
APÊNDICE A – Banco de dados 

REGISTROS GESTÃO DE CONFLITOS 
  Documento Termo da pesquisa Pré-visualização 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 concessão para os   pedidos de CONCESSÃO de autorização para supressão de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 alteração técnicos para subsidiar   ALTERAÇÃO de limites e mudança de categorias 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 alteração Federal determina   que a ALTERAÇÃO de Unidades de Conservação somente 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 alteração apresentar   projetos de ALTERAÇÃO de seus limites e mudanças de suas 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 conflito fundiária e solução de CONFLITOs de uso e   ocupação do solo;   VII - 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 realocação a possibilidade de REALOCAÇÃO de moradores isolados ou pequenos 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 alteração Integral os estudos   para ALTERAÇÃO de limites ou mudança da 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 realocação as possibilidades de REALOCAÇÃO das comunidades de pequenos 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 alteração poderá recomendar a ALTERAÇÃO de limites, a mudança da   categoria de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 desafetação categoria de manejo ou a DESAFETAÇÃO de toda área protegida, desde 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 compatibilizar de conservação, a fim de   COMPATIBILIZAR a presença da 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 compatibilizar específicas destinadas a COMPATIBILIZAR a presença das populações 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Concessão assinatura do Contrato de CONCESSÃO de Direito Real de Uso.   § 2º - 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Concessão Os Contratos de CONCESSÃO de Direito Real de Uso recomendados pelo 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Concessão ou nos Contratos de CONCESSÃO de   direito Real de Uso no caso do 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 realocação viabilizar projetos de   REALOCAÇÃO que se fizerem necessários.  

Atos_normativos\CDB compatibilizar condições necessárias para COMPATIBILIZAR as utilizações atuais com a 

Atos_normativos\CDB alterar revisar e, se necessário, ALTERAR a lista. Contribuições voluntárias 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 compatibilizar diretrizes e ações para COMPATIBILIZAR, integrar e otimizar: 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 concessão O contrato de CONCESSÃO de direito real de uso e o termo de 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 compatibilizar se para COMPATIBILIZAR os interesses dos diversos segmentos sociais 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 compatibilizar diretrizes e ações para COMPATIBILIZAR, integrar e otimizar a relação 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 REASSENTAMENTO CAPÍTULO IX DO REASSENTAMENTO DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS         Art 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 reassentamento criação terão direito ao REASSENTAMENTO.         Art. 37.  O valor das 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 reassentamento de compensação, na área de REASSENTAMENTO será descontado do valor 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 reassentamento atender às demandas de REASSENTAMENTO das populações tradicionais, com 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 reassentamento e as condições para o REASSENTAMENTO das populações tradicionais 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 conflito para se solucionar os CONFLITOs que possam surgir na aplicação deste 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 reassentamento o translado e o REASSENTAMENTO desses povos sejam considerados 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 reassentamento o translado e o REASSENTAMENTO só poderão ser realizados após a 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 reassentamento motivaram seu translado e REASSENTAMENTO.         4. Quando o retorno 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 concessão b) a CONCESSÃO dos meios necessários para o desenvolvimento 



Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conflito estratégias de mediação de CONFLITOs de uso dos recursos naturais e 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conflito identificação de CONFLITOs de uso dos recursos naturais e ocupação 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR permissão caso, o competente termo de PERMISSÃO de uso.". Artigo 10 - Caberá ao 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR permissão caso, o competente termo de PERMISSÃO de uso.". Artigo 3º - O Anexo I 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP compatibilizar criadas e geridas visando COMPATIBILIZAR a conservação da diversidade 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conflito d) solucionar os CONFLITOs de uso dos recursos naturais em 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conflito e) solucionar os CONFLITOs decorrentes da sobreposição das 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP reassentamento de desapropriação e REASSENTAMENTO das famílias residentes em unidades 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conflito propondo soluções para CONFLITOs decorrentes desta sobreposição; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conflito em conta as sobreposições, CONFLITOs, efetividade delas e benefícios 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP compatibilizar d) COMPATIBILIZAR os programas de fomento e desenvolvimento 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP reassentamento c) garantir que qualquer REASSENTAMENTO ou restrição de uso da terra 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conflito identificação de CONFLITOs de uso dos recursos naturais e ocupações 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Alteração SEÇÃO I Da Criação, da ALTERAÇÃO dos Limites e da Desafetação Das 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Desafetação Alteração dos Limites e da DESAFETAÇÃO Das Unidades de Conservação 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP desafetação A DESAFETAÇÃO de unidade de conservação somente poderá ser feita 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP compatibilizar de conservação, de forma a COMPATIBILIZAR a presença da 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 conflito solucionar e/ou minimizar os CONFLITOs gerados pela implantação de 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 conflito sobretudo nas situações de CONFLITO ou ameaça à sua integridade; 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conflito VI – os CONFLITOs e ameaças;  

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conflito para a resolução dos CONFLITOs locais.   § 2º Quando o parecer técnico 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conflito as principais ameaças, CONFLITOs e impactos ambientais e sociais da 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds concessão as famílias que receberão a CONCESSÃO do direito real de uso e o 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds concessão enquanto não é outorgada a CONCESSÃO do direito   real de uso, para 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conflito sob ameaças ou CONFLITOs que ponham em risco   seus modos de vida e a 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo Concessão objeto de Contrato de CONCESSÃO de Direito Real de Uso  (CCDRU) e que 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo alteração administrativo que promove a ALTERAÇÃO, supressão ou  inclusão, geral 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conflito a identificação dos possíveis CONFLITOs quanto ao uso de recursos e do 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo concessão onde exista a previsão de CONCESSÃO  florestal ou manejo florestal 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo concessão compromisso,  contratos de CONCESSÃO de direito real de uso, perfil da 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo alteração a gestão ou quando houver  ALTERAÇÃO relevante do contexto da UC, que 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo concessão não celebraram o contrato de CONCESSÃO de direito real  de uso, as 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo concessão não celebraram o contrato de CONCESSÃO de direito real de uso,  pelas 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica concessão suspenderá a análise ou CONCESSÃO de novos incentivos, até a efetiva 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica concessão prioridade na CONCESSÃO de crédito agrícola, para os pequenos 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia concessão regulados por contratos de CONCESSÃO de direito real de uso e termos 



Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia Permissão Estadual outorgará Termo de PERMISSÃO de Uso, de acordo com Plano de 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia Permissão desta lei, os Termos de PERMISSÃO de Uso não excederão a área de 10 ha 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia Permissão ser outorgados Termos de PERMISSÃO de Uso, a título precário, de que 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia Permissão Os Termos de PERMISSÃO de Uso referidos no artigo 6º desta lei 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia Permissão caso de rescisão do Termo de PERMISSÃO de Uso outorgado a título 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia compatibilizar de conservação, de forma a COMPATIBILIZAR a presença da 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia reassentamento garantido o direito de REASSENTAMENTO em uma das RDSs do Mosaico 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA alteração da qualidade ambiental, a ALTERAÇÃO adversa das características do 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA concessão econômicos, como CONCESSÃO florestal, servidão ambiental, seguro 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA alteração da servidão ambiental, a ALTERAÇÃO da destinação da área, nos casos de 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA alteração da servidão ambiental, a ALTERAÇÃO da destinação da área, nos casos de 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA concessão sua renovação e a respectiva CONCESSÃO serão publicados no jornal 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA concessão sua renovação e a respectiva CONCESSÃO serão publicados no jornal 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 compatibilizar de Uso Sustentável é COMPATIBILIZAR a conservação da natureza com o 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 compatibilizar desde que seja possível COMPATIBILIZAR os objetivos da unidade com a 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 compatibilizar desde que seja possível COMPATIBILIZAR os objetivos da unidade com a 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 desafetação § 7o A DESAFETAÇÃO ou redução dos limites de uma unidade de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 concessão conservação e no contrato de CONCESSÃO de direito real de uso. Art. 24 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 compatibilizar de conservação, de forma a COMPATIBILIZAR a presença da 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 reassentamento competente, priorizará o REASSENTAMENTO das populações tradicionais a 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 reassentamento seja possível efetuar o REASSENTAMENTO de que trata este artigo, serão 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 compatibilizar específicas destinadas a COMPATIBILIZAR a presença das populações 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico compatibilizar Unidades de Conservação e COMPATIBILIZAR a presença das populações 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico reassentamento e ações específicas até o REASSENTAMENTO nos termos do   artigo 42 do 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS realocação de novas construções e/ou REALOCAÇÃO de moradia  direcionadas a 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 dupla afetação é que autoriza a DUPLA AFETAÇÃO, sob a  administração do competente 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 dupla afetação é que autoriza a DUPLA AFETAÇÃO, sob a  administração do competente 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 permissão se obter, se for o caso, a PERMISSÃO de lavra  garimpeira; e) o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 permissão se obter, se for o caso, a PERMISSÃO de lavra  garimpeira; e) o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito resultado da existência de CONFLITO federativo. Suscita  também onze 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito resultado da existência de CONFLITO federativo. Suscita  também onze 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 alteração , a ALTERAÇÃO legislativa veio ao encontro da tendência de se  buscar 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 alteração , a ALTERAÇÃO legislativa veio ao encontro da tendência de se  buscar 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito de todo o  histórico de CONFLITOs na região – fartamente documentado 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito se” até o lugar do CONFLITO fundiário (CF/88, art.  126, parágrafo 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito de todo o  histórico de CONFLITOs na região – fartamente documentado 



Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito se” até o lugar do CONFLITO fundiário (CF/88, art.  126, parágrafo 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito não era possível pôr fim ao CONFLITO fundiário e  social que lhe foi 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito não era possível pôr fim ao CONFLITO fundiário e  social que lhe foi 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 permissão se obter, se for o  caso, a PERMISSÃO de lavra garimpeira”). As 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 permissão se obter, se for o  caso, a PERMISSÃO de lavra garimpeira”). As 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 permissão eles devem obter a adequada PERMISSÃO (Leis nºs  7.805/89 e 11.685/08) 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 permissão eles devem obter a adequada PERMISSÃO (Leis nºs  7.805/89 e 11.685/08) 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 permissão se for o caso, ser obtida a PERMISSÃO de  lavra garimpeira. Aqui tenho 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 permissão se for o caso, ser obtida a PERMISSÃO de  lavra garimpeira. Aqui tenho 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito O CONFLITO federativo que se alegava  existir foi resolvido em 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito nada impede que outros CONFLITOs  federativos provoquem nova 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito O CONFLITO federativo que se alegava  existir foi resolvido em 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito nada impede que outros CONFLITOs  federativos provoquem nova 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito Onde está o CONFLITO federativo?  O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito Onde está o CONFLITO federativo?  O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito não era possível  pôr fim ao CONFLITO fundiário e social que lhe foi 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito para pormos  fim a um CONFLITO social e fundiário que objetivamente 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito não era possível  pôr fim ao CONFLITO fundiário e social que lhe foi 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito para pormos  fim a um CONFLITO social e fundiário que objetivamente 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito que também não vejo nenhum CONFLITO fundamental básico entre as 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 alterar Se as condições se ALTERARem  fundamentalmente, este vínculo 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito que também não vejo nenhum CONFLITO fundamental básico entre as 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 alterar Se as condições se ALTERARem  fundamentalmente, este vínculo 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito Ministro Teori,  que não vejo CONFLITO no que foi dito, tanto que 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito CONFLITO.  A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Isso.  O SENHOR MINISTRO 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito Ministro Teori,  que não vejo CONFLITO no que foi dito, tanto que 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito CONFLITO.  A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Isso.  O SENHOR MINISTRO 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito Não, mas o quadro de  CONFLITO estava estruturado; o Ministro Barroso 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito Não, mas o quadro de  CONFLITO estava estruturado; o Ministro Barroso 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito dos dois lados nesse CONFLITO, e, em razão disso,  estou informado de 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conflito dos dois lados nesse CONFLITO, e, em razão disso,  estou informado de 

Judiciais\Adin_1_acordao Alteração ALTERAÇÃO de atributos de   unidade de conversação ambiental. Dúvida 

Judiciais\Adin_1_acordao permissão a invasores do local PERMISSÃO de uso e anistia; efetuar o 

Judiciais\Adin_1_acordao compatibilizar preservar a Natureza, mas COMPATIBILIZAR a conservação desta com o 

Judiciais\Adin_1_acordao concessão decisão   administrativa de CONCESSÃO da licença ou implementação de 

Judiciais\Adin_1_acordao concessão da decisão administrativa de CONCESSÃO da   licença. É claro que 



Judiciais\Adin_1_acordao alterar ALTERAR o atributo anteriormente concedido a   determinada área, como 

Judiciais\Adin_1_acordao alteração as conseqüências da legal ALTERAÇÃO   preservacionista, verdade que 

Judiciais\Adin_1_acordao compatibilizar diretrizes e ações para COMPATIBILIZAR,   integrar e otimizar: a) as 

Judiciais\Adin_1_acordao alterar servir de meio para se ALTERAR o atributo anteriormente--  concedido a 

Judiciais\Adin_1_acordao compatibilizar COMPATIBILIZAR .a conservação da   natureza'com o uso sustentável de 

Judiciais\Adin_1_acordao Permissão Estadual outorgar   Termo de PERMISSÃO de Uso, a-título precário!"   O 

Judiciais\Adin_1_acordao alteração 938/81, pela   ALTERAÇÃO introduzida pela Lein° 7.804, de 18.07.89. 

Judiciais\Adin_1_acordao alterar não pode o Megislador ALTERAR o que a lei   modificada havia dito que 

Judiciais\Adin_1_acordao alterar Poderia, em tese, ó Executivo ALTERAR (para mais ou   para menos a 

Judiciais\Adin_1_acordao alteração houver ALTERAÇÃO no meio ambiente provocada exclusivamente.   pela 

Judiciais\Adin_1_acordao alteração impacto ambiental qualquer ALTERAÇÃO das propriedades   ^\ção Direta 

Judiciais\Adin_2_acordao Alteração tradições e culturas locais ALTERAÇÃO da  clasificação que, de 

Judiciais\Adin_2_acordao alteração ambiental, ainda  que com a ALTERAÇÃO da clasificação de parte dela, 

Judiciais\Adin_2_acordao Recategorização do “Estudo  Técnico para RECATEGORIZAÇÃO de Unidades de Conservação e 

Judiciais\Adin_2_acordao Recategorização do Estudo Técnico para RECATEGORIZAÇÃO de Unidades de  Conservação e 

Judiciais\Adin_2_acordao alteração a serem protegidos, sendo a ALTERAÇÃO e  supresão, incluindo os já 

Judiciais\Adin_2_acordao Recategorização o “Estudo Técnico para  RECATEGORIZAÇÃO de Unidades de Conservação e 

Judiciais\Adin_2_acordao alteração Além diso, a ALTERAÇÃO de uma espécie de  unidade de conservação em 

Judiciais\Adin_2_acordao alteração a serem protegidos, sendo a ALTERAÇÃO e  supresão, incluindo os já 

Judiciais\Adin_2_acordao recategorização que tenha  havido a “RECATEGORIZAÇÃO” da área, com a transformação de 

Judiciais\Adin_2_acordao alterar em tese, o  Executivo ALTERAR (para mais ou para menos) a área sem a 

Judiciais\Adin_2_acordao alteração é  exigível quando houver ALTERAÇÃO no meio ambiente provocada 

Judiciais\Adin_2_acordao alteração impacto ambiental qualquer ALTERAÇÃO das propriedades  físicas, 

Judiciais\Adin_2_acordao Recategorização “Estudo Técnico para RECATEGORIZAÇÃO de Unidades de  Conservação e 

Judiciais\Adin_2_acordao Recategorização de “Estudo Técnico para RECATEGORIZAÇÃO de  Unidades de Conservação e 

Judiciais\Inicial_Adin_1 concessão reguladas por contratos de CONCESSÃO de direito real de uso e termos 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Permissão Estadual  outorgar  Termo de PERMISSÃO de Uso, a titulo precário. 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Permissão desta lei, os Termos de PERMISSÃO de Uso não excederão à área de 10 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Permissão ser outorgados Termos de PERMISSÃO de Uso, a titulo precário, de que 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Permissão Os Termos de PERMISSÃO de Uso referidos no artigo 6° desta lei 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Permissão caso de rescisão do Termo de PERMISSÃO de Uso outorgado a título 

Judiciais\Inicial_Adin_1 compatibilizar conservação,  de forma a COMPATIBILIZAR a presença da biodiversidade, 

Judiciais\Inicial_Adin_1 alterar não pode criar  ou  ALTERAR unidades de conservação, pois não  tem 

Judiciais\Inicial_Adin_1 permissão a invasores  do local   PERMISSÃO  de uso – art. 6.º; determinar  ao 

Judiciais\Inicial_Adin_1 concessão delimitar espaços para a CONCESSÃO de benefícios, assim como o número 

Judiciais\Inicial_Adin_1 alteração protegidos, sendo a ALTERAÇÃO e a supressão permitidas somente através 



Judiciais\Inicial_Adin_1 compatibilizar de Uso Sustentável é COMPATIBILIZAR a conservação da natureza com o 

Judiciais\Inicial_Adin_1 desafetação § 7o A DESAFETAÇÃO ou redução dos limites de uma unidade de 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 concessão autorizadores para a sua CONCESSÃO.  Da mesma forma, no mérito, a 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 compatibilizar Itatins”, de maneira a COMPATIBILIZAR a proteção ambiental e as 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 alteração a serem protegidos, sendo a ALTERAÇÃO e supressão, incluindo os já 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 compatibilizar Necessidade de COMPATIBILIZAR a proteção à natureza com a 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 compatibilizar com essa reclassificação, COMPATIBILIZAR os interesses das comunidades 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 alteração a afirmação de que a ALTERAÇÃO da configuração da Estação Ecológica da 

Judiciais\Pet_3388_acordao permissão caso, a PERMISSÃO de lavra garimpeira; e) o usufruto dos índios não 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito a natureza federativa do CONFLITO   entre partes, de modo a deflagrar 

Judiciais\Pet_3388_acordao concessão na   autorização ou CONCESSÃO para pesquisa e lavra dos recursos e 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito seja pela eclosão do CONFLITO entre religião   e modernidade, que 

Judiciais\Pet_3388_acordao concessão cartorário ou CONCESSÃO estatal. Também assim o prefalado   absurdo 

Judiciais\Pet_3388_acordao concessão membro é apenas a CONCESSÃO ou o deferimento de um status   de ente 

Judiciais\Pet_3388_acordao dupla afetação aliás, uma DUPLA AFETAÇÃO: a ecológica e a propriamene indígena.   85. 

