas categorias de U.C's

 

direta/representativa 

29 Representação da sociedade civil no Consleho 
Consultivo das U.C's de Proteção Integral 

representativa 

30 Administração de U.C's pela OSCIP's representativa 
41, parág. 4º Representação da sociedade no Conselho 

deliberativo das Reservas da Biosfera 
representativa 

42, caput, e 
parág. 2º 

Negociação direta com as populações 
tradicionais atingidas por U.C's onde não seja 
possível sua permanência no local 

direta 

50, parág. 2º Divulgação obrigatória dos dados do Cadastro 
Nacional de Unidades de Conservação 

direta/representativa 

57,parág. Único Participação das comunidades envolvidas nos 
grupos de trabalho sobre superposição de áreas 
indígenas e unidades de conservação 

representativa 

Fonte: Lei nº 9.985/2000 - Sistema Nacional de Unidades de Conservação  

Institutos como a consulta pública e a negociação direta com as comunidades 

atingidas pela implantação de uma Unidade são imensos avanços para se garantir o respeito às 

suas tradições e aos próprios interesses das populações. Assim como a garantia de 

representações da sociedade nos conselhos responsáveis pela gestão das unidades de uso 

sustentável potencializam a legitimidade e confiabilidade no manejo destas unidades. Em 

relação às unidades de proteção integral, o SNUC poderia ter ido mais longe, para prever os 

conselhos não como meros consultores, mas também gestores das unidades, com real poder 

deliberativo. Mas sua previsão já é um avanço considerável. 



 
O mais importante ainda é o estabelecimento dos espaços de parceria para a 

gestão de determinadas unidades, a exemplo da gestão das Reservas Extrativistas pelas 

comunidades tradicionais e das Áreas de Proteção Ambiental pelas Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público.  

No que diz respeito à participação no manejo das Áreas de Proteção Ambiental, 

temos na região Sul da Bahia alguns exemplos significativos: a concretização do Conselho 

Gestor da APA Itacaré/Serra Grande, que conta com asessoria do Instituto de Estudos Sócio-

Ambientais do Sul da Bahia – IESB; e a adminstração da APA de Pratigi pelo IDES – 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Juliana, além da assessoria direta 

da ONG denominada ABARÁ – Associação Pró-Bacia do Rio Almada, na execução de 

atividades ligadas à gestão da APA da Lagoa Encantada2.  

A parceria é uma arena nova de participação, que tem sido alvo de diversas 

discussões, como a destacada por CARVALHO (2001), pois é um dos conceitos cujo 

significado está em disputa, assumindo conteúdos extremamente diversos nos discursos e 

práticas de diferentes atores.   

O cuidado que se vem tendo com este novo tipo de relacionamento 

Sociedade/Estado é que este pode se tornar um simples instrumento de terceirização da gestão 

pública, em que nos casos das Unidades de Conservação, tenderiam a um processo de simples 

transferência da administração da Unidade à sociedade, sem que o Estado mantenha definidas 

suas responsabilidades. Tenta-se a todo o custo fugir de um enlace que termine por legitimar a 

idéia neoliberal de Estado mínimo.       

                                                           

 

2 Ministério do Meio Ambiente (MMA) – Diagnóstico da Gestão Ambiental nas Unidades da Federação – 
Relatório Final – Estado da Bahia. Brasília, fevereiro/2001. 



5. CONCLUSÃO: UM PRIMEIRO PASSO NA TENTATIVA DE CONSTRUÇÃO DA 
CIDADANIA AMBIENTAL    

O atual estágio de degradação ambiental tem levado a humanidade a questionar 

não só as causas que a determinaram, como também as conseqüências para a atual e futuras 

gerações e meios de solução da crise, com a regeneração dos recursos já degradados e 

proteção dos recursos ainda disponíveis mediante preservação ou uso sustentado.  

Desde o surgimento dos primeiros reclames ambientalistas, a legislação nos 

diversos países tem sido incrementada, através, inclusive, da adoção de políticas públicas 

objetivando a proteção dos recursos naturais, antes de forma tímida, esparsa em uma ou outra 

norma mais geral, hoje de maneira mais acentuada, fruto de uma tomada de posição mais 

militante de grupos de interesse e movimentos sociais organizados, que reivindicam um maior 

cuidado com as injunções humanas sobre o meio ambiente.  

