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RESUMO
A criação de Unidades de Conservação (UCs) tem sido uma prática recorrente no Brasil para assegurar 
a conservação dos recursos naturais. Porém, a sua criação, muitas vezes, não leva em consideração o 
modo de vida e as dinâmicas das populações locais. Isso causa uma série de conflitos entre comunidades 
e órgãos gestores das UCs. Este é o caso das comunidades quilombolas localizadas no entorno de UCs 
de proteção integral, e que vêm sofrendo com a restrição do uso dos recursos naturais pelos órgãos 
ambientais. Estas restrições interferem no aspecto legal de proteção à identidade cultural destes grupos 
tradicionais, em função da dependência que possuem em relação aos recursos naturais para efetivação 
de suas práticas sociais. Percebe-se, então, que existe uma sobreposição de interesses de uso e não-uso 
dos recursos naturais das UCs. Por um lado, os órgãos gestores das UCs tem o dever de instituir, gerir 
e garantir a preservação dos recursos naturais nela contidos; por outro, as comunidades tradicionais 
necessitam destes mesmos recursos para sua existência como grupos sociais diferenciados. Nesse 
sentido, o presente estudo parte do questionamento de como proceder em casos em que dois direitos 
fundamentais garantidos por lei se chocam: o direito constitucional ao meio ambiente equilibrado, que 
tem na criação de UCs uma de suas mais importantes formas de efetivação; e o direito à identidade 
cultural das comunidades tradicionais, que dependem do território para a reprodução de suas práticas 
sociais. Neste sentido, este artigo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o assunto, amparada na 
pesquisa documental, com o objetivo de explicitar as divergências entre atores que possuem interesses 
diversos quanto ao uso e conservação dos recursos naturais das Unidades de Conservação de proteção 
integral.
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INTRODUÇÃO

Em 2000 foi promulgada a lei que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC) que define Unidade de Conservação (UC) como:

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 as garantias adequadas 
de proteção. (BRASIL, Lei n° 9.985, art. 2°, 2000). 

Esta mesma lei divide as UCs em dois grandes grupos: as UCs de Proteção Integral que permitem 
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apenas o uso indireto dos recursos naturais, sendo admitidas atividades de pesquisa, educação ambiental 
e turismo; e as UCs de Uso Sustentável, que permitem o uso direto de parte de seus recursos, desde que 
de forma manejada. Dentro de cada grupo a lei institui uma série de categorias e as atividades que podem 
ser desenvolvidas em cada uma delas.

Independentemente da categoria, a criação dessas UCs sempre afeta as populações residentes, 
principalmente quando se tratam de UCs de proteção integral, instituídas próximas ou justapostas a 
territórios de comunidades tradicionais, coibindo a realização de diversas atividades, sem considerar a 
dependência desses grupos sociais em relação aos recursos naturais da UC. Considerando a necessidade 
de desapropriação, o que acontece na maioria dos casos, tal problema tende a se agravar ainda mais.

A criação dessas áreas protegidas também não considera o fato de que os povos e comunidades 
tradicionais possuem formas de uso dos recursos naturais diferente da sociedade hegemônica, 
estabelecendo uma relação, em tese, mais próxima e sustentável com a natureza. 

Desta forma, são criadas situações em que lógicas diferenciadas de acesso e uso dos recursos 
naturais se chocam, causando diversos conflitos socioambientais entre comunidades tradicionais e 
gestores de UCs. 

Este é o caso de muitas comunidades quilombolas com territórios sobrepostos a unidades de 
conservação de proteção integral que tem suas atividades tradicionalmente desenvolvidas restringidas 
pela atuação dos órgãos ambientais.

Para além deste conflito, deve-se atentar para o fato de que a propriedade das terras utilizadas 
para a garantia da identidade cultural das comunidades quilombolas está protegida por lei. Porém, a 
criação e gestão de UCs também está amparada legalmente.

Nesse sentido, o presente estudo parte do questionamento de como proceder em caso de colisão 
de dois direitos fundamentais garantidos por lei: o direito constitucional ao meio ambiente equilibrado, 
que tem na criação de UCs uma de suas mais importantes formas de efetivação; e o direito à identidade 
cultural das comunidades quilombolas, que dependem do território para a reprodução de suas práticas 
sociais e para a garantia de sua identidade cultural.

Parte-se da hipótese de que a criação das UCs vem cerceando os direitos fundamentais dos 
quilombolas que necessitam do território para efetivação de suas práticas sociais. Porém, as UCs também 
vêm sofrendo pressão antrópica que compromete o alcance de seus objetivos de gestão.

Assim, considerando a importância das unidades de conservação, mas considerando a 
complexidade das relações sociais existentes antes e após a sua criação, o presente artigo tem o objetivo 
de analisar os procedimentos legais relacionados à colisão de dois direito fundamentais referentes à 
sobreposição de territórios quilombolas e unidades de conservação de proteção integral e refletir sobre as 
contradições legais que permeiam a criação e gestão de Unidades de Conservação próximas ou justapostas 
à territórios de comunidades quilombolas. Além disso, espera-se contribuir para a construção de um 
arcabouço teórico capaz de embasar tanto gestores como comunidade no que se refere aos aspectos 
legais envolvidos nas tomadas de decisões advindas do processo de reconhecimento e delimitação de 
território quilombolas e de Unidades de Conservação de proteção integral.