Judiciais\Pet_3388_acordao concessão autorização ou CONCESSÃO da União, no interesse nacional,   por 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito evidencia pelos 150 anos sem CONFLITOs   armados interétnicos e 

Judiciais\Pet_3388_acordao reassentamento REASSENTAMENTO por parte do governo federal, já sinaliza   a 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito porque foi reconhecido o CONFLITO   entre a União e o ente federado.  

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito Federal, ou seja, o CONFLITO entre entes da federação, tudo à luz 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito qualquer ação que   envolva o CONFLITO de que cuida o item "f" do 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito subjacente   a questão do CONFLITO federativo, ao qual o Tribunal 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito ou seja, com a solução do CONFLITO.   No caso, e considerando que as 

Judiciais\Pet_3388_acordao alteração Nelson Jobim, determinado a ALTERAÇÃO de alguns limites através do 

Judiciais\Pet_3388_acordao concessão Federal de Roraima e a   CONCESSÃO de liminar suspendendo os seus 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito que aqui foram postos em   CONFLITO.   Não há índio sem terra. A 

Judiciais\Pet_3388_acordao alteração A ALTERAÇÃO sazonal das atividades de exploração - na   agricultura, a 

Judiciais\Pet_3388_acordao permissão devem obter a   adequada PERMISSÃO (Leis nºs 7.805/89 e 11.685/08). 

Judiciais\Pet_3388_acordao alteração sendo vedada sua ALTERAÇÃO.   Anote-se que a revisão não se fará de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito participação na solução de CONFLITOs   internacionais, questão também 

Judiciais\Pet_3388_acordao alteração protegidos,   sendo a ALTERAÇÃO e a, supressão permitidas somente 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito logo se vê que há um CONFLITO, aparente nos   respectivos textos, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito aparentemente em CONFLITO.   É nesse ponto que convém fazer referência 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito interpretação   que gere um CONFLITO entre diferentes partes da 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito se depara com um aparente   CONFLITO entre as normas dos arts. 20, § 

Judiciais\Pet_3388_acordao dupla afetação DUPLA AFETAÇÃO federal' na área, por "não haver conflito entre os 



Judiciais\Pet_3388_acordao conflito não haver CONFLITO entre os   dispositivos constitucionais que 

Judiciais\Pet_3388_acordao dupla afetação Essa DUPLA AFETAÇÃO, porém, não pode se reduzir a discurso que 

Judiciais\Pet_3388_acordao dupla afetação de modo a concretizar a DUPLA AFETAÇÃO,   tornando-a real e não apenas 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito Por sua vez, o CONFLITO entre os dispositivos que regulam as terras 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito por que não se   resolve o CONFLITO entre terras indígenas e unidades 

Judiciais\Pet_3388_acordao dupla afetação aos direitos envolvidos na DUPLA AFETAÇÃO.   Enquanto isso não for 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito possíveis CONFLITOs e soluções, in Terras indígenas e unidades de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito intensificar alguns pontos de CONFLITO, deixando pouco   espaço aos 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito É mero veículo do CONFLITO federativo e fazendo com que os requisitos 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito isto é, a solução   do CONFLITO. Os requisitos e as regras do rito, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito Roraima é que foi realçada no CONFLITO federativo e em algumas das 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito e aplicáveis a outros CONFLITOs que   envolvam terras indígenas. A 

Judiciais\Pet_3388_acordao permissão se o caso, ser obtida a PERMISSÃO de lavra garimpeira;   (v) o 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito Logo, alegar que o CONFLITO teria surgido em afronta ao pacto 

Judiciais\Pet_3388_acordao alteração Logo, a sua   ALTERAÇÃO - com a demarcação da reserva indígena - 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito de   eventuais situações de CONFLITO ou tensão envolvendo índios ou 

Judiciais\Pet_3388_acordao permissão se for o caso, dependente de PERMISSÃO prévia;   c) o usufruto dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao dupla afetação se tem, em verdade, é uma DUPLA AFETAÇÃO das áreas   indígenas 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito CONFLITO entre terra indígena e soberania nacional é um equívoco".  

Judiciais\Pet_3388_acordao alterar poderá ALTERAR.   A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não fui contra, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito que   este é o mais sério CONFLITO social com o qual me deparei desde 

Judiciais\Pet_3388_acordao alteração A ALTERAÇÃO do território original de Raposa Serra do   Sol, mediante 

Judiciais\Pet_3388_acordao dupla afetação o regime jurídico de DUPLA AFETAÇÃO do Parque   Nacional do Monte 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito índios,   fomentando CONFLITOs, invasões e dificultando o   controle 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito deslocou até a área em CONFLITO - da delicada situação entre as 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito , com CONFLITOs e incertezas  

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito segmentos pode entrar em CONFLITO com os interesses   supremos do 

Judiciais\Pet_3388_acordao dupla afetação é o regime dito de DUPLA AFETAÇÃO, e já há quem fale em regime de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito me que há, aqui, CONFLITO teórico entre interesses e   valores 

Judiciais\Pet_3388_acordao dupla afetação essas áreas são de DUPLA AFETAÇÃO. Tem de haver a participação das 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito da melhor maneira possível o CONFLITO, deixar também   declarado que, 

Judiciais\Pet_3388_acordao concessão Temos sete votos pela CONCESSÃO.   O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES 

Judiciais\Pet_3388_acordao dupla afetação a regime jurídico   de DUPLA AFETAÇÃO, como bem público da União 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito pela palavra final sobre CONFLITOs de   interesses que se lhe 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito CONFLITO entr e a União e o   Estado: caracterização na ação popular 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito CONFLITO federativo, vale dizer, um conflito entre a União e uma 



Judiciais\Pet_3388_acordao conflito federativo, vale dizer, um CONFLITO entre a União e uma   unidade a 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito CONFLITO federativo sem que formada a devida relação processual, sem 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito CONFLITO ora em exame15  .   Ao se r indagado se era alarmist a fala 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito CONFLITO em Roraima na reserva Raposa Serra do Sol, fez ver:  

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito buscar a solução para o CONFLITO com a exclusão de   uma das partes. 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito do uso das terras e muitos CONFLITOs.   Consignou, então:   Nos 

Judiciais\Pet_3388_acordao alterar Imóveis com o objetivo de   ALTERAR os registros constantes das 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito que quase   levou a um CONFLITO violento entre a Polícia Federal e 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito como ameaças à Amazônia os CONFLITOs fundiários, as organizações 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito além do risco de grave   CONFLITO" entre os que defendem e os que são 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito transformar em um ponto de   CONFLITO".   Mas não são só os setores de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito os aspectos federativos do CONFLITO em questão vão além.   Se o 

Judiciais\Pet_3388_acordao alteração Com efeito, a ALTERAÇÃO do território original de   Raposa Serra do 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito Os inúmeros CONFLITOs envolvendo fazendeiros,   garimpeiros e índios, 

Judiciais\Pet_3388_acordao concessão por título cartorário ou   CONCESSÃO estatal.   É necessária a análise 

Judiciais\Pet_3388_acordao alteração de 1969 não implicou ALTERAÇÃO   de tais normas, conforme 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito muito embora presentes CONFLITOs   quanto aos limites em que 

Judiciais\Pet_3388_acordao alterar Imóveis com o objetivo de   ALTERAR os registros constantes das 

Judiciais\Pet_3388_acordao alteração ALTERAÇÃO do território original de Raposa/Serra do  Sol, mediante a 

Judiciais\Pet_3388_acordao concessão eu voto pela CONCESSÃO do prazo porque as dezoito propostas   feitas 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito para quase três décadas de CONFLITOs nesse difícil   processo de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito se a solução dos CONFLITOs entre   os princípios da legalidade da 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito separatistas e outros   CONFLITOs;   (b) especificamente no tocante à 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito CONFLITO entre a possível ocupação daquelas áreas pelos índios e a 

Judiciais\Pet_3388_acordao permissão A PERMISSÃO de lavra garimpeira de que trata esta Lei:   a) não se 

Judiciais\Pet_3388_acordao concessão CONCESSÃO da posse permanente e usufruto de bens públicos 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito melhor compreensão do alegado CONFLITO federativo   relacionado à 

Judiciais\Pet_3388_acordao permissão se for o caso, ser obtida a PERMISSÃO de   lavra garimpeira". Aqui 

Judiciais\Pet_3388_acordao dupla afetação , ou seja, uma DUPLA AFETAÇÃO -  a afetação indígena e a afetação 

Judiciais\Pet_3388_acordao conflito possibilidade de CONFLITO. São essas as informações que tenho de 

Judiciais\Pet_3388_acordao permissão se for o caso, ser obtida a PERMISSÃO de lavra   garimpeira; (v) o 

Jurídicos\Manual_MPF Conflito Conciliatória   em caso de CONFLITO de Direitos, o Resumo das 

Jurídicos\Manual_MPF conflito de negociação e mediação de CONFLITOs.  As reações potencialmente 

Jurídicos\Manual_MPF conflito (leituras interpretativas dos CONFLITOs de uso da terra e dos recursos 

Jurídicos\Manual_MPF conflito em caso de CONFLITO de direitos....................................... 

Jurídicos\Manual_MPF conflito Identificação dos principais CONFLITOs .............................. 



Jurídicos\Manual_MPF conflito Identificação de CONFLITOs com ocupantes de outros tipos ............ 

Jurídicos\Manual_MPF conflito Subsídios para mediação de CONFLITOs................................. 

Jurídicos\Manual_MPF compatibilizar com o objetivo   de COMPATIBILIZAR os textos individuais, para depois 

Jurídicos\Manual_MPF conflito didática que as posições em CONFLITO   sugerem, capazes de trazer à 

Jurídicos\Manual_MPF conflito dos agudos ou crônicos CONFLITOs socioambientais em Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF recategorização cessidade de RECATEGORIZAÇÃO, desafetação dos territórios ocupados 

Jurídicos\Manual_MPF desafetação de recategorização, DESAFETAÇÃO dos territórios ocupados sob a 

Jurídicos\Manual_MPF reassentamento compartilhada, ao invés do REASSENTAMENTO compulsório.   d. Fomentar a 

Jurídicos\Manual_MPF conflito do MPF no   tocante aos CONFLITOs decorrentes de sobreposição de 

Jurídicos\Manual_MPF conflito *…+ para a solução   desse CONFLITO. 

Jurídicos\Manual_MPF conflito conciliatória  em caso de CONFLITO de direitos9  A presença de povos 

Jurídicos\Manual_MPF conflito fonte frequente de intensos CONFLITOs socioambientais que, junto com 

Jurídicos\Manual_MPF conflito o desafio de transformar CONFLITOs em oportunidades.   Tais questões 

Jurídicos\Manual_MPF conflito conciliatória em caso de CONFLITO de direitos  Evocar a compreensão da 

Jurídicos\Manual_MPF realocação em   qualquer caso, a REALOCAÇÃO das populações tradicionais 

Jurídicos\Manual_MPF conflito conciliatória em caso de CONFLITO de direitos  •  A Declaração das 

Jurídicos\Manual_MPF conflito para o enfrentamento dos CONFLITOs em casos concretos envolvendo 

Jurídicos\Manual_MPF conflito específicos, “solucionar os CONFLITOs decorrentes de sobreposição das 

Jurídicos\Manual_MPF conflito propondo soluções para CONFLITOs   decorrentes desta sobreposição”. 

Jurídicos\Manual_MPF conflito “solucionar   ou minimizar os CONFLITOs gerados pela implantação de 

Jurídicos\Manual_MPF conflito de ação para solucionar os CONFLITOs devidos à sobreposição de 

Jurídicos\Manual_MPF conflito de ação para a solução dos CONFLITOs devidos à sobreposição   entre 

Jurídicos\Manual_MPF realocação 42 prevê   a REALOCAÇÃO das “populações tradicionais residentes em 

Jurídicos\Manual_MPF conflito do tratamento conferido ao CONFLITO pela Política Nacional da 

Jurídicos\Manual_MPF conflito conciliatória em caso de CONFLITO de direitos  Se uma nova tendência 

Jurídicos\Manual_MPF conflito do município onde existe o CONFLITO quando o processo versar sobre 

Jurídicos\Manual_MPF conflito a demora na resolução dos CONFLITOs noticiados por tempo   muito além 

Jurídicos\Manual_MPF reassentamento diciona o REASSENTAMENTO das populações tradicionais ao 

Jurídicos\Manual_MPF conflito conciliatória em caso de CONFLITO de direitos  por objetivo formular 

Jurídicos\Manual_MPF reassentamento específico para promover o REASSENTAMENTO das “populações tradicionais 

Jurídicos\Manual_MPF conflito conciliatória em caso de CONFLITO de direitos  De modo análogo para as 

Jurídicos\Manual_MPF conflito de transformar os   CONFLITOs em oportunidades no cenário de 

Jurídicos\Manual_MPF conflito para o enfrentamento dos   CONFLITOs decorrentes de sobreposição entre 

Jurídicos\Manual_MPF Desafetação DESAFETAÇÃO: nos casos extremos em que ficar comprovada a total 

Jurídicos\Manual_MPF alteração restaria a pura e simples ALTERAÇÃO dos limites da   Unidade de 

Jurídicos\Manual_MPF Recategorização RECATEGORIZAÇÃO: alternativa possível, desde que solicitada pelos 



Jurídicos\Manual_MPF Dupla afetação DUPLA AFETAÇÃO16: nos casos em que se mostre possível a harmonização 

Jurídicos\Manual_MPF dupla afetação protegidos,   em razão da DUPLA AFETAÇÃO, deverá obedecer a um plano 

Jurídicos\Manual_MPF conflito conciliatória em caso de CONFLITO de direitos  Sob a perspectiva da 

Jurídicos\Manual_MPF compatibilizar de Conduta que visem   COMPATIBILIZAR direitos. Esses instrumentos de 

Jurídicos\Manual_MPF dupla afetação como objetos da DUPLA AFETAÇÃO, emerge de uma leitura integrada dos 

Jurídicos\Manual_MPF conflito tolerante e respeitosa para   CONFLITOs potencialmente graves caso 

Jurídicos\Manual_MPF conflito de um cenário   comum de CONFLITOs;   9. A desafetação ou a 

Jurídicos\Manual_MPF desafetação A DESAFETAÇÃO ou a recategorização de Unidades de Conservação com a 

Jurídicos\Manual_MPF recategorização A desafetação ou a RECATEGORIZAÇÃO de Unidades de Conservação com a 

Jurídicos\Manual_MPF conflito de agilizar a mediação de CONFLITOs e de evitar a eter-  nização de 

Jurídicos\Manual_MPF conflito as relações no universo de CONFLITOs;   21. Reconhecer que o conflito 

Jurídicos\Manual_MPF conflito Reconhecer que o CONFLITO é contínuo e inerente ao processo, bem como 

Jurídicos\Manual_MPF reassentamento berativo e consultivo, REASSENTAMENTO de comunidades tradicionais); 

Jurídicos\Manual_MPF conflito não serão abordados os CONFLITOs atinentes às Unidades de Conservação 

Jurídicos\Manual_MPF conflito Muitos dos CONFLITOs com   populações residentes na Unidade de 

Jurídicos\Manual_MPF conflito e mapear os eventuais CONFLITOs e a atuação de seus agentes em torno 

Jurídicos\Manual_MPF conflito visando a mediação dos CONFLITOs evidenciados, de forma a com- 

Jurídicos\Manual_MPF reassentamento deliberativo e consultivo, REASSENTAMENTO de comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF compatibilizar Uso Sustentável – COMPATIBILIZAR a conservação da natureza com o uso 

Jurídicos\Manual_MPF conflito Identificação dos principais CONFLITOs  Levantamento dos conflitos 

Jurídicos\Manual_MPF conflito Levantamento dos CONFLITOs existentes e potenciais com ênfase naqueles 

Jurídicos\Manual_MPF conflito Diversos tipos de CONFLITOs podem ocorrer em cada   caso concreto, 

Jurídicos\Manual_MPF conflito O mapeamento dos CONFLITOs deverá incluir a identificação precisa das 

Jurídicos\Manual_MPF conflito negociação e mediação dos CONFLITOs. 