Entretanto, as formas de proteção diferem de forma extremada entre situações 

sócio-econômicas diversas no globo, a partir da maneira como se deram os processos de 

crescimento econômico e distribuição da renda, determinados por fatores históricos, culturais 

e políticos, que acabaram por resultar numa incoerente distribuição das riquezas na terra.  

De maneira geral, a dimensão sócio-ambiental tem sido expressa na legislação 

brasileira, havendo uma tendência geral de qualificá-la como uma das mais completas no 

mundo. Entretanto, não se verifica sua aplicação plena, devido principalmente à inércia do 

próprio poder público. A falta de aparelhamento estatal contrasta com a efervescência do 

movimento social organizado e o surgimento de uma opinião pública cada vez mais 

consciente de seus direitos sócio-ambientais, expressos em maiores demandas judiciais, 

acesso à mídia e relações trabalhistas e consumeiristas.  

A lei é, pois, um instrumento importante, básico para o respeito ao meio ambiente, 

mas precisa ser democratizada para ser cumprida. À sociedade civil, cabe zelar pelo seu 

efetivo cumprimento.   



Emerge, da análise das políticas citadas, a importância que tem a coletividade na 

condução de seus próprios interesses, e a arma legal de que dispõe para alcançar o seu 

desiderato.  

Entretanto, o que normalmente se percebe é a formalização de espaços e previsões 

legais apenas para cumprir as exigências da sistematização hierárquica do sistema legal, sem 

que se exerça o real poder popular, servindo simplesmente para homologar os interesses de 

quem detém o poder momentâneo - normalmente influenciados pelo capital ou mercado.  

A formação moderna de estado que temos ainda é do Estado todo-poderoso, 

intocável, controlador, muitas vezes tido como neutro, abstrato, eqüidistante. Mas em 

verdade, é um aparelho dinâmico, mutável e sofre transformações a partir das lutas e pressões 

da sociedade que representa (AGUIAR, 1998, p. 30).  

O direito que se conquista no papel, para se materializar, necessita de diversos 

outros meios que passam necessariamente pela mobilização dos principais interessados (no 

caso a sociedade), bem como do cumprimento, por parte do Estado, de proposições legais 

indicadas por ele mesmo.  

Para se tratar juridicamente os problemas que emergem na gestão dos recursos 

ambientais, no tocante à aquisição da cidadania necessária ao destinatário, é preciso romper o 

cordão umbilical que liga o direito ao Estado e assumir inteiramente a proposta de 

manifestação do direito através da pluralidade social, sem contudo deixar de reconhecer o 

papel que exerce a hegemonia estatal no ordenamento jurídico.  

Ressalte-se contradições importantes existentes entre o expresso na legislação e a 

prática social: de um lado, há demandas sociais poderosas disputando recursos orçamentários 

e, de outro, forças internas e externas que enfraquecem a eficácia destas políticas.  

Há uma verdadeira relação conflitiva entre os interesses da hegemonia estatal e os 

interesses da sociedade, o que se comprova pela produção de um sem número de leis inócuas, 

muitas das vezes contraditórias e sem a necessária legitimidade que emerge justamente dos 

receptores das normas - os sujeitos da cidadania.  



Por todas estas circunstâncias, não se pode ter o direito e sua evolução como 

apenas uma maneira a mais de se obter resposta e solução para a atual problemática. De uma 

forma ou de outra, acaba expressando a própria evolução social, traduzida na busca da 

dignidade humana, e uma tentativa de reconhecimento do valor intrínseco da natureza como 

um bem a ser tutelado.  

"São as lutas sociais que instauram novos fundamentos e criam novas práticas 

sociais" (AGUIAR, 1998, p. 30). Entendemos que justamente as novas faces surgidas nos 

movimentos ambientalistas é que têm levado às novas formas legiferantes, que reconhecem a 

importância da participação do cidadão nas gestões dos recursos ambientais. O novo sujeito 

que surge não é mais simples receptor, mas um sujeito concreto e coletivo, que conquista 

novos espaços de atuação, dentro e fora do Estado.  