 Para tanto, foi realizada uma extensa revisão teórica e pesquisa documental sobre povos 
e comunidades tradicionais, territorialidade, direitos das comunidades quilombolas e unidades de 
conservação para embasar a elaboração do presente artigo.

Destaca-se o caráter transdisciplinar do presente estudo, fundamental para o entendimento das 
complexas relações que se estabelecem na produção e utilização do espaço. Desta forma, este artigo 
transita na interface entre a Geografia, a Antropologia e o Direito, estabelecendo uma inter-relação entre 
o uso e ocupação do espaço, a gestão de UCs, aspectos sociais relacionados às comunidades quilombolas 
e os direitos socioambientais envolvidos nestas questões.
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POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

O reconhecimento do direito dos povos e comunidades tradicionais é recente no Brasil, tendo sido 
reconhecido legalmente a partir de 2007, quando da instituição da Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Vale ressaltar que o direito dos povos indígenas e 
dos quilombolas foi reconhecido anteriormente, na Constituição Federal de 1988, que garante o direito 
especial aos seus territórios.

A atual definição legal para o termo Povos e Comunidades Tradicionais vem com o Decreto n° 
6.040/2007, sendo consideradas comunidades tradicionais: 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 
para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, Decreto n° 6.040, 2007, Art. 
3°, item 1).

Destaca-se que esta definição tem o objetivo de abranger uma multiplicidade de povos, não se 
atendo às peculiaridades próprias de cada um e nem ao fator histórico geracional. O aspecto principal 
neste conceito é a necessidade do auto-reconhecimento, ou seja, da consciência sobre a tradicionalidade 
de suas formas de vida. Desta forma, somente os integrantes dos grupos interessados possuem autoridade 
para definir sua própria concepção de pertencimento identitário. Assim, quem tem autonomia para 
definir quem pertence ou não àquele grupo tradicional é o próprio grupo. Outro aspecto relevante é o 
uso e apropriação do território por essas comunidades que se dá de forma diferenciada e que é condição 
essencial para a manutenção da cultura e para a sobrevivência do grupo

Diversos autores também definiram o termo Povos e Comunidades Tradicionais, principalmente 
baseados na corrente antropológica, como Paul Little. Para ele: 

O uso do conceito de povos tradicionais procura oferecer um mecanismo analítico capaz de 
juntar fatores como a existência de regimes de propriedade comum, o sentido de pertencimento 
a um lugar, a procura de autonomia cultural e práticas adaptativas sustentáveis que variados 
grupos sociais mostram na atualidade (LITTLE, 2002, p.30).

Alguns aspectos são comuns nas diferentes definições do termo: a relação particular com a 
natureza, fundada em grande dependência dos ciclos naturais; sua posição periférica face à economia 
de mercado; e o fato de ocuparem áreas relativamente mais conservadas, confirmando o entrelaçamento 
entre biodiversidade e sociodiversidade (BARRETO FILHO, 2002, p. 11).

Ressalta-se, assim, a importância dos povos tradicionais para a conservação da natureza, visto 
que utilizam os recursos naturais de forma controlada, uma vez que dependem deles para a continuidade 
de suas práticas sociais. Segundo Pereira e Diegues (2010, p. 40), “Existe uma relação de respeito, 
gratidão, medo e cumplicidade com a natureza, o que se apresenta como causa direta da preservação 
ambiental das localidades nas quais as populações tradicionais habitam”.

Neste sentido, as populações tradicionais possuem um sentimento de pertencimento muito 
específico em relação ao território onde vivem e que utilizam para sua sobrevivência, o que é, muitas 
vezes, desconsiderado pelas políticas preservacionistas e pelas instituições ambientalistas.

Daí emerge o conceito de territorialidade, de Paul Little, como sendo “o esforço coletivo de um 
grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente 
biofísico, convertendo-o assim em seu ‘território’ ou homeland” (LITTLE, 2002, p.3). Para o autor, os 
elementos fundamentais dos territórios das populações tradicionais relacionam-se ao vínculo social e 
simbólico e aos rituais que mantêm com seu ambiente biofísico.

Essa dependência com o território se dá em relação ao seu caráter geográfico, mas principalmente 
pelo seu aspecto simbólico, sendo que os povos e comunidades tradicionais dependem desse território 
não apenas para moradia e para realização de atividades laborais, mas para a continuidade de seu modo 
de fazer e viver. 

Neste trabalho, nosso foco está voltado para a questão das comunidades quilombolas, categoria 
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que abrange um grande número de grupos que vêm se mobilizando politicamente de modo a garantir o 
direito ao seu território, o que será aprofundado a seguir.