Jurídicos\Manual_MPF conflito de Conservação, conjuntura, CONFLITOs e necessidades; articulação dos 

Jurídicos\Manual_MPF conflito •  o mapeamento dos CONFLITOs decorrentes especificamente da malha 

Jurídicos\Manual_MPF conflito A verificação   de CONFLITOs existentes pode ser realizada mediante 

Jurídicos\Manual_MPF conflito e a caracterização dos CONFLITOs, procurando efetuar entrevistas ou 

Jurídicos\Manual_MPF conflito os   problemas e os CONFLITOs, propor soluções de forma compartilhada, 

Jurídicos\Manual_MPF conflito inviabilizar a emergência de CONFLITOs.   Por outro lado, nem sempre o 

Jurídicos\Manual_MPF conflito e potencial   de geração de CONFLITOs do tema.  Por outro lado, 

Jurídicos\Manual_MPF Compatibilizar •  COMPATIBILIZAR os interesses dos diversos segmentos sociais 

Jurídicos\Manual_MPF compatibilizar diretrizes e ações para COMPATIBILIZAR, integrar e otimizar a relação 

Jurídicos\Manual_MPF conflito •  Identificar os problemas e CONFLITOs, propor soluções, bem como 

Jurídicos\Manual_MPF realocação acerca de sua permanência ou REALOCAÇÃO deverão ser   discutidos no 

Jurídicos\Manual_MPF realocação das estratégias de REALOCAÇÃO dos mora-  dores para outras áreas 



Jurídicos\Manual_MPF permissão para a ocupação do solo ou PERMISSÃO de acesso a serviços sanitários 

Jurídicos\Manual_MPF conflito capacitados para   gerir CONFLITOs derivados dessa realidade.   O não 

Jurídicos\Manual_MPF conflito poderão surgir a partir dos CONFLITOs. 

Jurídicos\Manual_MPF conflito contemplem abordagem dos CONFLITOs relacionados à sobreposição 

Jurídicos\Manual_MPF conflito que permita explicitação dos CONFLITOs e   problemas, construção de 

Jurídicos\Manual_MPF alteração acerca   da necessidade de ALTERAÇÃO dos limites da Unidade, 

Jurídicos\Manual_MPF recategorização dos limites da Unidade, RECATEGORIZAÇÃO dos trechos ocupados para 

Jurídicos\Manual_MPF conflito adequados, antevendo novos CONFLITOs e criando mecanismos de 

Jurídicos\Manual_MPF conflito da   criação da Unidade, em CONFLITO com os objetivos de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF realocação Temporária, com previsão de REALOCAÇÃO, a sua aplicação direta   não é 

Jurídicos\Manual_MPF recategorização sibilidade de RECATEGORIZAÇÃO;  •  Caracterização das práticas de 

Jurídicos\Manual_MPF recategorização revisão de limites e/ou RECATEGORIZAÇÃO de setores da Unidade de 

Jurídicos\Manual_MPF conflito solução ou a mediação de CONFLITOs entre os tipos incompatíveis de 

Jurídicos\Manual_MPF conflito o sucesso da mediação dos CONFLITOs de uso do solo e conservação da 

Jurídicos\Manual_MPF concessão CONCESSÃO de direito real de uso;  •  concessão de uso especial para 

Jurídicos\Manual_MPF concessão •  CONCESSÃO de uso especial para fins de moradia, usucapião especial 

Jurídicos\Manual_MPF alteração do direito de construir e de ALTERAÇÃO de   uso, transferência do 

Jurídicos\Manual_MPF conflito administrativa para gerir CONFLITOs, planos claros de execução e de 

Jurídicos\Manual_MPF conflito motivo principal de diversos CONFLITOs determinados pela sobreposição 

Jurídicos\Manual_MPF conflito a ocupação do espaço do CONFLITO com o diálogo, o Ministério Público 

Jurídicos\Manual_MPF conflito muitas vezes, a partir   do CONFLITO e das circunstâncias. Assim, 

Jurídicos\Manual_MPF conflito mais importantes fontes de CONFLITO na gestão das Unidades   de 

Jurídicos\Manual_MPF conflito migratórios, explicitar CONFLITOs com terceiros e ajudar a compreender 

Jurídicos\Manual_MPF conflito Identificação de CONFLITOs com   ocupantes de outros tipos  Este 

Jurídicos\Manual_MPF conflito à identificação de CONFLITOs com ocupantes de outros tipos, distintos 

Jurídicos\Manual_MPF conflito A identificação dos CONFLITOs e de suas motivações, além de sua 

Jurídicos\Manual_MPF conflito O mapeamento adequado dos CONFLITOs com outros tipos de ocupantes 

Jurídicos\Manual_MPF conflito demandas, dos agentes e dos CONFLITOs locais contribuirá para que   o 

Jurídicos\Manual_MPF conflito Subsídios para mediação de CONFLITOs  A) Câmaras Técnicas nos 

Jurídicos\Manual_MPF conflito diminuindo assim os CONFLITOs fundiários e ambientais entre as 

Jurídicos\Manual_MPF compatibilizar específicas para COMPATIBILIZAR os objetivos de conservação do Parque 

Jurídicos\Manual_MPF alteração Estudar, propor e fomentar a ALTERAÇÃO da categoria de manejo dessas 

Jurídicos\Manual_MPF conflito empregado em caso de CONFLITOs de interesse para usos sobrepostos54  e 

Jurídicos\Manual_MPF alteração Caso haja   demanda de ALTERAÇÃO de categoria ou de limites da 

Jurídicos\Manual_MPF Conflito – Coordenação   de Gestão de CONFLITOs Territoriais;  •  Termos de 

Jurídicos\Manual_MPF Dupla Afetação F) DUPLA AFETAÇÃO  Neste manual, tal expressão é utilizada para 



Jurídicos\Manual_MPF dupla afetação Portanto, o regime de DUPLA AFETAÇÃO pressupõe uma administração 

Jurídicos\Manual_MPF dupla afetação a regime jurídico de DUPLA AFETAÇÃO, destinado à preservação do   meio 

Jurídicos\Manual_MPF conflito imediata os   problemas e CONFLITOs decorrentes da sobreposição com 

Jurídicos\Manual_MPF desafetação pode gerar a simples DESAFETAÇÃO de trechos sob regime de   Proteção 

Jurídicos\Manual_MPF recategorização Proteção Integral, a sua RECATEGORIZAÇÃO para outros tipos de Áreas 

Jurídicos\Manual_MPF Recategorização 1) RECATEGORIZAÇÃO  Consiste na mudança de categoria de manejo 

Jurídicos\Manual_MPF Desafetação 2) DESAFETAÇÃO  Consiste na alteração da destinação do território 

Jurídicos\Manual_MPF alteração Consiste na ALTERAÇÃO da destinação do território constante no 

Jurídicos\Manual_MPF recategorização vem   utilizando RECATEGORIZAÇÃO e criação de novas Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF reassentamento Integral e/ou seu   REASSENTAMENTO para as Unidades de Uso Sustentável 

Jurídicos\Manual_MPF conflito a natureza, são inúmeros os CONFLITOs gerados   pelas sobreposições 

Jurídicos\Manual_MPF conflito mais profundo dos CONFLITOs e dos grupos em disputa.   Apoiado pelas 

Jurídicos\Manual_MPF conflito dificuldades, propostas ou CONFLITOs com   a administração da Unidade. 

Jurídicos\Manual_MPF conflito diante de situações de CONFLITO e buscar   soluções nessa esfera, 

Jurídicos\Manual_MPF Conflito CONFLITOs ambientais : a atualidade do objeto. In : ______. Conflitos 

Jurídicos\Manual_MPF Conflito CONFLITOs Ambien-  tais no Brasil (org.), Rio de Janeiro: Relume: 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conflito para quase três décadas de CONFLITOs  nesse difícil processo de 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conflito normalmente qualificados por CONFLITOs de interesses de alta com- 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conflito três  décadas de infindáveis CONFLITOs em torno da terra indígena, um 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol concessão ao Senado para a efetiva CONCESSÃO dos  efeitos erga omnes à 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conflito esbulho,  situação de efetivo CONFLITO possessório que, mesmo iniciado 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conflito da Constituição de 1988), CONFLITO que  se materializa por 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol permissão se for o caso, ser obtida a  PERMISSÃO de lavra garimpeira;  (V) o 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol alterar 308, de  25/07/2012, para ALTERAR o art. 6º da Portaria n. 303/2012, 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins alteração da Audiência Pública sobre a ALTERAÇÃO dos limites da Estação 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Alteração Audiência Pública sobre a “ALTERAÇÃO dos Limites da Estação Ecológica 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins alteração a audiência pública sobre a ALTERAÇÃO dos limites da Estação Ecológica 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Alteração a audiência pública sobre a “ALTERAÇÃO dos limites da Estação 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Alteração audiência pública sobre a “ALTERAÇÃO dos limites da Estação Ecológica 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins alteração da audiência pública sobre a ALTERAÇÃO dos limites da Estação 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Alteração apreciada a proposta de “ALTERAÇÃO dos Limites da Estação Ecológica da 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins alteração se na ocasião a proposta de ALTERAÇÃO dos limites da Estação Ecológica 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins alteração categorização e ALTERAÇÃO dos limites da Estação Ecológica 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conflito – entre outros os CONFLITOs de gestão do território e de reprodução 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conflito para a emergência de um CONFLITO fundiário com invasores. A comunidade 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conflito região exporia os moradores a CONFLITOs fundiários com invasores que, 



Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins realocação criaria condições para REALOCAÇÃO na área das famílias caiçaras, que 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conflito Observou ter havido CONFLITO de caráter fundiário em que houve 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins concessão fundiário em que houve CONCESSÃO de liminar por meio da qual se 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins concessão a) realizar a CONCESSÃO e fiscalização de permissão de trabalho 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins permissão concessão e fiscalização de PERMISSÃO de trabalho individual e 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins concessão b) realizar a CONCESSÃO e fiscalização de permissão da exploração 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins permissão concessão e fiscalização de PERMISSÃO da exploração comercial; c) 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins concessão arrecadar receita oriunda de CONCESSÃO de produção de bens e serviços 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins concessão sobre a possibilidade de CONCESSÃO de posse aos moradores, bem como 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins recategorização as solicitações para RECATEGORIZAÇÃO das áreas mencionadas. Rosangela 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Recategorização Estudo Técnico para RECATEGORIZAÇÃO de   Unidades de Conservação e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conflito CONFLITOs Socioambientais ........................................... 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Alteração ALTERAÇÃO da APA Marinha Litoral Sul ................................ 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito Impactos sobre a solução de CONFLITOs socioambientais ............... 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recategorização a inclusão, exclusão, RECATEGORIZAÇÃO e alteração de limites da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração exclusão, recategorização e ALTERAÇÃO de limites da   Estação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI compatibilizar conservação, de forma a   COMPATIBILIZAR a presença da biodiversidade, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conflito CONFLITOs Socioambientais   Um censo realizado na Juréia no início da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito pactuadas para resolver os CONFLITOs de nível local. Mas, desde 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito imobiliária e os CONFLITOs pela posse da terra.   Queiroz (1992) 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito que ali era   uma região de CONFLITO. Até aquele momento, já tinham 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito como princípio para cessar o CONFLITO. Segundo as   entrevistas, os 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito Atlântica e o problema de CONFLITOs de terras pela especulação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração desse mosaico se daria com a ALTERAÇÃO da categoria   de algumas áreas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito ao longo de sua história CONFLITOs armados pela posse da terra e um 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito o contexto no qual os CONFLITOs de terra aconteceram nas décadas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito e também   acentuando os CONFLITOs fundiários. Até os meados dos anos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito na resolução dos CONFLITOs   de terra e na questão sócio-ambiental. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conflito o Grupo de Resolução de CONFLITOs de Terra (ou   Grupa da Terra), o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conflito Grupo de Resolução de CONFLITOs de Terra” ou simplesmente “Grupo da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito atendimento a mais   de 125 CONFLITOs de terra; e resolução de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito e resolução de CONFLITOs graves como o dos posseiros de   Vista 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito intensificando   os CONFLITOs fundiários e criando novos problemas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito O   CONFLITO pelo uso da água atinge o rio Ribeira de Iguape e seus 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alterar agricultores, além de ALTERAR   significativamente o regime hídrico do 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração erodibilidade dos   solos de ALTERAÇÃO.   Morros: Terrenos 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração erodibilidade dos   solos de ALTERAÇÃO,   a intensidade dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração erodibilidade dos   solos de ALTERAÇÃO,   a intensidade dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração fitofisionomias e o grau de ALTERAÇÃO, inclusive nas   formações de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração pode ser   interpretada como ALTERAÇÃO. Em geral é uma floresta muito 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração alto, cujo dossel apresenta ALTERAÇÃO em seu arranjo, sendo capaz   de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração formando um dossel com pouca ALTERAÇÃO, apesar   da declividade dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração dossel com pouca ou nenhuma ALTERAÇÃO e   árvores emergentes, algumas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração Pode refletir ALTERAÇÃO no fluxo de   marés, alterando o caminho 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI realocação que ocorresse o processo de REALOCAÇÃO das famílias ali presentes. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito Situações de CONFLITO, existentes ou potenciais, relativas a ocupação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito Contudo, um forte CONFLITO ocorre nos núcleos   do grupo 2 (Perequê e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito como um forte indutor de   CONFLITOs sociais e ambientais na EEJI. E 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito Situações de CONFLITO, existentes ou potenciais, relativas a ocupação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito explicam, em boa parte, os CONFLITOs   existentes entre Gestores, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito é   aquela que gera mais CONFLITO de interpretações sobre a capacidade 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito o que sem dúvida gera CONFLITOs em   debates públicos. É importante 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito do Despraiado e estabelecem CONFLITOs com os moradores   locais. Nesta 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração humanas, como   isolamento, ALTERAÇÃO da matriz ao redor dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração diminuição da área,   ALTERAÇÃO da forma e diminuição da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI compatibilizar Já o da UCUS é “COMPATIBILIZAR a conservação da natureza com o   uso 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recategorização Itatins, indicadas para   RECATEGORIZAÇÃO pelos estudos e pelo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI desafetação seja no sentido da DESAFETAÇÃO da área.   Essas situações de ocupação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito cria, sem dúvida, grandes   CONFLITOs, pois fragmentam não só a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI permissão A PERMISSÃO de uso para a comunidade, de acordo com o   desenho da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração erodibilidade   dos solos de ALTERAÇÃO.   representa variabilidade 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recategorização Proposta de RECATEGORIZAÇÃO da Estação Ecológica Juréia-Itatins em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recategorização Proposta de RECATEGORIZAÇÃO da Estação Ecológica Juréia-Itatins em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração a erodibilidade dos solos de ALTERAÇÃO, a   intensidade dos processos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração erodibilidade dos solos de ALTERAÇÃO, a intensidade dos processos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito Redução de   CONFLITOs socioambientais.   Vocação   correlacionando 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recategorização Proposta de RECATEGORIZAÇÃO da Estação Ecológica Juréia-Itatins em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração erodibilidade dos solos de ALTERAÇÃO.   Representa variabilidade 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito Redução de CONFLITOs socioambientais.   Vocação   A concentração de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recategorização Proposta de RECATEGORIZAÇÃO da Estação Ecológica Juréia-Itatins em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração erodibilidade dos solos de   ALTERAÇÃO, a intensidade dos processos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração erodibilidade dos solos de ALTERAÇÃO. Planície de maré/ manguezais: 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração erodibilidade dos solos de ALTERAÇÃO); Planície fluvio-Marinha 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração erodibilidade dos solos de ALTERAÇÃO, a intensidade dos processos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração a erodibilidade dos solos de ALTERAÇÃO, a   intensidade dos processos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração erodibilidade dos   solos de ALTERAÇÃO, a intensidade dos processos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração erodibilidade dos solos de ALTERAÇÃO, a intensidade dos processos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração erodibilidade dos solos de ALTERAÇÃO, a intensidade dos processos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração a erodibilidade dos solos de ALTERAÇÃO. Morrotes e Morros:   terrenos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Alteração ALTERAÇÃO da APA Marinha Litoral Sul   #  ##  #  #  # ## #  ##  ##  # 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recategorização Exclusão com RECATEGORIZAÇÃO (APA)  Figura 36. Proposta de alteração 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI alteração Proposta de ALTERAÇÃO da APA Marinha Litoral Sul.   Tabela 27. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito dos ocupantes, acirrou os   CONFLITOs socioambientais e os embates com 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito o território, agravando os   CONFLITOs.   Tal situação, entretanto, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI concessão RDS são beneficiárias, com a CONCESSÃO de   direito real de uso, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recategorização revisão de limites, RECATEGORIZAÇÃO de áreas,   em especial no 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito da solução dos CONFLITOs socioambientais e do ponto de vista da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recategorização positivo da proposta é a RECATEGORIZAÇÃO de   vários trechos do 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito Impactos sobre a solução de CONFLITOs socioambientais   Os conflitos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito Os CONFLITOs socioambientais no território da Juréia-Itatins não são 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito do Grupo de   Resolução de CONFLITOs de Terra (Grupo da Terra – 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito para a solução dos CONFLITOs socioambientais é o   enfrentamento da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conflito a proposta de mosaico, alguns CONFLITOs permanecerão, sobretudo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Alteração ALTERAÇÃO do solo, da   estabilidade das   encostas, compactação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conflito comunidades   Baixa renda   CONFLITOs de gestão do   território 