E como se forma o novo sujeito? Primeiro na própria sociedade, onde nasce, 

cresce, desenvolve-se como cidadão. Segundo, nos meios institucionais de formação 

oferecidos pelos Estado (escola, órgãos públicos). Terceiro, nas lutas sociais travadas no 

âmbito político (associações, sindicatos) e no âmbito institucional (judiciário).  

O sujeito se organiza inicialmente pela família e, na falta dela, pelo grupo. 

Quando tem possibilidade, freqüenta a escola, adquire uma formação mínima, passa a fazer 

parte de uma sociedade que, hodiernamente, tem exigido determinados requisitos para 

reconhecimento do sujeito: no tocante à aparência, grau de escolaridade, local onde mora, etc. 

Quando o indivíduo não preenche determinados "requisitos" sociais, ele se marginaliza, 

muitas das vezes revolta-se, passa a questionar a sociedade que o violou.  

É nesse ponto que se faz necessário o resgate da cidadania, da qual os indivíduos 

da sociedade chamada "pós-moderna" foram sendo alijados na prática e "presenteados" na 

formalidade legal, a qual dita que todos são iguais perante a lei: a igualdade legal, a isonomia 

formal. A justiça (substantivo - com "j" minúsculo) estatal que trata (ou pelo menos diz que 

trata) com igualdade os desiguais e oferece uma Justiça (instituição  - com "J" maiúsculo) que 

parece cega, e muitas vezes usa mais a espada do que a balança, quando se refere aos mais 

desafortunados.  



A par dos fatos e dos fundamentos já expostos no decorrer do trabalho, podemos 

nos permitir sustentar a hipótese de trabalho, de que a legislação brasileira do meio 

ambiente pós-Constituição de 1988 prevê a participação popular em espaços de gestão 

de recursos hídricos, das ações de educação ambiental e da implantação e manejo de 

unidades de conservação, nas formas representativa e direta.   

A construção de uma nova cidadania ambiental passa pela transformação das 

condutas científicas e sociais, para a mudança do caráter da ciência jurídica como justificador 

do status quo, para uma natureza de construção da autonomia dos atores e de um Estado de 

felicidade social.  

Entretanto o Estado brasileiro tem, como vimos, uma história de mistura 

promíscua entre o público e o privado, uma história autoritária que excluiu sistematicamente 

largas parcelas das conquistas sociais e democráticas construídas pela humanidade. Os 

movimentos sociais foram, entretanto, construindo seu lugar como atores nesta história e suas 

possibilidades de participar da definição de políticas inicialmente sociais e evoluindo para 

políticas ambientais.  

A partir da Constituinte de 1988, e ao longo dos anos 90, torna-se cada vez mais 

clara para os movimentos sociais a reivindicação de participar da redefinição dos direitos e da 

gestão da sociedade. Não reivindicam apenas obter ou garantir direitos já definidos mas 

ampliá-los e participar da definição e da gestão desses direitos; não apenas ser incluídos na 

sociedade mas participar da definição do tipo de sociedade em que se querem incluídos, de 

participar da invenção de uma nova sociedade ética e politicamente comprometida com o 

meio ambiente “ecologicamente equilibrado”, como previsto no art. 225 da Constituição.  

Estas demandas de participação da sociedade organizada foram a causa de uma 

crescente mudança cultural que se opôs aos velhos padrões da política: clientelista, elitista, 

autoritário, gerando uma opinião pública que enfatiza a representatividade, que exige 

transparência e respeitabilidade.  

Culminam na Constituinte e no reordenamento institucional que a ela se seguiu, 

diversas lutas que têm raízes na década de 60, quando diversos atores sociais pleiteavam as 

“Reformas de Base”. Assim, a luta ambientalista conseguiu inserir no texto constitucional 



todo um capítulo dedicado ao meio ambiente, que o reconhece como um bem a ser protegido 

pelo Estado e pela sociedade, impondo limites e fixando princípios a todo o ordenamento 

jurídico que se seguiu nos anos 90. 