DIREITO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

No que se refere aos aspectos legais, a primeira menção quanto aos direitos das comunidades 
quilombolas foi em 1988, no texto da Constituição Federal Brasileira e no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT). No artigo n° 216, § 5 da Carta Magna está previsto o seguinte: 
“ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos”. Já o ADCT garante a estas populações o direito à propriedade definitiva de suas terras, como 
pode ser observado em seu artigo 68°: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos” (BRASIL, ADCT, 1988, Art. 68°). Destaca-se que o ADCT é uma norma constitucional, só 
podendo ser alterada por instrumento de mesmo nível, ou seja, por Emenda Constitucional. Para Alfredo 
Wagner, este é “um dispositivo mais voltado para o passado e para o que idealmente teria ‘sobrevivido’ 
sob a designação formal de ‘remanescentes das comunidades de quilombos’.” (ALEIDA, 2002, p.46).

Somente em 2003 foi regulamentado o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos, por meio do Decreto n°4.887. Assim, a Fundação Cultural Palmares ficou responsável pela 
certificação destas comunidades e o INCRA com a atribuição de delimitar e titularizar o território por 
elas utilizados para a efetivação de suas práticas sociais. Este instrumento legal trás a definição de 
remanescentes das comunidades dos quilombos:

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os 
grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, 
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 
com a resistência à opressão histórica sofrida (BRASIL, Decreto n° 4.887, 2003, Art. 2°).

Tais características devem ser comprovadas por meio da autodefinição como quilombola pela 
própria comunidade, ressaltando-se a necessidade da consciência da identidade coletiva e do sentido de 
pertencimento ao grupo. 

Uma vertente antropológica mais crítica questiona o uso do termo “remanescente”, bem como a 
presunção de ancestralidade negra, fundamentando o conceito mais em seus modos de vida, de resistência 
e vínculo com o passado.

Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de 
ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados ou 
de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram constituídos 
a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que 
desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida 
característicos num determinado lugar (BALDI, 2009, p. 9 apud CUNHA, 2010, p.111).

Assim, o mais importante é mesmo o fato de possuírem modos de vida diferentes da sociedade 
urbano-industrial e, desta forma, estabelecerem um vínculo e uma dependência em relação ao território 
que ocupam e utilizam em suas práticas cotidianas. Além disso, destacam-se as características de 
comunidade rural negra e com manifestações culturais que possuem forte vínculo com o passado.

De acordo com a lei, o fato de uma comunidade se autorreconhecer como quilombola prevê a 
possibilidade de permanecer em seu território, considerado como as “terras ocupadas por remanescentes 
das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica 
e cultural” (BRASIL, Decreto n° 4.887, 2003, Art. 2°, § 2o), levando-se em consideração para sua 
demarcação critérios de territorialidade indicados pelos membros da comunidade. 

Ressalta-se que a garantia do território é pressuposto para a garantia da identidade cultural dos 
quilombolas, ou como diz Alfredo Wagner, identidade e território seriam indissociáveis (ALMEIDA, 
2002, p.58). O território é o que garante a continuidade de sua vida, a reprodução de suas práticas sociais 
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e a sua manutenção enquanto grupo social diferenciado. É o espaço geográfico que a comunidade utiliza 
para morar, viver, trabalhar, plantar, colher, para lazer, para praticar a fé e garantir a continuidade de seu 
modo de vida e de sua identidade.

Apesar de o território ser condição fundamental para a garantia dos direitos dos quilombolas, 
destaca-se que não existe propriedade individual da terra, ou seja, propriedade privada dos membros 
da comunidade. Na regularização fundiária do quilombo, o título expedido pelo INCRA é coletivo, pró-
indiviso (que não é passível de divisão em lotes particulares) às comunidades quilombolas e deve estar 
em nome da associação que legalmente represente a comunidade quilombola. 

Na grande maioria das vezes, o processo de autorreconhecimento de comunidades tradicionais 
em geral, e dos quilombolas especificamente, tem sido parte de um processo que se constitui a partir 
de conflitos, de disputas pela posse e/ou uso do território, de luta pela autonomia e soberania no uso 
dos recursos naturais como forma de garantia de sua identidade cultural. “Dessa forma, não é exagero 
afirmar que quando se retira a terra de uma comunidade quilombola, não se está apenas violando o 
direito à moradia dos seus membros. Muito mais que isso, se está cometendo um verdadeiro etnocídio” 
(SARMENTO, 2007, p.83). Desta forma, o autoreconhecimento como quilombola se torna uma 
estratégia político-territorial na busca pela garantia de seus direitos fundamentais, de seu território, de 
sua identidade, de seu modo de vida e de sua produção e reprodução social.

Esta questão se complexifica quando ocorre a criação de unidades de conservação em áreas 
reconhecidas pelos próprios quilombolas como sendo de seu uso comum. Trata-se de uma sobreposição 
territorial que não raramente vem acontecendo, haja vista a tendência à conservação da biodiversidade 
em áreas mais distantes do lócus do capital, como no caso dos eventuais territórios quilombolas. Nessas 
áreas, o avanço do capital se dá ainda de maneira incipiente. Quando ocorre, conflitos territoriais 
envolvendo quilombolas se dão de forma análoga a conflitos territoriais decorrentes da criação de 
unidades de conservação, sendo que esses dois “sujeitos territoriais”, via de regra, constituem-se no lado 
mais frágil de uma eventual correlação de forças com aquele mesmo capital.

A LEGISLAÇÃO SOBRE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ANALISADA À LUZ DA QUESTÃO 
DOS POVOS TRADICIONAIS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS

A Lei n° 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), foi 
criada com o objetivo de Regulamentar o artigo n° 225 da Constituição Federal de 1988, que preconiza 
a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar esse 
direito, uma das obrigações do Poder Público é a criação, em todas as unidades da federação, de espaços 
territoriais especialmente protegidos, ou seja, as Unidades de Conservação.

A Lei n° 9.985/2000 classifica as Unidades de Conservação em dois grandes grupos: as UCs de 
Proteção Integral e as UCs de Uso Sustentável. 

As UCs de Uso Sustentável são criadas com o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza 
com o uso manejado de parte de seus recursos naturais, sendo admitido o uso direto sustentável dos 
mesmos. Neste grande grupo, foram criadas duas categorias especificamente para uso pelas populações 
tradicionais: as Reservas Extrativistas e as Reserva de Desenvolvimento Sustentável.

As UCs de Proteção Integral são criadas com o objetivo de “preservar a natureza, sendo admitido 
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais” (BRASIL, Lei n° 9985, 2000, art. 7°, § 1o.). Neste grupo 
de UCs a presença humana no interior das mesmas não é permitida, mas as populações tradicionais podem 
permanecer em  seu interior indefinidamente enquanto não forem feitos a indenização e o  reassentamento 
das mesmas, mediante o estabelecimento de normas e ações  destinadas à compatibilização de sua 
presença com os objetivos da UC (BRASIL, Lei n° 9.985, 2000, Art. 42°). 

O Decreto n° 4.340/2002, que regulamenta a lei do SNUC, estabelece em seu Capítulo IX os 
critérios para o reassentamento das populações tradicionais, enfatizando que serão respeitados o modo 
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de vida e as fontes de subsistência destas populações. Além disso, estabelece que o órgão fundiário 
competente (no caso de comunidades quilombolas, o INCRA), quando solicitado pelo órgão executor, 
deve apresentar, no prazo de seis meses, programa de trabalho para atender às demandas de reassentamento 
das populações tradicionais. Por fim, coloca que as condições de permanência das populações tradicionais 
em Unidade de Conservação de Proteção Integral serão reguladas por termo de compromisso.

Porém, é suscitada a inconstitucionalidade do artigo 42° da Lei n° 9.985/2000, bem como 
do Capítulo IX do Decreto n° 4.240/2002 ao aplicá-lo às comunidades quilombolas dada a proteção 
constitucional de seus territórios acima mencionada (BRASIL, ADCT, 1988, Art. 68).

A Lei n° 9.985/2000 prevê, ainda, em seu artigo 4°, os objetivos do SNUC e dentre eles está o 
de “proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e 
valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.”. (BRASIL, 
Lei n° 9.985, Art. 4º, 2000). Porém, o SNUC não define quais comunidades podem ser consideradas 
tradicionais, uma vez que o item que tratava de tal assunto foi vetado (item XV, do Art. 2º). 

Em seu artigo 5°, a Lei n°9.985/2000 trata das diretrizes que regem este Sistema e cita em seu 
§X a garantia às populações tradicionais, cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais 
existentes no interior das unidades de conservação, de meios de subsistência alternativos ou a justa 
indenização pelos recursos perdidos. 

Pelo exposto acima, percebe-se que o SNUC apresenta incongruências e divergências, ora 
defendendo os direitos dos povos e comunidades tradicionais e reconhecendo seu valor para a conservação 
da biodiversidade, ora expondo uma vertente mais preservacionista e decretando a impossibilidade da 
permanência dessas comunidades no interiro de muitas UCs.

Vale aqui analisar também o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), instituído 
pelo Decreto n° 5.758/2006, que reconhece como áreas protegidas além das Unidades de Conservação, 
também as Terras Indígenas e os Territórios Quilombolas, suscitando a importância de todas elas para a 
conservação da biodiversidade e dos recursos naturais brasileiros. 

O PNAP destaca entre seus objetivos específicos, “solucionar os conflitos decorrentes de 
sobreposição das unidades de conservação com terras indígenas e terras quilombolas”. O mesmo Decreto 
con templa como estratégia “definir e acordar critérios, em conjunto com os órgãos competentes e segmentos 
sociais envolvidos, para identificação das áreas de sobreposição das unidades de conservação com as 
terras indígenas e terras quilombolas, propondo soluções para conflitos decorrentes desta sobreposição”. 
Prevê, ainda, como estratégia “apoiar a participação efetiva dos representantes das comunidades locais, 
quilombolas e povos indígenas nas reuniões dos conselhos das Unidades de Conservação”. Tem-se, ainda, 
como uma das diretrizes do PNAP, assegurar os direitos territoriais das comunidades quilombolas e dos 
povos indígenas como instrumento para a conservação da biodiversidade. Além disso, o PNAP dedica 
um capítulo inteiro para tratar das terras indígenas e terras ocupadas por comunidades quilombolas, 
estabelecendo objetivo geral, específicos e estratégias para estas áreas protegidas. 