 
Ao lado de todos os componentes já descritos, na constituição e na generalização 

de um discurso participativo e de uma multiplicidade de experiências e espaços participativos, 

é preciso ainda apontar um outro uso desse discurso, que tem sido feito pelos governos 

neoliberais, em todo o mundo, e que vem acentuar as diversidades e as disputas de significado 

já apontadas.  

“O movimento dos governos neoliberais de desobrigar-se de encargos 
sociais gera uma transferência de responsabilidades às instâncias locais, ao 
mercado e à sociedade. Este é um tipo de Reforma do Estado fundado em 
concepções e ações que não privilegiam o fortalecimento da cidadania, que ao 
invés de direitos retorna aos favores e à caridade, que não produz políticas 
universais mas políticas compensatórias, verdadeiras “cestas básicas” de saúde, 
educação, previdência, etc., para os mais pobres, privatizando tudo o mais”. 
(CARVALHO – 2000)  

A Reforma do Estado neoliberal tem provocado uma “zona cinzenta”, uma 

disputa velada de significados que provoca perplexidade mesmo nos movimentos 

ambientalistas e em outros setores da sociedade organizada comprometidos com a ampliação 

da cidadania ativa.  

Exemplo disso são as políticas de descentralização. Embora seja um princípio 

sempre defendido pelos setores democrático-populares, pois favorece o controle social nos 

espaços locais, assiste-se a processos de “descentralização” que representam esforços de 

“economia” de recursos, pela transferência de responsabilidades às organizações e 

comunidades e produzem o “encolhimento” das políticas ambientais, reduzindo-as a políticas 

compensatórias voltadas apenas a alguma fiscalização ou assistência técnica.  

Os conselhos têm sido largamente usados para respaldar esses processos, 

ratificando políticas supostamente democráticas. Uma certa “moralização” da política, a 

eliminação de mecanismos fisiológicos e corruptos, têm sido mesmo exigências dos 

movimentos e organizações a participação cidadã, para incluir a participação de setores 



excluídos. Origina-se assim uma “subversão” nos significados de conceitos como 

participação, controle social e cidadania, reduzidos às finalidades dessa “modernização”.  

Participar da gestão dos interesses coletivos passa então a significar também 

participar do governo da sociedade, disputar espaço no Estado, nos espaços de definição das 

políticas públicas. Significa às vezes construir espaços públicos não estatais, afirmando a 

importância, da gestão participativa, da co-gestão, dos espaços de interface entre Estado e 

sociedade. Esse é o significado de participação social que se consolida no Brasil dos anos 90, 

e que de alguma forma são recepcionados nas leis analisadas.  

O alargamento da cidadania para além do exercício dos direitos instituídos, o 

exercício da “cidadania ativa”, para além do exercício do voto nas consultas públicas e da 

delegação de poder a representantes em conselhos de gestão ambiental, a radicalização da 

democracia, abrindo a possibilidade de participação a toda a sociedade, através de novos 

canais institucionais de participação, são significados colocados pela vigorosa experiência dos 

movimentos sociais.  

Espera-se mais tanto do governo quanto da sociedade: daquele, a abertura dos 

espaços; desta, o engajamento efetivo nestas “brechas” abertas nos marcos de um Estado 

excludente e despótico. Corresponder a estas novas demandas surgidas das lutas populares é 

um grande desafio para os movimentos e organizações da sociedade, como interlocutores e 

motrizes das reivindicações dos cidadãos. 
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ANEXOS    

I - Lei Nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o 
art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989  

II - Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá 
outras providências.  

III - Lei Nº 9.985, de 18 de junho de 2000  

Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III, e VII da Constituição Federal, institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.           



LEI Nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  

TÍTULO I 

DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

CAPÍTULO I 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

CAPÍTULO II 



III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

CAPÍTULO III 

Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recurso 
Hídricos: 

IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com os 

planejamentos regional, estadual e nacional; 

Art. 4º A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos 

hídricos de interesse comum. 

CAPÍTULO IV 

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Seção I 

Dos Planos de Recursos Hídricos 



Seção II 

Do enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água 

Seção III 

Da Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos 





Seção IV 

Da cobrança do uso de recursos hídricos



Seção V 

Da compensação a Municípios

Seção VI 

Do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 

Art. 26. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos: 

I - descentralização da obtenção e produção de dados e informações; 

III - acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade. 