Assim, destaca-se que, apesar do SNUC muitas vezes afirmar a necessidade de reassentamento 
das comunidades tradicionais sobrepostas a áreas de UCs onde sua presença não seja admitida, em outro 
instrumento legal mais recente é averiguado que existe um entendimento sobre a importância dos povos 
tradicionais para a conservação da natureza e sobre a importância de se minimizar os conflitos entre estas 
comunidades e os órgãos gestores de UCs. 

Além disso, ressalta-se a Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada durante a RIO 
92 e assinada por mais de 160 países, que foi instituída no Brasil por meio do Decreto n° 2.519/1998. 
Esta Convenção também enfatiza a importância que deve ser dada às populações tradicionais e aos 
seus conhecimentos sobre a biodiversidade, tanto quanto incentiva sua presença e proteção, prevendo 
inclusive mecanismos de repartição de benefícios. Percebe-se, assim, que coexiste uma vertente 
preservacionistas, a favor da separação total entre homem e natureza, e o surgimento de uma nova 
concepção socioambientalista, que enxerga as populações tradicionais como aliadas importantes na 
preservação/conservação e na utilização sustentável da biodiversidade. A colocação de Santilli corrobora 
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com esta afirmação:
O principio fundamental que deve orientar toda a aplicação e interpretação judicial do SNUC 
é de que se trata de um sistema de unidades de conservação socioambientais que visa proteger 
e conservar os recursos naturais e culturais associados, baseado na compreensão unitária e 
indissociável de ambiente e cultura, e de integração entre o homem e a natureza. (SANTILLI, 
2005, p. 133).

Portanto, data a inconstitucionalidade do artigo n° 42 da Lei n° 9.985/2000 e os artigos que 
o regulamentam do Decreto n° 4.240/2002 quando aplicados à comunidades quilombolas, não há no 
cenário nacional e internacional legitimidade para medidas de desapropriação e reassentamento de 
povos e comunidades tradicionais de UCs de proteção integral, sem prévia defesa e sem oferecimento 
de alternativa a estes povos, já que vários instrumentos legais protegem a sua identidade e seu território 
(CHACPE, 2014, p.66).
 Desta forma, as unidades de conservação já criadas de forma sobreposta a territórios quilombolas 
devem procurar conciliar os direitos fundamentais envolvidos, sendo garantido constitucionalmente o 
direito desses povos tradicionais ao uso e posse de seu território. Já as UCs a serem criadas devem elaborar 
estudos prévios sobre as comunidades existentes em seu interior e, se for identificada a existência de 
comunidades quilombolas, a categoria de UC deve permitir o uso de seus recursos pelos quilombolas 
(Reserva de Desenvolvimento Sustentável ou Reserva Extrativista) ou excluir este território de seus 
limites. Assim, este território especialmente protegido poderia ficar localizado na zona de amortecimento 
da UC de forma a contribuir para a formação de um mosaico de áreas protegidas, garantindo maior 
efetividade à conservação dos recursos naturais, evitando-se conflitos de interesse e convergindo-se 
ações em prol da conservação da biodiversidade.

ASPECTOS LEGAIS RELACIONADOS À CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
DE PROTEÇÃO INTEGRAL SOBREPOSTAS À TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS

Primeiramente, é necessário enfatizar a importância das Unidades de Conservação para a garantia 
da biodiversidade e dos recursos naturais, sendo uma das principais estratégias adotadas pelo poder 
público para garantir um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

Destaca-se, ainda, que a presença de comunidades tradicionais e quilombolas no interior de 
várias UCs de proteção integral em todo o país é um dado concreto e fonte de inúmeros conflitos entre 
estas comunidades e os órgãos gestores das UCs.

Estes conflitos têm por base a disputa e/ou restrição de uso dos recursos naturais. Essa disputa se 
dá em função da garantia do direito ao território pelas comunidades quilombolas e da criação da UC que 
prevê a conservação da área e sua gestão pelos órgãos ambientais. Se, por um lado, os órgãos gestores 
das UCs tem o dever de instituir, gerir e garantir a preservação dos recursos naturais nela contidos; por 
outro, as comunidades tradicionais necessitam destes mesmos recursos para sua existência como grupos 
sociais diferenciados. 

Fato é que diversas vezes estamos diante de conflitos em que há a colisão de direitos fundamentais 
e há também o choque de lógicas diferentes de uso e apropriação dos recursos naturais.

Neste conflito, os modos de vida dos quilombolas podem vir a ser ignorados, sendo dada 
importância maior a outros usos preponderantes da área, no caso, a conservação e preservação da 
biodiversidade. Nesse aspecto, a comunidade é excluída e vista como adversária, sem considerar sua 
corresponsabilidade pela conservação da área. Nesse sentido, e tendo por base o disposto na Convenção 
n° 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais, deve-se relativizar o pressuposto de que os povos e 
comunidades tradicionais devam ser prioritariamente reassentados, uma vez que seu artigo 16 declara 
que apenas excepcionalmente deve-se proceder à remoção das terras que ocupam, garantindo o direito 
de retorno assim que o motivo cesse. Essa norma, de status supralegal, preva lece sobre a lei ordinária 
do SNUC (Lei nº 9.985/2000) (BRASIL, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2014, p. 24). Desta 
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forma, fica clara, mais uma vez a inaplicabilidade do artigo n°42 da Lei do SNUC quando trata-se de 
comunidade quilombola que tem proteção territorial especial garantida na Constituição Federal e em 
normas internacionais.

O Decreto n° 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos, enfatiza que:

Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos estiverem 
sobrepostas às unidades de conservação constituídas [..] o INCRA, o IBAMA (SIC) (atualmente 
o ICMBIO), a Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional, a FUNAI e a Fundação 
Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade destas 
comunidades, conciliando o interesse do Estado (BRASIL, Decreto n° 4.887, 2003, Art. 11°).

O trecho acima suscita a possibilidade de conciliação entre os interesses do Estado na conservação 
dos recursos naturais por meio da criação de UCs e as necessidades das comunidades quilombolas de 
continuarem a reproduzir seu modo de vida em seus territórios. Além disso, deixa claro que as UCs só 
podem ser criadas sobrepostas a territórios quilombolas quando seus objetivos forem compatíveis com 
o uso tradicional que os quilombolas fazem da terra. Santilli (2005, p. 178) argumenta que “A criação 
de unidades de conservação ambiental que restringem e limitam atividades tradicionais de comunidades 
quilombolas, sem consulta prévia a elas, e a previsão de mecanismos de compensação por tais restrições 
são inconstitucionais, por violarem direitos constitucionais assegurados aos quilombolas”.

Em caso de ser detectada essa sobreposição, o INCRA e outro(s) órgão(s) envolvido(s), como o 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o Instituto Estadual de Florestas (no caso 
de UCs do Estado de Minas Gerais), deverão buscar a conciliação dos interesses implicados. Caso não 
seja possível, será aberto processo na Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal da Advocacia Geral 
da União (CCAF) de modo a se encontrar uma solução definitiva para o caso (BRASIL, INSTITUTO 
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, s.d, p.14).

Neste sentido, uma das seguintes soluções pode ser dada a casos nos quais territórios quilombolas 
estejam sobrepostos a áreas de Unidades de Conservação de proteção integral:

Desafetação1. : nos casos extremos em que ficar comprovada a total incompatibilidade 
entre a permanência das comunidades e as Unidades de Conservação de Proteção Integral, 
após exauridos todos os meios de negociação, restaria a pura e simples alteração dos limites da 
Unidade de Conservação incidentes no território tradicional. No caso de a presença de povos e 
comunidades tradicionais preceder à criação da Unidade de Conservação de Proteção In tegral, 
entende-se que os atos de criação sejam nulos; 

Recategorização2. : alternativa possível, desde que solicitada pelos grupos interessados, 
pre coniza a transformação da Unidade de Conservação de Proteção Integral em Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável. Aceitável diante de algumas condições como a perda de 
atributos que ensejaram a criação da Unidade de Conservação, a exigência de maior autonomia 
por parte da comunidade, a possibilidade de gestão compartilhada, que pode trazer benefícios 
tanto à conservação da natureza quanto à manutenção do modo de vida tradicional; 

Dupla afetação3. : nos casos em que se mostre possível a harmonização dos direitos constitu-
cionais dos índios e outros povos tradicionais, a preservação do meio ambiente e a proteção 
da diversidade étnica e cultural, a administração dos espaços ambientalmente protegidos, em 
razão da dupla afetação, deverá obedecer a um plano de administração conjunta ou de gestão 
compartilhada (entre Comunidade Tradicional, Funai, Ibama, ICMBio, Incra etc.), respeitada 
a Convenção nº 169 da OIT, especialmente quanto à necessidade da consulta livre, prévia e 
informada dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais residentes na 
respectiva unidade de conservação; 

Remoção das populações4. : é possível, como medida excepcional e, desde que respeitada 
a garantia da consulta livre, prévia e informada dos grupos afetados, nos casos em que fi car 
comprovada a incompatibilidade insuperável entre a permanência da comunidade e a Unidade 
de Conservação de Proteção Integral, após evidenciada, mediante estudos técni co-científicos 
de natureza etnoambiental, a inviabilidade, especialmente de longo prazo, da permanência das 
populações.  (BRASIL, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2014, p. 25 e 26)

Pode-se considerar que a melhor alternativa para a solução desse conflito é por meio da 
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conciliação de interesses e da gestão compartilhada, sendo implementada a dupla afetação. Ou seja, a 
área utilizada pelos quilombolas para sua reprodução social não inviabiliza a presença das UCs, desde 
que haja o estabelecimento de critérios e normas para a utilização dos recursos naturais pelos membros 
da comunidade por meio do Plano de Uso Tradicional3. 