CAPÍTULO V 

CAPÍTULO VI 



TÍTULO II 

DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

CAPÍTULO I 



CAPÍTULO II 

Art. 34. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por: 

III - representantes dos usuários dos recursos hídricos; 

IV - representantes das organizações civis de recursos hídricos. 



CAPÍTULO III 



Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes: 

IV - dos usuários das águas de sua área de atuação; 

V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. 

§ 1º O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem como os critérios 

para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada a representação 

dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios à metade do total de 

membros. 

§ 3º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam terras indígenas 

devem ser incluídos representantes: 

II - das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia. 

CAPÍTULO IV 



CAPÍTULO V 



CAPÍTULO VI 

TÍTULO III 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 



TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 





Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999  

CAPÍTULO I  

Art. 1.o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Art. 3.o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, 
incumbindo:

IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na 
disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a 
dimensão ambiental em sua programação;  

V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas 
destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o 
ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio 
ambiente;  

VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e 
habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a 
identificação e a solução de problemas ambientais. 

Art. 4.o São princípios básicos da educação ambiental: 



I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;  

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o 
meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;  

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade;  

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;  

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;  

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;  

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 

Art. 5.o São objetivos fundamentais da educação ambiental:  

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação 
do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 
inseparável do exercício da cidadania;  

CAPÍTULO II  

Seção I  
Disposições Gerais 

Art. 7.o A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos 
órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, instituições 
educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não-governamentais com atuação 
em educação ambiental.  



Seção II  
Da Educação Ambiental no Ensino Formal   



Seção III  
Da Educação Ambiental Não-Formal 

Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas educativas 
voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e 
participação na defesa da qualidade do meio ambiente.  

III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de 
educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não-
governamentais;  



IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação;  

V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de conservação;  

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;  

CAPÍTULO III  

Art. 14. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a cargo de um órgão 
gestor, na forma definida pela regulamentação desta Lei.  

CAPÍTULO IV 
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CAPÍTULO I  



CAPÍTULO II  



Art 5º O SNUC será regido por diretrizes que:  

III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão 
das unidades de conservação;  

IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de organizações 
privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas 
de educação ambiental, atividades de lazer e turismo, ecológico, monitoramento e manutenção 
e outras atividades de gestão das unidades de conservação;  

V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e 
administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional;  



CAPÍTULO III  







§ 5º A Área de Produção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável 
por sua administração e constituído por representantes dos órgão públicos, de organizações da 
sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta lei.  







CAPÍTULO IV  

§ 2º A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de 
consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais 
adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.  

§ 5º As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total 
ou parcialmente em unidades de grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do 
mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de 
consulta estabelecidos no § 2º deste artigo.  

§ 6 º A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus 
limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do 
mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de 
consulta estabelecido no § 2º deste artigo.  



§ 1º As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da preservação, 
recuperação, defesa e manutenção da unidade de conservação.  

§ 2º Na elaboração, a atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas Extrativas, 
das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, quando 
couber, das Florestal Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada 
a ampla participação da população residente.  



Art 29. Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de um Conselho 
Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 
representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de 
terras localizadas em Refúgios de Vida Silvestre ou Monumento Natural, quando for a caso, e, 
na hipótese prevista no § 2º do art. 42, das populações tradicionais residentes, conforme se 
dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.  

Art 30. As unidades de conservação podem ser geridas por organizações da sociedade civil de 
interesse público com objetivos afins aos da unidade, mediante instrumento a ser firmado com 
o órgão responsável por sua gestão.  



CAPÍTULO V  



CAPÍTULO VI  



§ 4º A Reserva da Biosfera é gerida por um Conselho Deliberativo, formado por representantes 
de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme 
se dispuser em regulamento e no ato de constituição da unidade. 

CAPÍTULO VII  

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.  



Art 50. O Ministério do Meio Ambiente organizará e manterá um Cadastro Nacional de Unidades 
de Conservação, com a colaboração do Ibama e dos órgãos estaduais e municipais 
competentes.  

§ 2º O Ministério do Meio Ambiente divulgará à disposição do público interessado os dados 
constantes do Cadastro.  



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.  
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