Destaca-se que a presença das comunidades tradicionais pode contribuir com a conservação dos 
recursos naturais. Isso só se torna possível se forem encontradas formas de solucionar esta dicotomia 
(populações tradicionais X presença humana em UCs), por meio do diálogo e do conhecimento sobre as 
possibilidades existentes na conciliação destes interesses. Como Cunha argumenta:

[...] não se considera que as terras quilombolas, pelas práticas nelas levadas a efeito, podem 
colaborar com a conservação da biodiversidade e que as UCs, ao darem cobro à manutenção da 
biodiversidade, necessariamente contribuem para a manutenção econômica e cultural dos povos 
quilombolas. Em outros termos, valorizam-se os confrontos ideológicos em detrimento do que 
pode ser comum aos interesses contrapostos (CUNHA, 2010, p.125).

No caso de não haver possibilidade de conciliação e dupla afetação da área, há uma tendência 
para a preponderância dos interesses das comunidades tradicionais, sendo o direito coletivo dos 
quilombolas considerado superior ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado, o que pode levar à 
desafetação de parte de uma UC ou sua recategorização. CHACPE (2014, p. 83) explica porque o direito 
das comunidades quilombolas é considerado superior:

1) o art. 68 do ADCT realiza diretamente direitos fundamentais coletivos que asseguram a 
dignidade da pessoa humana ligada ao mínimo existencial, enquanto o direito ao meio ambiente 
realiza direito difuso; 2) o direito das comunidades quilombolas são de segunda geração, enquanto 
o direito ao meio ambiente equilibrado é de terceira geração. Com base nesses parâmetros 
gerais, pode-se constatar uma prevalência dos territórios quilombolas sobre áreas de preservação 
permanente ou unidades de conservação de proteção integral. 

Ressalta-se que a análise acima foi feita apenas com base na ponderação abstrata de interesses, 
mas é necessária uma análise do caso concreto para que um parecer definitivo possa ser emitido. Além 
disso, a autora ressalta que o ideal é a resolução do conflito por meio consensual, via mediação e 
conciliação.

Ainda sobre a hierarquização dos direitos fundamentais, Cunha argumenta, apontando mais uma 
vez a prevalência do direito das comunidades quilombolas sobre o direito difuso ao meio ambiente 
equilibrado:

Ainda que não se possa atribuir hierarquia entre as expressões dimensionais dos direitos 
fundamentais, normalmente, há de se privilegiar os interesses tangentes ao mínimo existencial, 
donde a presunção juris tantum de primazia dos direitos quilombolas em face da dimensão difusa 
do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. (CUNHA, 2010, p.128)

Porém, a desafetação de parte ou de toda uma unidade de conservação para ser reconhecida 
apenas como território quilombola nem sempre é interessante, pois pode aumentar a vulnerabilidade da 
comunidade quilombola a outros fatores externos, principalmente aqueles vinculados à força do capital, 
relacionados à pressão imobiliária, mineradoras, fazendeiros e outros agentes econômicos, dependendo 
da capacidade de governança da comunidade para a gestão de seu território (BRASIL, MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL, 2014, p.106).

A recategorização seria outra opção, transformando parte ou toda a UC de Proteção Integral 
em UC de Uso Sustentável, principalmente nas categorias Reserva de Desenvolvimento Sustentável ou 
Reserva Extrativista, com vistas a aliar a conservação dos recursos naturais com o seu uso sustentável e 
manejado pelas comunidades quilombolas.

Já a remoção da comunidade quilombola deve ser a última opção, realmente quando não há 

3   Plano de uso tradicional: instrumento de planejamento territorial e pacto coletivo, no âmbito do qual se define 
o microzoneamento do território de uso da comunidade, realizado com base em estudos técnicos e levantamento socioeco-
nômico e ambiental, que contemple a demanda de sustentabilidade econômica em compatibilidade com a conservação da 
sociobiodiversidade, constituindo áreas a vigorar como especiais no interior das Unidades de Conservação de Proteção Inte-
gral (culturais-antropológicas) ou a ser indicadas para a criação de Unidade de Conservação de Uso Sustentável. (BRASIL, 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2014, p.35)
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possibilidade de conciliação e quando os atributos da UC sejam tão importantes que justifiquem a ação. 
Para tanto, deve ser comprovado, por meios técnicos e científicos, o efetivo dano ao meio ambiente 
causado pelo uso do território pelos quilombolas. De qualquer forma, a remoção só pode acontecer de 
forma excepcional e garantida a consulta livre, prévia e informada dos grupos afetados.

É oportuno destacar que os arts. 16 e 17 da Instrução Normativa INCRA n. 57/2009 estabelece 
que somente depois de solucionadas as sobreposições fundiárias de territórios quilombolas com unidades 
de conservação é que poderá ser publicada a Portaria da Presidência do INCRA de reconhecimento e 
delimitação do território quilombola (CHACPE, 2014, p.107). Esse é um dos motivos pelo qual existem 
tantos territórios quilombolas reconhecidos, mas muito poucos com a delimitação de seus territórios 
concluída.

Vale ressaltar, por fim, que o mais apropriado no caso das sobreposições aqui destacadas, é que 
haja uma conversão de conflitos em conciliação de direitos, e que idealmente as forças sejam convertidas 
para casos de gestão compartilhada entre UCs e Associações de Quilombolas, evitando-se assim longos 
processos em que as duas partes saem enfraquecidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo se justifica tendo por base uma questão muito polêmica e que tem gerado muito 
conflito: a presença humana nas unidades de conservação de proteção integral. A origem desses conflitos 
é justamente o domínio e a  responsabilidade sobre a área e os recursos naturais  nela contidos. Se, por 
um lado, os órgãos gestores das UCs tem o interesse no não-uso da terra, para garantir a preservação da 
mesma; por outro, as comunidades tradicionais necessitam destes mesmos recursos para sua existência 
enquanto grupos sociais diferenciados. Nesse sentido, o presente artigo atinge o objetivo a que se propôs, 
que se refere a analisar os procedimentos legais relacionados à colisão de dois direitos fundamentais 
referentes à sobreposição de territórios quilombolas e unidades de conservação de proteção integral 
e refletir sobre as contradições legais que permeiam a criação e gestão de UCs de proteção integral 
próximas ou justapostas à territórios de comunidades quilombolas.

Toda a discussão aqui apresentada converge para a necessidade de se compatibilizar interesses 
sociais e ambientais, de modo a repensar a histórica separação de sociedade e ambiente, e de homem e 
natureza. Considerando este antagonismo, as unidades de conservação no Brasil foram criadas e geridas 
como ilhas de conservação (seguindo o modelo norte-americano de parques), tentando-se excluir todas 
as possibilidades de alteração do ambiente causadas por populações residentes, sejam elas tradicionais 
ou não.

Nesse sentido ACSELRAD (2004) coloca que é preciso ressaltar o caráter indissociável de 
sociedade e natureza, pois a reprodução da sociedade se constitui em um projeto social e ecológico ao 
mesmo tempo. No processo de sua reprodução, as sociedades se deparam com diferentes formas de uso 
e significação dos recursos, característicos de diferentes grupos sociais, o que pode ser potencialmente 
gerador de conflitos ambientais. 

Assim, todas as questões ambientais significativas envolvem também os aspectos sociais, políticos, 
econômicos e culturais, pois dizem respeito a formas diferenciadas de apropriação dos recursos, disputas 
de poder pelo uso dos recursos e lógicas próprias de reprodução de diferentes grupos sociais. Portanto, 
deve-se destacar a importância da conservação do meio ambiente, mas também e não menos importante, 
a necessidade de proteção da identidade, cultura e territorialidade das comunidades quilombolas.

Desta forma, a análise e solução de casos de sobreposição de áreas de UC de proteção integral 
e territórios quilombolas deve considerar sempre a complexidade da questão e a possibilidade de 
conciliação. Neste sentido, deve ser dada uma atenção a cada caso específico. Assim, ressalta-se que 
não há incompatibilidade jurídica para a sobreposição de terras quilombolas e UCs de proteção integral, 
sendo a dupla-afetação, que já foi emitida para o caso da sobreposição do PARNA do Monte Roraima 
(criado em 1989) totalmente incidente sobre a Terra Indígena Raposa Serra do Sol, considerada a melhor 
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solução, tanto para a UC quanto para a comunidade quilombola. 
Portanto, a melhor forma de se resolver este tipo de conflito é via consensual. Não sendo possível, 

poderá ser acionado o Ministério Publico que deverá optar pela efetividade de um direito fundamental 
em detrimento de outro. Destaca-se que este é sempre um processo longo e moroso em que ambas as 
partes sofrem e desgastam a relação. Estes conflitos são muitas vezes causados pela falta de diálogo entre 
os envolvidos e pela disputa pela imposição de um direito sobre o outro, sendo que o melhor seria unir 
forças por uma solução consensual em que as duas partes poderiam sair fortalecidas, em prol da garantia 
de conservação dos recursos naturais. 

As comunidades quilombolas, além de serem corresponsáveis pela conservação das áreas das 
UCs antes da criação das mesmas, possuem usos de recursos naturais, em tese, compatíveis com os 
objetivos do SNUC. Assim, as associações representantes de comunidades quilombolas juntamente 
com órgãos gestores de UCs poderiam se unir para lutar contra outros atores que realmente vão contra 
os objetivos de conservação da natureza, como o avanço das fronteiras agrícolas, as mineradoras, a 
especulação imobiliária e outros fenômenos característicos da nossa sociedade urbano-industrial.

Nesse sentido, na grande maioria das vezes, se valorizam mais os conflitos e embates do 
que as tentativas de conciliação de interesses. Como argumenta Cunha: “As soluções possíveis para 
eventuais conflitos devem ser encontradas no esforço hermenêutico de conciliar normas internacionais e 
constitucionais de forma harmônica, de forma a retirar delas o conteúdo de integração de princípios que 
zelam pela preservação ambiental, pelo desenvolvimento sustentável e direitos humanos.” (CUNHA, 
2010, p. 140)

Por fim, o trabalho aponta para o fato de que o debate e a solução de conflitos relativos 
à sobreposição de UCs de proteção integral e territórios quilombolas é relativamente recente e que 
as soluções ainda estão em construção, mas apontam para a necessidade de diálogo e conciliação de 
interesses de conservação da natureza e proteção da identidade dos grupos quilombolas.
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