   REGISTROS SOCIOAMBIENTAIS 

  Documento Termo da pesquisa Pré-visualização 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 populações pequenos produtores rurais e POPULAÇÕES   tradicionais visando a 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 tradicionais rurais e populações   TRADICIONAIS visando a agricultura sustentável 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 populações pelos pequenos produtores e POPULAÇÕES   tradicionais,   Considerando 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 tradicionais produtores e populações   TRADICIONAIS,   Considerando o que 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 ocupantes ser celebrado entre os   OCUPANTES de boa fé e populações tradicionais 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 populações os   ocupantes de boa fé e POPULAÇÕES tradicionais para regular as 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 populações tradicionais ocupantes de boa fé e POPULAÇÕES TRADICIONAIS para regular as 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 tradicionais de boa fé e populações TRADICIONAIS para regular as condições de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 populações pequenos produtores rurais e POPULAÇÕES tradicionais, no âmbito da  

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 populações tradicionais produtores rurais e POPULAÇÕES TRADICIONAIS, no âmbito da  



Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 tradicionais rurais e populações TRADICIONAIS, no âmbito da  

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 tradicional como técnica de manejo TRADICIONAL ou para fins de   controle 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 ocupantes a serem   celebrados com os OCUPANTES de Unidades de   Conservação até 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 comunidades e a existência de   COMUNIDADES tradicionais e pequenos produtores de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais existência de   comunidades TRADICIONAIS e pequenos produtores de boa 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 comunidades comprovação da presença de COMUNIDADES tradicionais e outras 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais da presença de comunidades TRADICIONAIS e outras   populações de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações tradicionais e outras   POPULAÇÕES de pequenos produtores de boa fé 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações mansa e pacífica, e das POPULAÇÕES tradicionais;   IX - a 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações tradicionais e pacífica, e das POPULAÇÕES TRADICIONAIS;   IX - a possibilidade de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais pacífica, e das populações TRADICIONAIS;   IX - a possibilidade de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 comunidades mansa e pacífica, e de   COMUNIDADES tradicionais, incluindo indígenas 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais e de   comunidades TRADICIONAIS, incluindo indígenas e quilombolas, 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações se às POPULAÇÕES tradicionais e de   pequenos produtores, porventura 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações tradicionais se às POPULAÇÕES TRADICIONAIS e de   pequenos produtores, porventura 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais se às populações TRADICIONAIS e de   pequenos produtores, porventura 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 comunidades e caracterização de COMUNIDADES tradicionais   conforme indicado no 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais de comunidades TRADICIONAIS   conforme indicado no artigo 4º, inciso 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 comunidades de 2009, com exceção de COMUNIDADES indígenas e quilombolas   que 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 comunidades A caracterização das COMUNIDADES tradicionais deverá estar amparada 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais das comunidades TRADICIONAIS deverá estar amparada   em histórico de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 conhecimento manejo do meio apoiadas no CONHECIMENTO   tradicional.   Artigo 5º - 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicional apoiadas no conhecimento   TRADICIONAL.   Artigo 5º - Nas Unidades de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 comunidades de realocação das COMUNIDADES de pequenos   produtores de boa fé que 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações mansa e pacífica e de   POPULAÇÕES tradicionais, incluindo indígenas e 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações tradicionais e pacífica e de   POPULAÇÕES TRADICIONAIS, incluindo indígenas e 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais pacífica e de   populações TRADICIONAIS, incluindo indígenas e 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 território A sobreposição, de TERRITÓRIOs indígenas ou quilombolas,   com as 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações em bases sustentáveis dessas POPULAÇÕES.   Artigo 6º - Quando ocorrer 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 ocupantes para caracterizar os OCUPANTES   das Unidades de Conservação.   Artigo 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 ocupantes A lista de OCUPANTES tradicionais beneficiários das Reservas de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais A lista de ocupantes TRADICIONAIS beneficiários das Reservas de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicional manifestação da comunidade TRADICIONAL.   § 2º - Para os fins do 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 ocupantes anterior, a lista de OCUPANTES tradicionais   deverá ser publicada no 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais a lista de ocupantes TRADICIONAIS   deverá ser publicada no Diário 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 comunidades ou ressarcidas as   COMUNIDADES tradicionais, incluindo os quilombolas 



Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais as   comunidades TRADICIONAIS, incluindo os quilombolas e pequenos 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações entre o órgão gestor e as   POPULAÇÕES, ouvido o conselho da unidade 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações a presença das POPULAÇÕES   tradicionais residentes com os objetivos 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais a presença das populações   TRADICIONAIS residentes com os objetivos 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações dos locais de moradia destas POPULAÇÕES,   assegurando-se a sua 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações ou   definitiva das POPULAÇÕES tradicionais e de pequenos produtores 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações tradicionais ou   definitiva das POPULAÇÕES TRADICIONAIS e de pequenos produtores 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais definitiva das populações TRADICIONAIS e de pequenos produtores de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 ocupantes   do órgão gestor e dos OCUPANTES com relação a:  

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações de Compromisso, firmados com POPULAÇÕES tradicionais e   pequenos 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações tradicionais firmados com POPULAÇÕES TRADICIONAIS e   pequenos produtores de boa fé 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais firmados com populações TRADICIONAIS e   pequenos produtores de boa fé 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações Ampla informação às POPULAÇÕES residentes em Unidades de Conservação 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações do órgão   gestor e das POPULAÇÕES residentes para garantir o estrito 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 populações assentamento definitivo das POPULAÇÕES   tradicionais nas Reservas 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 tradicionais definitivo das populações   TRADICIONAIS nas Reservas Extrativistas - 

Atos_normativos\CDB conhecimento geral de informação e de CONHECIMENTO sobre a diversidade biológica e 

Atos_normativos\CDB conhecimento que proporcione o CONHECIMENTO fundamental necessário ao planejamento 

Atos_normativos\CDB populações manutenção e recuperação de POPULAÇÕES viáveis de espécies no seu meio 

Atos_normativos\CDB tradicional a estreita e TRADICIONAL dependência de recursos biológicos de muitas 

Atos_normativos\CDB comunidades biológicos de muitas COMUNIDADES locais e populações indígenas como 

Atos_normativos\CDB populações muitas comunidades locais e POPULAÇÕES indígenas como estilos de vida 

Atos_normativos\CDB tradicionais como estilos de vida TRADICIONAIS, e que é desejável repartir 

Atos_normativos\CDB conhecimento derivados da utilização do CONHECIMENTO tradicional, de inovações e de 

Atos_normativos\CDB tradicional utilização do conhecimento TRADICIONAL, de inovações e de práticas 

Atos_normativos\CDB populações manutenção e recuperação de POPULAÇÕES viáveis de espécies em seus 

Atos_normativos\CDB populações situ, incluindo POPULAÇÕES de espécies domesticadas e silvestres, ou 

Atos_normativos\CDB populações organismos ou partes destes, POPULAÇÕES, ou qualquer outro componentes 

Atos_normativos\CDB populações e manutenção de POPULAÇÕES viáveis de espécies em seu meio natural; 

Atos_normativos\CDB conhecimento preservar e manter o CONHECIMENTO, inovações e práticas das 

Atos_normativos\CDB comunidades inovações e práticas das COMUNIDADES locais e populações indígenas com 

Atos_normativos\CDB populações das comunidades locais e POPULAÇÕES indígenas com estilo de vida 

Atos_normativos\CDB tradicionais com estilo de vida TRADICIONAIS relevantes à conservação e a 

Atos_normativos\CDB conhecimento dos detentores desse CONHECIMENTO, inovações e práticas; e encorajar a 

Atos_normativos\CDB conhecimento da utilização desse CONHECIMENTO, inovações e práticas;     k) 

Atos_normativos\CDB populações a proteção de espécies e POPULAÇÕES ameaçadas;     l) Quando se 



Atos_normativos\CDB populações a não ameaçar ecossistemas e POPULAÇÕES in-situ de espécies, exceto 

Atos_normativos\CDB tradicionais com práticas culturais TRADICIONAIS compatíveis com as exigências de 

Atos_normativos\CDB populações d) Apoiar POPULAÇÕES locais na elaboração e aplicação de medidas 

Atos_normativos\CDB conhecimento Em reCONHECIMENTO dos direitos soberanos dos Estados sobre seus 

Atos_normativos\CDB território e, na medida do possível, no TERRITÓRIO dessas Partes Contratantes. 

Atos_normativos\CDB conhecimento treinamento e de pesquisa, CONHECIMENTO especializado, conhecimento 

Atos_normativos\CDB conhecimento conhecimento especializado, CONHECIMENTO indígena e tradicional como 

Atos_normativos\CDB tradicional conhecimento indígena e TRADICIONAL como tais e associados às 

Atos_normativos\CDB tradicionais tecnologias indígenas e TRADICIONAIS, para alcançar os objetivos desta 

Atos_normativos\CDB conhecimento Identificar tecnologias e CONHECIMENTOs técnicos inovadores, 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 tradicional a população TRADICIONAL beneficiária, no caso das Reservas 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 tradicional a população TRADICIONAL residente, quando couber, no caso das 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações de compromisso firmados com POPULAÇÕES tradicionais das Reservas 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações tradicionais firmados com POPULAÇÕES TRADICIONAIS das Reservas Extrativistas e 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 tradicionais firmados com populações TRADICIONAIS das Reservas Extrativistas e 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 tradicional e do entorno, população TRADICIONAL, proprietários de imóveis no 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 POPULAÇÕES IX DO REASSENTAMENTO DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS         Art. 35.  O 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 POPULAÇÕES TRADICIONAIS REASSENTAMENTO DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS         Art. 35.  O 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 TRADICIONAIS DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS         Art. 35.  O processo indenizatório 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações fontes de subsistência das POPULAÇÕES tradicionais.         Art. 36 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações tradicionais de subsistência das POPULAÇÕES TRADICIONAIS.         Art. 36.  Apenas 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 tradicionais subsistência das populações TRADICIONAIS.         Art. 36.  Apenas as 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações Apenas as POPULAÇÕES tradicionais residentes na unidade no momento 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações tradicionais Apenas as POPULAÇÕES TRADICIONAIS residentes na unidade no momento 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 tradicionais Apenas as populações TRADICIONAIS residentes na unidade no momento 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações de reassentamento das POPULAÇÕES tradicionais, com definição de prazos 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações tradicionais de reassentamento das POPULAÇÕES TRADICIONAIS, com definição de prazos 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 tradicionais das populações TRADICIONAIS, com definição de prazos e condições para 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações condições de permanência das POPULAÇÕES tradicionais em Unidade de 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações tradicionais de permanência das POPULAÇÕES TRADICIONAIS em Unidade de Conservação 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 tradicionais permanência das populações TRADICIONAIS em Unidade de Conservação de 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações entre o órgão executor e as POPULAÇÕES, ouvido o conselho da unidade 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações assegurados o acesso das POPULAÇÕES às suas fontes de subsistência e a 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações para o reassentamento das POPULAÇÕES tradicionais estarão definidos no 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações tradicionais o reassentamento das POPULAÇÕES TRADICIONAIS estarão definidos no 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 tradicionais das populações TRADICIONAIS estarão definidos no termo de compromisso. 



Atos_normativos\Dec_4340_2002 conhecimento para aprofundar o CONHECIMENTO dessa diversidade biológica, o 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 populações da qualidade de vida das POPULAÇÕES.         Art. 42.  O gerenciamento 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 território da Biosfera abranger o TERRITÓRIO de apenas um Estado, o sistema de 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 território da Biosfera abranger o TERRITÓRIO de mais de um Estado, o sistema de 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 populações e na Recomendação sobre POPULAÇÕES indígenas e tribais, 1957; 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 populações parcial da Convenção sobre POPULAÇÕES Indígenas e Tribais, 1957 (n 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 Populações que revise a Convenção Sobre POPULAÇÕES Indígenas e Tribais, 1957, 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 populações pelo fato de descenderem de POPULAÇÕES que habitavam o país ou uma 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 território o meio ambiente dos TERRITÓRIOs que eles habitam. Artigo 8o         1 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 tradicional povos interessados recorrem TRADICIONALmente para a repressão dos 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 território sua relação com as terras ou TERRITÓRIOs, ou com ambos, segundo os 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 território deverá incluir o conceito de TERRITÓRIOs, o que abrange a totalidade 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 tradicional posse sobre as terras que TRADICIONALmente ocupam. Além disso, nos 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 tradicional por eles, mas às quais, TRADICIONALmente, tenham tido acesso para suas 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 tradicionais acesso para suas atividades TRADICIONAIS e de subsistência. Nesse 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 tradicional povos interessados ocupam TRADICIONALmente e garantir a proteção 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 conhecimento livremente e com pleno CONHECIMENTO de causa. Quando não for possível 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 tradicionais de voltar a suas terras TRADICIONAIS assim que deixarem de existir as 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 conhecimento dos mesmos ou do desCONHECIMENTO das leis por parte dos seus membros 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 tradicionais e as atividades TRADICIONAIS e relacionadas com a economia de 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 tradicionais leve em conta as técnicas TRADICIONAIS e as características culturais 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 tradicionais curativas e medicamentos TRADICIONAIS.         3. O sistema de 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 conhecimento a sua história, seus CONHECIMENTOs e técnicas, seus sistemas de 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 conhecimento ser o de lhes ministrar CONHECIMENTOs gerais e aptidões que lhes 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 Populações revisa a Convenção Sobre POPULAÇÕES Indígenas e Tribais, 1957. Artigo 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conhecimento aquela voltada ao CONHECIMENTO, manutenção e manejo da biodiversidade, 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conhecimento com o apoio científico e CONHECIMENTO gerado pelo Instituto Florestal, 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR território no TERRITÓRIO estadual; IV - divulgar para a sociedade a importância 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conhecimento e a disseminação do CONHECIMENTO afeto à gestão das áreas integrantes 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conhecimento e a disseminação do CONHECIMENTO científico e tecnológico das áreas 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR território no TERRITÓRIO estadual; III - identificação de conflitos de uso dos 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR conhecimento e a disseminação do CONHECIMENTO científico e tecnológico das áreas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades de povos indígenas, de COMUNIDADES quilombolas e de comunidades 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades quilombolas e de COMUNIDADES extrativistas, do setor empresarial e da 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento reCONHECIMENTO das áreas protegidas como um dos instrumentos eficazes 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades por remanescentes das COMUNIDADES dos quilombos;         X - adoção da 



Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento reCONHECIMENTO dos elementos integradores da paisagem, em especial as 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento reCONHECIMENTO e fomento às diferentes formas de conhecimento e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento às diferentes formas de CONHECIMENTO e práticas de manejo sustentável 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades por remanescentes das COMUNIDADES dos quilombos com as políticas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP populações especialmente para as POPULAÇÕES do interior e do entorno das áreas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento reCONHECIMENTO da importância da consolidação territorial das 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades direitos territoriais das COMUNIDADES quilombolas e dos povos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento garantindo o respeito ao CONHECIMENTO e direitos dos povos indígenas, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades dos povos indígenas, COMUNIDADES quilombolas e locais; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades por remanescentes das COMUNIDADES dos quilombos é orientado sob a 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades dos povos indígenas, COMUNIDADES quilombolas e locais na gestão das 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades dos representantes das COMUNIDADES locais, quilombolas e povos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades dos povos indígenas, COMUNIDADES quilombolas e locais no âmbito do 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades com a participação de COMUNIDADES locais, quilombolas e povos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento uso de recursos genéticos e CONHECIMENTOs tradicionais associados. 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP tradicionais genéticos e conhecimentos TRADICIONAIS associados. 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento garantir o respeito e reCONHECIMENTO dos direitos e conhecimentos dos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento dos direitos e CONHECIMENTOs dos povos indígenas, comunidades 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades dos povos indígenas, COMUNIDADES quilombolas e locais nos processos de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento a recursos biológicos e ao CONHECIMENTO tradicional associado, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP tradicional e ao conhecimento TRADICIONAL associado, relacionados às terras dos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades dos povos indígenas, de COMUNIDADES locais e quilombolas; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades por povos indígenas, COMUNIDADES quilombolas ou locais só ocorra após 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades prévio e informado dessas COMUNIDADES, que deverá ser obtido em 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP tradicionais e melhoramento dos sistemas TRADICIONAIS da produção, organização e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades para povos indígenas, COMUNIDADES locais e quilombolas; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento uso de recursos genéticos e CONHECIMENTO tradicional associado; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP tradicional genéticos e conhecimento TRADICIONAL associado;         h) definir e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades para garantir que as COMUNIDADES locais, quilombolas e povos indígenas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades para povos indígenas, COMUNIDADES locais e quilombolas e criar 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades setores do governo, para as COMUNIDADES locais, quilombolas e povos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades assegurem a participação de COMUNIDADES locais, quilombolas e povos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades de povos indígenas, COMUNIDADES quilombolas e locais; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades e) qualificar COMUNIDADES locais e quilombolas, povos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades institucional de COMUNIDADES locais, quilombolas e povos indígenas, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades e apoiar a participação de COMUNIDADES locais, quilombolas e povos 



Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades de conservação onde existam COMUNIDADES de pescadores e de populações 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP populações de pescadores e de POPULAÇÕES extrativistas tradicionais.         4.3 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP tradicionais de populações extrativistas TRADICIONAIS.         4.3. OBJETIVO GERAL: 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades os povos indígenas e as COMUNIDADES locais e quilombolas no processo 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades gestores, técnicos e COMUNIDADES locais para gestão de unidades de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento eficazes para documentar CONHECIMENTOs e experiências existentes sobre 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento entre os quais, os CONHECIMENTOs tradicionais;         h) avaliar as 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP tradicionais os quais, os conhecimentos TRADICIONAIS;         h) avaliar as 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento adaptativo incorporando os CONHECIMENTOs de povos indígenas, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades de povos indígenas, COMUNIDADES quilombolas e locais usuários dos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP populações de exclusão de pesca para POPULAÇÕES nas suas áreas.         5.5 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades vida dos povos indígenas, COMUNIDADES quilombolas e locais, e propondo 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento estudos para aprimorar os CONHECIMENTOs sobre a distribuição, situação 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento garantir que CONHECIMENTOs científicos e tradicionais contribuam para 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP tradicionais conhecimentos científicos e TRADICIONAIS contribuam para a eficácia do 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento incorporação contínua dos CONHECIMENTOs técnico-científicos e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento científicos e CONHECIMENTOs tradicionais no estabelecimento e na 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP tradicionais científicos e conhecimentos TRADICIONAIS no estabelecimento e na 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento incentivos para geração de CONHECIMENTO; e         c) estimular e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento fomentar estudos que gerem CONHECIMENTOs técnico-científicos e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP tradicionais científicos e TRADICIONAIS que contribuam para a conservação da 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades os povos indígenas e as COMUNIDADES quilombolas e locais no 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP populações voltada para as demandas das POPULAÇÕES;         f) promover a 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades de decisão, gestores e COMUNIDADES envolvidas;         g) desenvolver 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento estudos para aprimorar os CONHECIMENTOs sobre a distribuição, situação 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP Comunidades por Remanescentes das COMUNIDADES dos Quilombos         7. OBJETIVO 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades por remanescentes das COMUNIDADES dos quilombos.         I - OBJETIVOS 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades por remanescentes das COMUNIDADES dos quilombos; e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades por remanescentes das COMUNIDADES dos quilombos; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades governamentais competentes, COMUNIDADES e organizações indígenas a 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades governamentais competentes, COMUNIDADES e organizações quilombolas a 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP comunidades por remanescentes das COMUNIDADES dos quilombos. Das Estratégias 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento para as Áreas com ReCONHECIMENTO Internacional         8. OBJETIVO 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento a) consolidar as áreas de reCONHECIMENTO internacional existentes; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento integrada das áreas de reCONHECIMENTO internacional situadas no 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP território internacional situadas no TERRITÓRIO nacional;         e) fortalecer 



Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento b) priorizar as áreas de reCONHECIMENTO internacional na implementação 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento aos critérios para reCONHECIMENTO internacional pelas convenções; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento nacional para indicação e reCONHECIMENTO de novas Reservas da Biosfera 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conhecimento critérios necessários ao reCONHECIMENTO internacional pela Convenção 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conhecimento – contribuir para a base de CONHECIMENTO ambiental territorial do 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP território recursos genéticos em todo o TERRITÓRIO estadual e nas águas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações viáveis, das diferentes POPULAÇÕES, habitats e ecossistemas do 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP território habitats e ecossistemas do TERRITÓRIO paulista e suas águas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP comunidades sustentável das COMUNIDADES e populações situadas no entorno e nas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações das comunidades e POPULAÇÕES situadas no entorno e nas unidades de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações assegurar a participação das POPULAÇÕES locais na criação, implantação 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações incentivar as POPULAÇÕES locais e as organizações privadas a 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações e as necessidades das POPULAÇÕES locais; X - estimular a conservação 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conhecimento preservados e mantidos o CONHECIMENTO, as inovações e práticas das 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP comunidades as inovações e práticas das COMUNIDADES locais e populações com estilo 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações das comunidades locais e POPULAÇÕES com estilo de vida tradicionais 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP tradicionais com estilo de vida TRADICIONAIS relevantes à conservação e à 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações subsistência alternativos às POPULAÇÕES tradicionais, cuja 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações tradicionais alternativos às POPULAÇÕES TRADICIONAIS, cuja subsistência dependa da 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP tradicionais alternativos às populações TRADICIONAIS, cuja subsistência dependa da 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP território de administração dos TERRITÓRIOs e águas circundantes, considerando as 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP território no TERRITÓRIO estadual; III - identificação de conflitos de uso dos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP ocupações uso dos recursos naturais e OCUPAÇÕES irregulares nas áreas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP comunidades reprodução de espécies ou COMUNIDADES da flora local e da fauna 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações estar das POPULAÇÕES humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações área utilizada por POPULAÇÕES extrativistas tradicionais, cuja 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP tradicionais populações extrativistas TRADICIONAIS, cuja subsistência baseia-se no 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações de vida e a cultura dessas POPULAÇÕES, e assegurar o uso sustentável 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações área natural com POPULAÇÕES animais de espécies nativas, terrestres 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações área natural que abriga POPULAÇÕES tradicionais, cuja existência 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações tradicionais natural que abriga POPULAÇÕES TRADICIONAIS, cuja existência baseia-se 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP tradicionais que abriga populações TRADICIONAIS, cuja existência baseia-se em 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações estar das POPULAÇÕES humanas; b) Reserva Legal: área localizada no 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP território reconhecidas pela UNESCO em TERRITÓRIO paulista de acordo com um 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações da qualidade de vida das POPULAÇÕES; d) Áreas Úmidas: reconhecidas nos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP território porção peculiar do TERRITÓRIO paulista, representativa do processo de 



Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conhecimento devendo o CONSEMA ter CONHECIMENTO deste procedimento antes de se 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP comunidades socioeconômica das COMUNIDADES do entorno com a unidade de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP comunidades vida econômica e social das COMUNIDADES vizinhas. § 3º - Na 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações se às POPULAÇÕES porventura residentes na área as condições e os meios 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP território até que sejam removidas do TERRITÓRIO da unidade de conservação. § 2º 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP comunidades sensibilizando as COMUNIDADES local e regional para a preservação da 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP comunidades ambientalistas e das COMUNIDADES do entorno das unidades de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conhecimento será de CONHECIMENTO público e seu acesso será aberto a qualquer 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conhecimento Para fins de CONHECIMENTO e divulgação das unidades de conservação, 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP território conservação, existentes no TERRITÓRIO paulista, instituídas pela União 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conhecimento produzir e disseminar CONHECIMENTO científico e tecnológico das áreas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conhecimento do SEAQUA e abertas ao CONHECIMENTO público, excetuados os estudos que 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP tradicional se por população TRADICIONAL os integrantes de grupos culturalmente 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP território social e que ocupam e usam TERRITÓRIOs e recursos naturais como 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conhecimento e econômica, utilizando CONHECIMENTOs, inovações e práticas gerados e 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP populações ambientais destinados à POPULAÇÕES das zonas de amortecimento e 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais. 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS.                           O 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais - PNPCT, na forma do 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS - PNPCT, na forma do Anexo a este 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais - CNPCT, criada pelo 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS - CNPCT, criada pelo 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais. 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS.                         Art 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Povos e COMUNIDADES Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais Povos e Comunidades TRADICIONAIS: grupos culturalmente diferenciados 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 território social, que ocupam e usam TERRITÓRIOs e recursos naturais como 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 conhecimento e econômica, utilizando CONHECIMENTOs, inovações e práticas gerados e 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Território TERRITÓRIOs Tradicionais: os espaços necessários a reprodução 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais Territórios TRADICIONAIS: os espaços necessários a reprodução 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades e econômica dos povos e COMUNIDADES tradicionais, sejam eles 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS, sejam eles utilizados de forma 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 COMUNIDADES DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS  PRINCÍPIOS 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 TRADICIONAIS DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS  PRINCÍPIOS 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais deverão ocorrer de 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS deverão ocorrer de forma 



Atos_normativos\Dec_6040_2007 conhecimento o reCONHECIMENTO, a valorização e o respeito à diversidade 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades e cultural dos povos e COMUNIDADES tradicionais, levando-se em 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS, levando-se em conta, dentre 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades dos mesmos grupos, COMUNIDADES ou povos ou, ainda, instaurar ou 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades a visibilidade dos povos e COMUNIDADES tradicionais deve se expressar 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS deve se expressar por meio do 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades como direito dos povos e COMUNIDADES tradicionais ao acesso regular e 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS ao acesso regular e permanente a 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 conhecimento acessível à informação e ao CONHECIMENTO dos documentos produzidos e 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS;                         V - o 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades de vida dos povos e COMUNIDADES tradicionais nas gerações atuais, 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS nas gerações atuais, garantindo 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades econômica e cultural das COMUNIDADES e dos povos tradicionais que 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais das comunidades e dos povos TRADICIONAIS que interagem nos diferentes 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 conhecimento o reCONHECIMENTO e a consolidação dos direitos dos povos e 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades dos direitos dos povos e COMUNIDADES tradicionais; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS;                         IX - a 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades aos direitos dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais nas diferentes 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS nas diferentes esferas de 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades participação dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais nas instâncias de 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS nas instâncias de controle social 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades dos direitos dos povos e COMUNIDADES tradicionais; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS;                         XIII - a 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais, com ênfase no 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS, com ênfase no reconhecimento, 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 conhecimento com ênfase no reCONHECIMENTO, fortalecimento e garantia dos seus 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades garantir aos povos e COMUNIDADES tradicionais seus territórios, e o 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais aos povos e comunidades TRADICIONAIS seus territórios, e o acesso aos 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 território tradicionais seus TERRITÓRIOs, e o acesso aos recursos naturais que 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicional aos recursos naturais que TRADICIONALmente utilizam para sua 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 território de Proteção Integral em TERRITÓRIOs tradicionais e estimular a criação 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais Integral em territórios TRADICIONAIS e estimular a criação de Unidades 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades e demandas dos povos e COMUNIDADES tradicionais; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades os direitos dos povos e das COMUNIDADES tradicionais afetados direta 



Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e das comunidades TRADICIONAIS afetados direta ou 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais e valorizar as formas TRADICIONAIS de educação e fortalecer processos 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades identificação dos povos e COMUNIDADES tradicionais, de modo que possam 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS, de modo que possam ter acesso 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades garantir aos povos e COMUNIDADES tradicionais o acesso aos serviços 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais aos povos e comunidades TRADICIONAIS o acesso aos serviços de saúde de 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicional e práticas da medicina TRADICIONAL; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades especificidades dos povos e COMUNIDADES tradicionais, no que diz 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS, no que diz respeito às suas 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades saúde voltada aos povos e COMUNIDADES tradicionais; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais aos povos e comunidades TRADICIONAIS; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades representantes dos povos e COMUNIDADES tradicionais nas instâncias de 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS nas instâncias de controle 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades para os povos e COMUNIDADES tradicionais; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais para os povos e comunidades TRADICIONAIS; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades de gênero nos povos e COMUNIDADES tradicionais, assegurando a visão e 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais nos povos e comunidades TRADICIONAIS, assegurando a visão e a 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades garantir aos povos e COMUNIDADES tradicionais o acesso e a gestão 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais aos povos e comunidades TRADICIONAIS o acesso e a gestão facilitados 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades concernentes aos povos e COMUNIDADES tradicionais, sobretudo nas 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais aos povos e comunidades TRADICIONAIS, sobretudo nas situações de 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades os direitos dos povos e COMUNIDADES tradicionais sobre os seus 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS sobre os seus conhecimentos, 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 conhecimento tradicionais sobre os seus CONHECIMENTOs, práticas e usos 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais práticas e usos TRADICIONAIS;                         XVI - apoiar e 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais considerando as formas TRADICIONAIS de organização e representação 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades social dos povos e COMUNIDADES tradicionais, valorizando os recursos 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS, valorizando os recursos naturais 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais saberes e tecnologias TRADICIONAIS.  DOS INSTRUMENTOS DE 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais: 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS:                         I - os 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS;                         II - a 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais, instituída pelo 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS, instituída pelo Decreto de 13 de 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 COMUNIDADES SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 



Atos_normativos\Dec_6040_2007 TRADICIONAIS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS                          Art. 5o  Os 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais têm por objetivo 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS têm por objetivo fundamentar e 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais poderão ser 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS poderão ser estabelecidos com 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades e dos povos e COMUNIDADES tradicionais envolvidos; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais e dos povos e comunidades TRADICIONAIS envolvidos; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais poderá se dar por 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS poderá se dar por meio de fóruns 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais não é limitado, desde 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS não é limitado, desde que 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 comunidades segmentos dos povos e COMUNIDADES tradicionais, de modo a não 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS, de modo a não convergirem 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais deverá, no âmbito de 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS deverá, no âmbito de suas 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Comunidades Sustentável para os Povos e COMUNIDADES Tradicionais, o qual deverá 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Tradicionais para os Povos e Comunidades TRADICIONAIS, o qual deverá ter como base 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds comunidades e eficaz   participação de COMUNIDADES locais e setores interessados 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Comunidades Sustentável de Povos e COMUNIDADES Tradicionais;   Considerando o 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS;   Considerando o disposto na Lei 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Populações do Centro   Nacional de POPULAÇÕES Tradicionais e Desenvolvimento 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Populações Tradicionais Centro   Nacional de POPULAÇÕES TRADICIONAIS e Desenvolvimento 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Tradicionais Nacional de Populações TRADICIONAIS e Desenvolvimento Sustentável – 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional se por população TRADICIONAL o definido no Decreto Nº.   6.040 de 2007 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Comunidades 040 de 2007 como Povos e COMUNIDADES Tradicionais, ou seja, grupos 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Tradicionais como Povos e Comunidades TRADICIONAIS, ou seja, grupos culturalmente 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds território social, que ocupam e usam   TERRITÓRIOs e recursos naturais como 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conhecimento e   econômica, utilizando CONHECIMENTOs, inovações e práticas gerados 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conhecimento III – o reCONHECIMENTO, a valorização e o respeito à diversidade 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds populações e cultural das POPULAÇÕES   tradicionais e seus sistemas de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicionais e cultural das populações   TRADICIONAIS e seus sistemas de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conhecimento IV – o reCONHECIMENTO de que os territórios tradicionais são espaços 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds território – o reconhecimento de que os TERRITÓRIOs tradicionais são espaços de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicionais de que os territórios TRADICIONAIS são espaços de reprodução social, 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds populações cultural e   econômica das POPULAÇÕES tradicionais;   V - a promoção 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds populações tradicionais e   econômica das POPULAÇÕES TRADICIONAIS;   V - a promoção dos meios 



Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicionais econômica das populações TRADICIONAIS;   V - a promoção dos meios 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds populações a efetiva participação das POPULAÇÕES tradicionais   nos processos 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds populações tradicionais participação das POPULAÇÕES TRADICIONAIS   nos processos decisórios e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicionais participação das populações TRADICIONAIS   nos processos decisórios e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conhecimento os saberes, práticas e   CONHECIMENTOs das populações tradicionais; e, 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds populações e   conhecimentos das POPULAÇÕES tradicionais; e,   VII – a busca pela 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds populações tradicionais e   conhecimentos das POPULAÇÕES TRADICIONAIS; e,   VII – a busca pela 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicionais das populações TRADICIONAIS; e,   VII – a busca pela melhoria da 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds populações da qualidade de vida das POPULAÇÕES tradicionais, o acesso aos 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds populações tradicionais qualidade de vida das POPULAÇÕES TRADICIONAIS, o acesso aos serviços 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicionais de vida das populações TRADICIONAIS, o acesso aos serviços   básicos e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional Chico Mendes por população TRADICIONAL ou sua representação. 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional A solicitação da população TRADICIONAL pode vir acompanhada de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional da Unidade e a população TRADICIONAL envolvida, suas principais 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional reuniões com a população TRADICIONAL envolvida e emitir parecer 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional a população TRADICIONAL, relacionado com a mesma e o seu nível de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional e econômicas da população TRADICIONAL solicitante;   V – as formas de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicionais – as formas de uso e manejo TRADICIONAIS;   VI – os conflitos e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Populações de Uso Sustentável e   POPULAÇÕES Tradicionais do Instituto Chico 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Populações Tradicionais Uso Sustentável e   POPULAÇÕES TRADICIONAIS do Instituto Chico Mendes. 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Tradicionais Sustentável e   Populações TRADICIONAIS do Instituto Chico Mendes. 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional da população   TRADICIONAL e, eventualmente, de instituições parceiras 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional em conjunto com a população TRADICIONAL da Unidade e, quando   for o 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional efetiva da população TRADICIONAL da Unidade, integrando conhecimentos 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conhecimento da Unidade, integrando CONHECIMENTOs técnico-científicos e   saberes, 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conhecimento e   saberes, práticas e CONHECIMENTOs tradicionais.   § 3º O estudo 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicionais práticas e conhecimentos TRADICIONAIS.   § 3º O estudo socioambiental 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional caracterização da população TRADICIONAL envolvida e de outros 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds território formas de uso e ocupação do TERRITÓRIO, localizando as comunidades e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds comunidades território, localizando as COMUNIDADES e caracterizando   sua 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional naturais pela população TRADICIONAL;   V - a diversidade de paisagens 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Populações de Uso Sustentável e POPULAÇÕES Tradicionais do   Instituto Chico 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Populações Tradicionais de Uso Sustentável e POPULAÇÕES TRADICIONAIS do   Instituto Chico 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Tradicionais Sustentável e Populações TRADICIONAIS do   Instituto Chico Mendes 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional oitivas junto à população TRADICIONAL envolvidas, apresentando e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Populações de Uso Sustentável   e POPULAÇÕES Tradicionais do Instituto Chico 



Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Populações Tradicionais Uso Sustentável   e POPULAÇÕES TRADICIONAIS do Instituto Chico Mendes 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Tradicionais Sustentável   e Populações TRADICIONAIS do Instituto Chico Mendes 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional o cadastro da   população TRADICIONAL, iniciada a formação do Conselho 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional no cadastro da população TRADICIONAL beneficiária e no Plano de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicional e dos direitos da população TRADICIONAL com a Unidade enquanto não é 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicionais suas atividades produtivas TRADICIONAIS de maneira sustentável até a 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds populações de uso ou que abriguem   POPULAÇÕES tradicionais em situações de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds populações tradicionais uso ou que abriguem   POPULAÇÕES TRADICIONAIS em situações de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds tradicionais que abriguem   populações TRADICIONAIS em situações de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais dos modos de vida TRADICIONAIS relevantes à conservação e à utilização 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo comunidades meio da participação das COMUNIDADES locais na implantação e gestão 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais;  Considerando o 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS;  Considerando o Decreto nº 7 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações ou são demandadas  pelas POPULAÇÕES tradicionais, beneficiárias e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais são demandadas  pelas POPULAÇÕES TRADICIONAIS, beneficiárias e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais pelas populações TRADICIONAIS, beneficiárias e concessionárias do 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo território e concessionárias do TERRITÓRIO objeto de Contrato de Concessão de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações UC de uso  sustentável com POPULAÇÕES tradicionais, e da IN n° 31, de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais uso  sustentável com POPULAÇÕES TRADICIONAIS, e da IN n° 31, de 17 de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais sustentável com populações TRADICIONAIS, e da IN n° 31, de 17 de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações representantes  das POPULAÇÕES tradicionais, do conselho da UC e por 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais representantes  das POPULAÇÕES TRADICIONAIS, do conselho da UC e por 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais das populações TRADICIONAIS, do conselho da UC e por assessores 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional sustentável com população TRADICIONAL deverá  incluir ainda, os 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo território ao uso de recursos e do TERRITÓRIO;  VIII – diagnóstico: análise e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações órgãos governamentais e das POPULAÇÕES tradicionais da UC ou com esta 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais governamentais e das POPULAÇÕES TRADICIONAIS da UC ou com esta 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais e das populações TRADICIONAIS da UC ou com esta relacionadas, para 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional – população TRADICIONAL: grupos culturalmente diferenciados e que se 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo território social, que ocupam e usam TERRITÓRIOs e recursos naturais como 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conhecimento e econômica, utilizando CONHECIMENTOs, inovações e práticas gerados e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo comunidades a participação efetiva das COMUNIDADES tradicionais e grupos sociais 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais efetiva das comunidades TRADICIONAIS e grupos sociais relacionados à 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conhecimento à UC, valorizando o  CONHECIMENTO tradicional e local e harmonizando 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional valorizando o  conhecimento TRADICIONAL e local e harmonizando 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações em linguagem adequada às POPULAÇÕES  tradicionais e aos grupos sociais 



Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais adequada às populações  TRADICIONAIS e aos grupos sociais relacionados 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conhecimento de manejo, buscando o reCONHECIMENTO, a valorização e integração de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo comunidades científico quanto o das COMUNIDADES tradicionais e locais;  XV – 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais quanto o das comunidades TRADICIONAIS e locais;  XV – considerar os 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações das representações das POPULAÇÕES tradicionais nas unidades de uso 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais representações das POPULAÇÕES TRADICIONAIS nas unidades de uso 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais das populações TRADICIONAIS nas unidades de uso sustentável  em todo o 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações da UC em conjunto com as POPULAÇÕES tradicionais, a identificação de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais UC em conjunto com as POPULAÇÕES TRADICIONAIS, a identificação de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais conjunto com as populações TRADICIONAIS, a identificação de áreas de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações de recursos naturais pelas POPULAÇÕES tradicionais e a proposição de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais naturais pelas POPULAÇÕES TRADICIONAIS e a proposição de normas 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais naturais pelas populações TRADICIONAIS e a proposição de normas 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações UC em conjunto com essas POPULAÇÕES, constituindo etapa  prévia 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações manejo, visando assegurar às POPULAÇÕES tradicionais as  condições e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais visando assegurar às POPULAÇÕES TRADICIONAIS as  condições e os meios 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais assegurar às populações TRADICIONAIS as  condições e os meios 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional manutenção do modo de vida TRADICIONAL, poderão ser editados planos 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações § 5° As POPULAÇÕES tradicionais residentes ou usuárias da UC deverão 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais § 5° As POPULAÇÕES TRADICIONAIS residentes ou usuárias da UC deverão 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais § 5° As populações TRADICIONAIS residentes ou usuárias da UC deverão 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional sustentável com população TRADICIONAL, a versão final do plano de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo TRADICIONAL SUSTENTÁVEL COM POPULAÇÃO  TRADICIONAL  Art. 11 A elaboração do plano 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações de UC de uso sustentável com POPULAÇÕES tradicionais deve considerar 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais uso sustentável com POPULAÇÕES TRADICIONAIS deve considerar os 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais sustentável com populações TRADICIONAIS deve considerar os  seguintes 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conhecimento I – reCONHECIMENTO, valorização e o respeito à diversidade 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações e cultural das POPULAÇÕES tradicionais e  seus sistemas de organização 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais e cultural das POPULAÇÕES TRADICIONAIS e  seus sistemas de organização 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais e cultural das populações TRADICIONAIS e  seus sistemas de organização 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conhecimento II – reCONHECIMENTO de que os territórios tradicionais são espaços 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo território – reconhecimento de que os TERRITÓRIOs tradicionais são espaços de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais de que os territórios TRADICIONAIS são espaços de proteção da 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações cultural e  econômica das POPULAÇÕES tradicionais;  III - garantia dos 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais e  econômica das POPULAÇÕES TRADICIONAIS;  III - garantia dos meios 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais e  econômica das populações TRADICIONAIS;  III - garantia dos meios 



Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações a efetiva participação das POPULAÇÕES tradicionais nos  processos 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais participação das POPULAÇÕES TRADICIONAIS nos  processos decisórios e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais participação das populações TRADICIONAIS nos  processos decisórios e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conhecimento IV – reCONHECIMENTO e valorização de diferentes formas de saberes, 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conhecimento especialmente as práticas e CONHECIMENTOs das  populações 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações e conhecimentos das  POPULAÇÕES tradicionais;  V – o dever de buscar a 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais e conhecimentos das  POPULAÇÕES TRADICIONAIS;  V – o dever de buscar a 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais das  populações TRADICIONAIS;  V – o dever de buscar a melhoria da 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações da qualidade de vida das POPULAÇÕES tradicionais, o acesso aos 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais qualidade de vida das POPULAÇÕES TRADICIONAIS, o acesso aos serviços 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais de vida das populações TRADICIONAIS, o acesso aos serviços básicos e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais considerar que as práticas TRADICIONAIS e extrativistas se constituem 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional representante da população TRADICIONAL para integrar a equipe de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional representação da população TRADICIONAL no grupo de governança, a que 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional da população  TRADICIONAL;  III – os princípios e regras sobre o uso 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional composta por população  TRADICIONAL, servidores públicos, 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional representativa da população TRADICIONAL;  V - o plano de manejo em 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional da população TRADICIONAL,  em comum acordo com o grupo de governança 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional da população TRADICIONAL.  § 2° No sentido da promoção da autonomia 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo comunidades promoção da autonomia das COMUNIDADES locais e da garantia de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional da população TRADICIONAL.  Art. 13 O processo de elaboração ou revisão 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional sustentável com população  TRADICIONAL poderá ser iniciado a partir de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional de solicitação da população TRADICIONAL, suas representações ou por 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações dos recursos naturais pelas POPULAÇÕES  tradicionais, atendido o 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais naturais pelas populações  TRADICIONAIS, atendido o disposto nos art. 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações Chico Mendes e pelas POPULAÇÕES tradicionais, respeitando a 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais Chico Mendes e pelas POPULAÇÕES TRADICIONAIS, respeitando a 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais Mendes e pelas populações TRADICIONAIS, respeitando a  legislação 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações dos  saberes e fazeres das POPULAÇÕES tradicionais, conforme 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo populações tradicionais saberes e fazeres das POPULAÇÕES TRADICIONAIS, conforme 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicionais e fazeres das populações TRADICIONAIS, conforme direcionamentos do 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo Populações da Coordenação Geral de POPULAÇÕES Tradicionais  (CGPT) e da 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo Populações Tradicionais Coordenação Geral de POPULAÇÕES TRADICIONAIS  (CGPT) e da Coordenação 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo Tradicionais Geral de Populações TRADICIONAIS  (CGPT) e da Coordenação Geral de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo tradicional Chico Mendes, da população TRADICIONAL, nos casos de UC de uso 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica tradicional população TRADICIONAL: população vivendo em estreita relação com o 



Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica populações pequeno produtor rural e às POPULAÇÕES tradicionais e do respeito ao 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica populações tradicionais produtor rural e às POPULAÇÕES TRADICIONAIS e do respeito ao direito 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica tradicionais rural e às populações TRADICIONAIS e do respeito ao direito de 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica populações propriedades ou posses das POPULAÇÕES tradicionais ou de pequenos 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica populações tradicionais ou posses das POPULAÇÕES TRADICIONAIS ou de pequenos produtores 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica tradicionais ou posses das populações TRADICIONAIS ou de pequenos produtores 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica populações artigo, deverão assistir as POPULAÇÕES tradicionais e os pequenos 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica populações tradicionais deverão assistir as POPULAÇÕES TRADICIONAIS e os pequenos produtores 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica tradicionais assistir as populações TRADICIONAIS e os pequenos produtores no manejo 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica território ameaçadas de extinção, em TERRITÓRIO nacional ou em âmbito estadual, 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica populações ao pequeno produtor e às POPULAÇÕES tradicionais, nos pedidos de 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica populações tradicionais pequeno produtor e às POPULAÇÕES TRADICIONAIS, nos pedidos de 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica tradicionais produtor e às populações TRADICIONAIS, nos pedidos de autorização de 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica conhecimento à proteção e ao acesso ao CONHECIMENTO tradicional associado e de 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica tradicional e ao acesso ao conhecimento TRADICIONAL associado e de biossegurança. 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica populações ao pequeno produtor rural e POPULAÇÕES tradicionais para o exercício 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica populações tradicionais produtor rural e POPULAÇÕES TRADICIONAIS para o exercício de 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica tradicionais produtor rural e populações TRADICIONAIS para o exercício de 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica tradicional procedimento é utilizado TRADICIONALmente.  CAPÍTULO V DA EXPLORAÇÃO 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica populações pequenos produtores rurais e POPULAÇÕES tradicionais;  II - 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica populações tradicionais produtores rurais e POPULAÇÕES TRADICIONAIS;  II - 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica tradicionais rurais e populações TRADICIONAIS;  II - 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia tradicionais por moradores TRADICIONAIS residentes no Mosaico de Unidades de 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia populações garantida a participação das POPULAÇÕES tradicionais de cada área e 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia populações tradicionais a participação das POPULAÇÕES TRADICIONAIS de cada área e dos 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia tradicionais participação das populações TRADICIONAIS de cada área e dos organismos 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia populações do modo de vida das POPULAÇÕES residentes, levando em consideração 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia ocupantes firmados entre o Estado e os OCUPANTES, nos termos do artigo 23 e 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia comunidades Às COMUNIDADES tradicionais da Estação Ecológica da Jureia-Itatins e 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia tradicionais Às comunidades TRADICIONAIS da Estação Ecológica da Jureia-Itatins e 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia comunidades a ser firmado entre essas COMUNIDADES tradicionais e o Órgão Gestor da 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia tradicionais entre essas comunidades TRADICIONAIS e o Órgão Gestor da Unidade. 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia tradicional Será considerada comunidade TRADICIONAL a população que viva em 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia ocupantes 10 ha (dez hectares), e seus OCUPANTES deverão preencher os seguintes 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia ocupantes Aos OCUPANTES, moradores das áreas incorporadas à Estação Ecológica 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia ocupantes Aos OCUPANTES tradicionais a que se refere o artigo 5º desta lei será 



Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia tradicionais Aos ocupantes TRADICIONAIS a que se refere o artigo 5º desta lei será 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia ocupantes fica também assegurada aos OCUPANTES a que se refere o artigo 6º desta 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia ocupantes Aos OCUPANTES tradicionais do Mosaico Jureia-Itatins, previsto no 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia tradicionais Aos ocupantes TRADICIONAIS do Mosaico Jureia-Itatins, previsto no 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia ocupações Itatins, bem como o rol das OCUPAÇÕES individuais, além de plantas e 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia comunidades em parceria com as COMUNIDADES tradicionais residentes. Artigo 16 - 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia tradicionais parceria com as comunidades TRADICIONAIS residentes. Artigo 16 - 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia território Passam a compor os TERRITÓRIOs da Área de Proteção Ambiental - APA 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Território do Distrito Federal, dos TERRITÓRIOs e dos Municípios; III - ao 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Território do Distrito Federal, dos TERRITÓRIOs e dos Municípios no que se 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Território do Distrito Federal, dos TERRITÓRIOs e dos Municípios, bem como as 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA território dos Estados em cujo TERRITÓRIO haja área crítica de poluição, asssim 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA conhecimento a adquirir e desenvolver CONHECIMENTOs básicos e aplicáveis na área 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Território Estado, Distrito Federal, TERRITÓRIOs ou pelos Municípios. II - à 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Território do Distrito Federal e dos TERRITÓRIOs poderão adotar medidas de 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA populações de subsistência e as POPULAÇÕES tradicionais. 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA populações tradicionais de subsistência e as POPULAÇÕES TRADICIONAIS. 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA tradicionais e as populações TRADICIONAIS. 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações manutenção e recuperação de POPULAÇÕES viáveis de espécies em seus 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações bem como a manutenção de POPULAÇÕES que demandam para sua 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 território e dos recursos genéticos no TERRITÓRIO nacional e nas águas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações à subsistência de POPULAÇÕES tradicionais, respeitando e valorizando 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais à subsistência de POPULAÇÕES TRADICIONAIS, respeitando e valorizando 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais subsistência de populações TRADICIONAIS, respeitando e valorizando seu 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conhecimento e valorizando seu CONHECIMENTO e sua cultura e promovendo-as social e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações viáveis das diferentes POPULAÇÕES, habitats e ecossistemas do 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 território habitats e ecossistemas do TERRITÓRIO nacional e das águas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações a participação efetiva das POPULAÇÕES locais na criação, implantação e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações incentivem as POPULAÇÕES locais e as organizações privadas a 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações a conservação in situ de POPULAÇÕES das variantes genéticas selvagens 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações condições e necessidades das POPULAÇÕES locais no desenvolvimento e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações garantam às POPULAÇÕES tradicionais cuja subsistência dependa da 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais garantam às POPULAÇÕES TRADICIONAIS cuja subsistência dependa da 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais garantam às populações TRADICIONAIS cuja subsistência dependa da 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 comunidades reprodução de espécies ou COMUNIDADES da flora local e da fauna 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações estar das POPULAÇÕES humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 



Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações é admitida a permanência de POPULAÇÕES tradicionais que a habitam 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais a permanência de POPULAÇÕES TRADICIONAIS que a habitam quando de sua 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais a permanência de populações TRADICIONAIS que a habitam quando de sua 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações e, quando for o caso, das POPULAÇÕES tradicionais residentes. § 6o A 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais for o caso, das POPULAÇÕES TRADICIONAIS residentes. § 6o A unidade 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais for o caso, das populações TRADICIONAIS residentes. § 6o A unidade 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações é uma área utilizada por POPULAÇÕES extrativistas tradicionais, cuja 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais populações extrativistas TRADICIONAIS, cuja subsistência baseia-se no 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações de vida e a cultura dessas POPULAÇÕES, e assegurar o uso sustentável 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações com uso concedido às POPULAÇÕES extrativistas tradicionais conforme o 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais às populações extrativistas TRADICIONAIS conforme o disposto no art. 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações da sociedade civil e das POPULAÇÕES tradicionais residentes na área, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais sociedade civil e das POPULAÇÕES TRADICIONAIS residentes na área, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais civil e das populações TRADICIONAIS residentes na área, conforme se 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações Fauna é uma área natural com POPULAÇÕES animais de espécies nativas, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações uma área natural que abriga POPULAÇÕES tradicionais, cuja existência 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais natural que abriga POPULAÇÕES TRADICIONAIS, cuja existência baseia-se 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais que abriga populações TRADICIONAIS, cuja existência baseia-se em 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações dos recursos naturais das POPULAÇÕES tradicionais, bem como valorizar, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais recursos naturais das POPULAÇÕES TRADICIONAIS, bem como valorizar, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais naturais das populações TRADICIONAIS, bem como valorizar, conservar e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conhecimento conservar e aperfeiçoar o CONHECIMENTO e as técnicas de manejo do 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações desenvolvido por estas POPULAÇÕES. § 2o A Reserva de Desenvolvimento 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações uso das áreas ocupadas pelas POPULAÇÕES tradicionais será regulado de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais áreas ocupadas pelas POPULAÇÕES TRADICIONAIS será regulado de acordo 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais ocupadas pelas populações TRADICIONAIS será regulado de acordo com o 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações da sociedade civil e das POPULAÇÕES tradicionais residentes na área, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais sociedade civil e das POPULAÇÕES TRADICIONAIS residentes na área, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais civil e das populações TRADICIONAIS residentes na área, conforme se 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações à melhor relação das POPULAÇÕES residentes com seu meio e à educação 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações uso das áreas ocupadas pelas POPULAÇÕES tradicionais nas Reservas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais áreas ocupadas pelas POPULAÇÕES TRADICIONAIS nas Reservas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais ocupadas pelas populações TRADICIONAIS nas Reservas Extrativistas e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações § 1o As POPULAÇÕES de que trata este artigo obrigam-se a participar 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações dos recursos naturais pelas POPULAÇÕES de que trata este artigo 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 comunidades vida econômica e social das COMUNIDADES vizinhas. § 2o Na elaboração, 



Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações se às POPULAÇÕES tradicionais porventura residentes na área as 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais se às POPULAÇÕES TRADICIONAIS porventura residentes na área as 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais se às populações TRADICIONAIS porventura residentes na área as 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações 42, das POPULAÇÕES tradicionais residentes, conforme se dispuser em 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais 42, das POPULAÇÕES TRADICIONAIS residentes, conforme se dispuser em 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais 42, das populações TRADICIONAIS residentes, conforme se dispuser em 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conhecimento se o CONHECIMENTO das populações tradicionais. § 1o As pesquisas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações se o conhecimento das POPULAÇÕES tradicionais. § 1o As pesquisas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais se o conhecimento das POPULAÇÕES TRADICIONAIS. § 1o As pesquisas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais conhecimento das populações TRADICIONAIS. § 1o As pesquisas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações da qualidade de vida das POPULAÇÕES. 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações As POPULAÇÕES tradicionais residentes em unidades de conservação nas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais As POPULAÇÕES TRADICIONAIS residentes em unidades de conservação nas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais As populações TRADICIONAIS residentes em unidades de conservação nas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações o reassentamento das POPULAÇÕES tradicionais a serem realocadas. § 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais o reassentamento das POPULAÇÕES TRADICIONAIS a serem realocadas. § 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais das populações TRADICIONAIS a serem realocadas. § 2o Até que seja 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações a presença das POPULAÇÕES tradicionais residentes com os objetivos da 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações tradicionais a presença das POPULAÇÕES TRADICIONAIS residentes com os objetivos da 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 tradicionais a presença das populações TRADICIONAIS residentes com os objetivos da 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 populações dos locais de moradia destas POPULAÇÕES, assegurando-se a sua 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 território ameaçadas de extinção no TERRITÓRIO brasileiro. Parágrafo único. O 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 comunidades a participação das COMUNIDADES envolvidas. Art. 57-A.  O Poder 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários ocuPantes 1ÜfiU2AAg OCUPANTES,  tradicionais das unidades de conservação que  o 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários tradicionais TRADICIONAIS das unidades de conservação que  o Mosaico da 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários Comunidades Sustentáveldos Povgs e COMUNIDADES Tradicionais  _ PNPCT;  A Lei 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários Tradicionais Povgs e Comunidades TRADICIONAIS  _ PNPCT;  A Lei Estadual no 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários ocupantes Divulgar o rol de OCUPANTES tradicionais'das unidades de conservação 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários tradicionais Divulgar o rol de ocupantes TRADICIONAIS'das unidades de conservação 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários ocupantes AÉigo 31 Og OCUPANTES que não *.nt|gT das. relações dos Anexos I a V e 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários ocupantes sua inclusão na relação de OCUPANTES tradicionais  § 20. Para os fins 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários tradicionais na relação de ocupantes TRADICIONAIS  § 20. Para os fins desta 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários ocupantes pelos OCUPANTES, a Fundação Florestal terá o prazo de 40 (quarenta) 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários ocupantes interessado na relaçãq dç  OCUPANTES tradicionais do Mosaico da Jureia 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários tradicionais na relaçãq dç  ocupantes TRADICIONAIS do Mosaico da Jureia.  Artigo 40 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico populações pequenos produtores rurais e POPULAÇÕES tradicionais  ocupantes de 



Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico populações tradicionais produtores rurais e POPULAÇÕES TRADICIONAIS  ocupantes de áreas 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico tradicionais rurais e populações TRADICIONAIS  ocupantes de áreas inseridas em 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico ocupantes e populações tradicionais  OCUPANTES de áreas inseridas em unidade de 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico populações a presença das POPULAÇÕES   tradicionais residentes com os objetivos 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico tradicionais a presença das populações   TRADICIONAIS residentes com os objetivos 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico populações dos locais de moradia destas POPULAÇÕES,   por meio de normas e ações 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico tradicionais das com i nidades   TRADICIONAIS residentes nas Unidades de 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico populações produtores rurais   e POPULAÇÕES tradicionais ocupantes de áreas 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico populações tradicionais produtores rurais   e POPULAÇÕES TRADICIONAIS ocupantes de áreas 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico tradicionais rurais   e populações TRADICIONAIS ocupantes de áreas inseridas em 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico ocupantes e populações tradicionais OCUPANTES de áreas inseridas em unicade de 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico populações pequenos produtores rurais e POPULAÇÕES trac icionais  Artigo 2o - 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico ocupantes OCUPANTES de áreas inseridas em unidade de conservação de proteção 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico tradicionais destinadas a moradores TRADICIONAIS ou que não ocupem área  antes da 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico tradicionais reforma dos   moradores não TRADICIONAIS residentes na unidade de 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico tradicionais novas para moradores TRADICIONAIS serão   autorizadas nos seguintes 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico tradicional direto do norador   TRADICIONAL que apresente o mesmo “modus vivendi” 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico tradicionais ser realizada por moradores TRADICIONAIS   residentes reconhecidos, 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico tradicional apenas pelo morador TRADICIONAL e sua família;  9. a reforma deverá 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico tradicional apenas pelo morador TRADICIONAL e sua família;  8. Esta autorização 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS comunidades sustentável das COMUNIDADES beneficiárias das RDS e RESEX  PORTARIA 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS tradicional o estilo arquitetônico TRADICIONAL com  adoção de técnicas e arranjos 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS tradicional apenas pelo morador TRADICIONAL e sua  família;  9. A reforma / 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades Ministério Público, pelas COMUNIDADES indígenas, pelo Estado de 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento pressupostos para o reCONHECIMENTO da validade da demarcação 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento pressupostos para o reCONHECIMENTO da validade da demarcação 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Comunidades Geral da República e pelas  COMUNIDADES Indígenas, apenas para prestar 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Comunidades Geral da República e pelas  COMUNIDADES Indígenas, apenas para prestar 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 CONHECIMENTO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO INDÍGENA DA ÁREA  DEMARCADA, EM SUA 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 CONHECIMENTO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO INDÍGENA DA ÁREA  DEMARCADA, EM SUA 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território se de  TERRITÓRIO encravado na Terra Indígena São Marcos, matéria 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de representantes das COMUNIDADES  indígenas, exclusivamente como 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades os pretensos posseiros e  COMUNIDADES indígenas, estas por meio de 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território se de  TERRITÓRIO encravado na Terra Indígena São Marcos, matéria 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de representantes das COMUNIDADES  indígenas, exclusivamente como 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades os pretensos posseiros e  COMUNIDADES indígenas, estas por meio de 



Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 TERRITÓRIO COMO PARTE ESSENCIAL  DO TERRITÓRIO BRASILEIRO. 5.1. As terras 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território de 1988 fazem parte de um  TERRITÓRIO estatal-brasileiro sobre o qual 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 TERRITÓRIO COMO PARTE ESSENCIAL  DO TERRITÓRIO BRASILEIRO. 5.1. As terras 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território de 1988 fazem parte de um  TERRITÓRIO estatal-brasileiro sobre o qual 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território de 1988 já nascem com  seu TERRITÓRIO jungido ao regime constitucional 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional sobre as terras por eles  TRADICIONALmente ocupadas. Segundo, porque a 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território com o senhorio de um TERRITÓRIO político.  Nenhuma terra indígena se 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território se eleva ao patamar de TERRITÓRIO  político, assim como nenhuma etnia 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades próprios índios, suas  COMUNIDADES e organizações, além da 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 TERRITÓRIO JURÍDICA DISTINTA DE TERRITÓRIOS INDÍGENAS. O  DESABONO 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 TERRITÓRIO AOS VOCÁBULOS POVO,  PAÍS, TERRITÓRIO, PÁTRIA OU NAÇÃO INDÍGENA. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território Somente o TERRITÓRIO enquanto categoria jurídico-política é que  se 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território de 1988 já nascem com  seu TERRITÓRIO jungido ao regime constitucional 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional sobre as terras por eles  TRADICIONALmente ocupadas. Segundo, porque a 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território com o senhorio de um TERRITÓRIO político.  Nenhuma terra indígena se 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território se eleva ao patamar de TERRITÓRIO  político, assim como nenhuma etnia 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades próprios índios, suas  COMUNIDADES e organizações, além da 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 TERRITÓRIO JURÍDICA DISTINTA DE TERRITÓRIOS INDÍGENAS. O  DESABONO 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 TERRITÓRIO AOS VOCÁBULOS POVO,  PAÍS, TERRITÓRIO, PÁTRIA OU NAÇÃO INDÍGENA. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território Somente o TERRITÓRIO enquanto categoria jurídico-política é que  se 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território o cuidado de não  falar em TERRITÓRIOs indígenas, mas, tão-só, em 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 populações que os grupos, organizações, POPULAÇÕES ou  comunidades indígenas não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades populações ou  COMUNIDADES indígenas não constituem pessoa federada. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades Pelo que nenhuma das COMUNIDADES indígenas  brasileiras detém 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território como Nação, País, Pátria,  TERRITÓRIO nacional ou povo independente. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território aspeados (País,  Pátria, TERRITÓRIO nacional e povo) foi para se 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território o cuidado de não  falar em TERRITÓRIOs indígenas, mas, tão-só, em 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 populações que os grupos, organizações, POPULAÇÕES ou  comunidades indígenas não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades populações ou  COMUNIDADES indígenas não constituem pessoa federada. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades Pelo que nenhuma das COMUNIDADES indígenas  brasileiras detém 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território como Nação, País, Pátria,  TERRITÓRIO nacional ou povo independente. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território aspeados (País,  Pátria, TERRITÓRIO nacional e povo) foi para se 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades e muito menos hostilizar COMUNIDADES indígenas  brasileiras, mas tirar 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território cultural dos seus TERRITÓRIOs (dos entes federativos).  O 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional instalados por modo TRADICIONAL, à  data da Constituição de 1988, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento ou seja, para o reCONHECIMENTO,  aos índios, dos direitos originários 



Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades e muito menos hostilizar COMUNIDADES indígenas  brasileiras, mas tirar 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território cultural dos seus TERRITÓRIOs (dos entes federativos).  O 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional instalados por modo TRADICIONAL, à  data da Constituição de 1988, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento ou seja, para o reCONHECIMENTO,  aos índios, dos direitos originários 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional TRADICIONALmente ocupam. 11.2. O marco da tradicionalidade da 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional O marco da TRADICIONALidade da  ocupação. É preciso que esse estar 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional A TRADICIONALidade da posse nativa, no entanto, não  se perde onde, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional prática da ocupação  TRADICIONAL. Áreas indígenas são demarcadas para 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades cultural de cada qual das COMUNIDADES étnico-indígenas,  segundo seus 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional índios das terras por  eles TRADICIONALmente ocupadas, assim como o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento ocupadas, assim como o reCONHECIMENTO  do direito a uma posse 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional por fazer desse  tipo TRADICIONAL de posse um heterodoxo instituto de 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional TRADICIONALmente ocupam. 11.2. O marco da tradicionalidade da 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional O marco da TRADICIONALidade da  ocupação. É preciso que esse estar 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional A TRADICIONALidade da posse nativa, no entanto, não  se perde onde, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional prática da ocupação  TRADICIONAL. Áreas indígenas são demarcadas para 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades cultural de cada qual das COMUNIDADES étnico-indígenas,  segundo seus 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional índios das terras por  eles TRADICIONALmente ocupadas, assim como o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento ocupadas, assim como o reCONHECIMENTO  do direito a uma posse 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional por fazer desse  tipo TRADICIONAL de posse um heterodoxo instituto de 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional índios  sobre as terras que TRADICIONALmente ocupam foram 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional índios  sobre as terras que TRADICIONALmente ocupam foram 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades os próprios índios e suas  COMUNIDADES, por exemplo, de interditar ou 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades os próprios índios e suas  COMUNIDADES, por exemplo, de interditar ou 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território a defesa e integridade do  TERRITÓRIO nacional) e até hoje dar mostras 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território a defesa e integridade do  TERRITÓRIO nacional) e até hoje dar mostras 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de  consulta às COMUNIDADES indígenas envolvidas, assim como à 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de consulta às respectivas COMUNIDADES  indígenas, ou à FUNAI; g) o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades com a participação das  COMUNIDADES aborígines, que deverão ser 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de  consulta às COMUNIDADES indígenas envolvidas, assim como à 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de consulta às respectivas COMUNIDADES  indígenas, ou à FUNAI; g) o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades com a participação das  COMUNIDADES aborígines, que deverão ser 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades natureza por parte das COMUNIDADES  indígenas; n) a cobrança de 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades sob ocupação e  posse das COMUNIDADES indígenas, o usufruto exclusivo 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades natureza por parte das COMUNIDADES  indígenas; n) a cobrança de 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades sob ocupação e  posse das COMUNIDADES indígenas, o usufruto exclusivo 



Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território indígenas, situadas em  seus TERRITÓRIOs, observada a fase em que se 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território indígenas, situadas em  seus TERRITÓRIOs, observada a fase em que se 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Comunidades (iv) As COMUNIDADES Indígenas Socó, Maturuca, Jawari,  Tamanduá, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Comunidades (iv) As COMUNIDADES Indígenas Socó, Maturuca, Jawari,  Tamanduá, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de prévia consulta às COMUNIDADES indígenas,  quanto à condicionante 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades gerem impactos sobre as COMUNIDADES  ou que restrinjam seu usufruto 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território elétrica no interior do  TERRITÓRIO estadual. Alega, também, que o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades à possibilidade de as COMUNIDADES indígenas restringirem a  passagem 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de prévia consulta às COMUNIDADES indígenas,  quanto à condicionante 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades gerem impactos sobre as COMUNIDADES  ou que restrinjam seu usufruto 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território elétrica no interior do  TERRITÓRIO estadual. Alega, também, que o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades à possibilidade de as COMUNIDADES indígenas restringirem a  passagem 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais pelos índios, pelas vias TRADICIONAIS do direito civil.  (vii) A Ação 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais pelos índios, pelas vias TRADICIONAIS do direito civil.  (vii) A Ação 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades que o direito das COMUNIDADES  indígenas é reconhecido a partir da 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais de suas terras  TRADICIONAIS, e não constituído por escolha política. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território um extenso recorte no TERRITÓRIO antes submetido à autonomia  plena de 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades que o direito das COMUNIDADES  indígenas é reconhecido a partir da 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais de suas terras  TRADICIONAIS, e não constituído por escolha política. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 território um extenso recorte no TERRITÓRIO antes submetido à autonomia  plena de 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional se, ainda, que a  “TRADICIONALidade da posse nativa [...] não se perde 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional se, ainda, que a  “TRADICIONALidade da posse nativa *...+ não se perde 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional terras por eles ocupadas TRADICIONALmente.  Seria o caso dos imóveis 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional à posse da terra  que TRADICIONALmente ocupavam. Antes disso, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional terras por eles ocupadas TRADICIONALmente.  Seria o caso dos imóveis 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional à posse da terra  que TRADICIONALmente ocupavam. Antes disso, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 ocupações cumpre ressaltar que as  OCUPAÇÕES e domínios anteriores à demarcação, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 ocupantes indígena, o direito de seus  OCUPANTES não poderá prevalecer sobre o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 ocupações cumpre ressaltar que as  OCUPAÇÕES e domínios anteriores à demarcação, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 ocupantes indígena, o direito de seus  OCUPANTES não poderá prevalecer sobre o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento possível, as etapas de CONHECIMENTO e execução. Nessa  linha, já não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 ocupantes único (“A extrusão dos OCUPANTES não-  índios presentes na área da 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento possível, as etapas de CONHECIMENTO e execução. Nessa  linha, já não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 ocupantes único (“A extrusão dos OCUPANTES não-  índios presentes na área da 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades aqueles que integrem as COMUNIDADES indígenas  locais. Pouco importa, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional com  o modo de vida TRADICIONAL dos índios da região. Também esses 



Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades aqueles que integrem as COMUNIDADES indígenas  locais. Pouco importa, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional com  o modo de vida TRADICIONAL dos índios da região. Também esses 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades eles se tenham  composto em COMUNIDADES estáveis, como famílias 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades eles se tenham  composto em COMUNIDADES estáveis, como famílias 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades ser assim, deve caber às COMUNIDADES  indígenas, e apenas a elas, o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades ser assim, deve caber às COMUNIDADES  indígenas, e apenas a elas, o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades próprios índios, suas  COMUNIDADES e organizações, além da 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Território da União, como os TERRITÓRIOs Federais. A demarcação não  altera o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento Nessas condições, o  reCONHECIMENTO da terra indígena não afasta, dos 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 populações caráter privativo, sobre as “POPULAÇÕES indígenas” (CF/88, art.  22, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades próprios índios, suas  COMUNIDADES e organizações, além da 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Território da União, como os TERRITÓRIOs Federais. A demarcação não  altera o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento Nessas condições, o  reCONHECIMENTO da terra indígena não afasta, dos 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 populações caráter privativo, sobre as “POPULAÇÕES indígenas” (CF/88, art.  22, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 populações a presença de  POPULAÇÕES indígenas no local e o usufruto de um bem 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades os próprios índios e suas COMUNIDADES, por  exemplo, de interditar ou 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 populações a presença de  POPULAÇÕES indígenas no local e o usufruto de um bem 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades os próprios índios e suas COMUNIDADES, por  exemplo, de interditar ou 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades devem ser  resolvidas pelas COMUNIDADES envolvidas, com a participação 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades devem ser  resolvidas pelas COMUNIDADES envolvidas, com a participação 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento Naturalmente, o reCONHECIMENTO do direito originário à terra 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades poderá ser obstado pelas  COMUNIDADES indígenas, sendo irrelevante que 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento Naturalmente, o reCONHECIMENTO do direito originário à terra 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades poderá ser obstado pelas  COMUNIDADES indígenas, sendo irrelevante que 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento pressupostos para o reCONHECIMENTO da demarcação  válida, notadamente 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento pressupostos para o reCONHECIMENTO da demarcação  válida, notadamente 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais dizer assim, das técnicas TRADICIONAIS de comandos ou  disposições 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais dizer assim, das técnicas TRADICIONAIS de comandos ou  disposições 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Comunidades nos embargos opostos pelas COMUNIDADES Indígenas,  adiante analisados. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Comunidades nos embargos opostos pelas COMUNIDADES Indígenas,  adiante analisados. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais questionadas pelos meios  TRADICIONAIS de impugnação do direito 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais questionadas pelos meios  TRADICIONAIS de impugnação do direito 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades A participação das COMUNIDADES indígenas nas deliberações  que afetem 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades A participação das COMUNIDADES indígenas nas deliberações  que afetem 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades seja – aqui  incluídas as COMUNIDADES indígenas. O tema também foi 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de consulta  às COMUNIDADES indígenas envolvidas ou à FUNAI. O mesmo 



Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades ou de consulta prévia às COMUNIDADES  tribais interessadas, para 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades seja – aqui  incluídas as COMUNIDADES indígenas. O tema também foi 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de consulta  às COMUNIDADES indígenas envolvidas ou à FUNAI. O mesmo 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades ou de consulta prévia às COMUNIDADES  tribais interessadas, para 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades a relevância da consulta às COMUNIDADES indígenas “não significa  que 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades da aceitação das COMUNIDADES indígenas  como requisito de validade” 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades a relevância da consulta às COMUNIDADES indígenas “não significa  que 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades da aceitação das COMUNIDADES indígenas  como requisito de validade” 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades detrimento do direito das COMUNIDADES indígenas”. Contudo, é 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades caso, os índios,  suas COMUNIDADES e o próprio Ministério Público 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades detrimento do direito das COMUNIDADES indígenas”. Contudo, é 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades caso, os índios,  suas COMUNIDADES e o próprio Ministério Público 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades Os próprios índios e suas COMUNIDADES podem adquirir imóveis,  na 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais seja pelos meios negociais TRADICIONAIS (como a compra e venda ou a 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades Os próprios índios e suas COMUNIDADES podem adquirir imóveis,  na 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais seja pelos meios negociais TRADICIONAIS (como a compra e venda ou a 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional área entre as “terras TRADICIONALmente  ocupadas pelos índios” não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional área entre as “terras TRADICIONALmente  ocupadas pelos índios” não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 COMUNIDADES EMBARGOS DAS COMUNIDADES INDÍGENAS  32  Documento assinado 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 COMUNIDADES EMBARGOS DAS COMUNIDADES INDÍGENAS  32  Documento assinado 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades questões suscitadas pelas COMUNIDADES  indígenas.  VII.1. Garimpagem e 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional localizados nas terras  TRADICIONALmente ocupados pelos índios” (fl. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades questões suscitadas pelas COMUNIDADES  indígenas.  VII.1. Garimpagem e 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicional localizados nas terras  TRADICIONALmente ocupados pelos índios” (fl. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais com aquelas formas TRADICIONAIS  de extrativismo, praticadas 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de vida de  determinadas COMUNIDADES indígenas. No primeiro caso, não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais com aquelas formas TRADICIONAIS  de extrativismo, praticadas 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de vida de  determinadas COMUNIDADES indígenas. No primeiro caso, não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades Prévia consulta às COMUNIDADES indígenas  86. Esse ponto também já 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades Prévia consulta às COMUNIDADES indígenas  86. Esse ponto também já 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Comunidades Geral da República e pelas COMUNIDADES Indígenas, apenas  para 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Comunidades Geral da República e pelas COMUNIDADES Indígenas, apenas  para 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais econômica, com as formas  TRADICIONAIS de extrativismo, praticadas 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de vida  de determinadas COMUNIDADES indígenas. No primeiro caso, não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais econômica, com as formas  TRADICIONAIS de extrativismo, praticadas 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de vida  de determinadas COMUNIDADES indígenas. No primeiro caso, não 



Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 ocupações começo subscrevendo as preOCUPAÇÕES do ministro Teori Zavascki. Nós 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 ocupações começo subscrevendo as preOCUPAÇÕES do ministro Teori Zavascki. Nós 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 ocupações – daí ter subscrito as preOCUPAÇÕES  do ministro Teori Zavaski – que, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 ocupações – daí ter subscrito as preOCUPAÇÕES  do ministro Teori Zavaski – que, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento os pressupostos para o reCONHECIMENTO da demarcação válida  da terra 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conhecimento os pressupostos para o reCONHECIMENTO da demarcação válida  da terra 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de  vista do interesse das COMUNIDADES indígenas, que é a minha 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de  vista do interesse das COMUNIDADES indígenas, que é a minha 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades territorial de determinadas COMUNIDADES.  O SENHOR MINISTRO MARCO 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades territorial de determinadas COMUNIDADES.  O SENHOR MINISTRO MARCO 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades dos representantes das COMUNIDADES indígenas. Apenas, eu  externei o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades dos representantes das COMUNIDADES indígenas. Apenas, eu  externei o 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Comunidades aos embargos opostos  pelas COMUNIDADES Indígenas, o Tribunal os 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Comunidades aos embargos opostos  pelas COMUNIDADES Indígenas, o Tribunal os 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais econômica, com as formas TRADICIONAIS de  extrativismo, praticadas 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de vida de determinadas  COMUNIDADES indígenas. No primeiro caso, não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Comunidades dos embargos opostos pelas COMUNIDADES Indígenas, ausentes os 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 tradicionais econômica, com as formas TRADICIONAIS de  extrativismo, praticadas 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 comunidades de vida de determinadas  COMUNIDADES indígenas. No primeiro caso, não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Comunidades dos embargos opostos pelas COMUNIDADES Indígenas, ausentes os 

Judiciais\Adin_1_acordao ocupações ltatins, regulamenta   OCUPAÇÕES e dá outras providências". Preliminar 

Judiciais\Adin_1_acordao ocupações Itatins,   regulamenta OCUPAÇÕES e dá outras providências.". 

Judiciais\Adin_1_acordao conhecimento opinando pelo não CONHECIMENTO do   pedido. No mérito, requereu a 

Judiciais\Adin_1_acordao ocupações Conservação, regulamentando OCUPAÇÕES   e impondo para a administração 

Judiciais\Adin_1_acordao ocupações Itatins, regulamenta   OCUPAÇÕES e dá outras providências".   A 

Judiciais\Adin_1_acordao populações da   sociedade civil e da s POPULAÇÕES tradicionais residentes na 

Judiciais\Adin_1_acordao populações tradicionais civil e da s POPULAÇÕES TRADICIONAIS residentes na área,   conforme se 

Judiciais\Adin_1_acordao tradicionais civil e da s populações TRADICIONAIS residentes na área,   conforme se 

Judiciais\Adin_1_acordao território e dos recursos genéticos no TERRITÓRIO nacional e nas águas - 

Judiciais\Adin_1_acordao populações à subsistência de POPULAÇÕES   tradicionais, respeitando e valorizando 

Judiciais\Adin_1_acordao tradicionais de populações   TRADICIONAIS, respeitando e valorizando seu 

Judiciais\Adin_1_acordao conhecimento e valorizando seu CONHECIMENTO e sua cultura '   o   e promovendo-as 

Judiciais\Adin_1_acordao ocupantes aos OCUPANTES   da Estação Ecológica da Juréia-Itatins. e dos Parques 

Judiciais\Adin_1_acordao populações abriga POPULAÇÕES tradicionais, cuja existência baseia-  se em 

Judiciais\Adin_1_acordao populações tradicionais abriga POPULAÇÕES TRADICIONAIS, cuja existência baseia-  se em 

Judiciais\Adin_1_acordao tradicionais abriga populações TRADICIONAIS, cuja existência baseia-  se em 



Judiciais\Adin_1_acordao comunidades reprodução de espécies ou COMUNIDADES da flora local' e da fauna 

Judiciais\Adin_1_acordao conhecimento além de se exigir   reCONHECIMENTO de autoridades, instituições e 

Judiciais\Adin_1_acordao comunidades nem para as   COMUNIDADES locais, nem para a natureza-, se fosse 

Judiciais\Adin_1_acordao ocupantes porque diz que   aos OCUPANTES a que se refere o artigo 5o  , será 

Judiciais\Adin_1_acordao ocupações das OCUPAÇÕES existentes, além de planta e   memorial descritivo das 

Judiciais\Adin_1_acordao ocupações e   memorial descritivo das OCUPAÇÕES individuais, que, à toda 

Judiciais\Adin_1_acordao ocupações cadastro, rol de OCUPAÇÕES existentes,   além de planta e memorial 

Judiciais\Adin_1_acordao ocupações e memorial descritivo das OCUPAÇÕES individuais,   deveriam "preceder 

Judiciais\Adin_1_acordao tradicionais sentido lato, do moradores TRADICIONAIS, o que, à   toda evidência, 

Judiciais\Adin_2_acordao comunidades 985/200) Presença de  COMUNIDADES tradicionais, objeto de especial 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais Presença de  comunidades TRADICIONAIS, objeto de especial proteção do 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais por moradores TRADICIONAIS residentes no Mosaico  de Unidades de 

Judiciais\Adin_2_acordao populações a  participação das POPULAÇÕES tradicionais de cada área e dos 

Judiciais\Adin_2_acordao populações tradicionais a  participação das POPULAÇÕES TRADICIONAIS de cada área e dos 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais participação das populações TRADICIONAIS de cada área e dos 

Judiciais\Adin_2_acordao populações do modo de vida das  POPULAÇÕES residentes, levando em consideração 

Judiciais\Adin_2_acordao ocupantes firmados entre o Estado e os OCUPANTES, nos termos do artigo 23 e 

Judiciais\Adin_2_acordao comunidades Às COMUNIDADES tradicionais da  Estação Ecológica da Jureia-Itatins e 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais Às comunidades TRADICIONAIS da  Estação Ecológica da Jureia-Itatins e 

Judiciais\Adin_2_acordao comunidades a ser firmado entre esas  COMUNIDADES tradicionais e o Órgão Gestor da 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais entre esas  comunidades TRADICIONAIS e o Órgão Gestor da Unidade. 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicional considerada  comunidade TRADICIONAL a população que viva em estreita 

Judiciais\Adin_2_acordao ocupantes 10 ha (dez hectares), e seus OCUPANTES deverão prencher  os seguintes 

Judiciais\Adin_2_acordao ocupantes Aos OCUPANTES, moradores das áreas  incorporadas à Estação Ecológica 

Judiciais\Adin_2_acordao ocupantes Aos OCUPANTES tradicionais a que se  refere o artigo 5º desta lei 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais Aos ocupantes TRADICIONAIS a que se  refere o artigo 5º desta lei 

Judiciais\Adin_2_acordao ocupantes fica também asegurada aos OCUPANTES a que se refere  o artigo 6º desta 

Judiciais\Adin_2_acordao ocupantes Aos OCUPANTES tradicionais do  Mosaico Jureia-Itatins, previsto no 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais Aos ocupantes TRADICIONAIS do  Mosaico Jureia-Itatins, previsto no 

Judiciais\Adin_2_acordao ocupações Itatins,  bem como o rol das OCUPAÇÕES individuais, além de plantas e 

Judiciais\Adin_2_acordao comunidades em parceria com as  COMUNIDADES tradicionais residentes.  Artigo 16 - 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais com as  comunidades TRADICIONAIS residentes.  Artigo 16 - Pasam a 

Judiciais\Adin_2_acordao comunidades compostos  basicamente por COMUNIDADES caiçaras e caboclas, 

Judiciais\Adin_2_acordao populações uma área natural que abriga POPULAÇÕES tradicionais,  cuja existência 

Judiciais\Adin_2_acordao populações tradicionais natural que abriga POPULAÇÕES TRADICIONAIS,  cuja existência baseia-se 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais que abriga populações TRADICIONAIS,  cuja existência baseia-se em 



Judiciais\Adin_2_acordao populações dos recursos naturais das POPULAÇÕES tradicionais, bem  como 

Judiciais\Adin_2_acordao populações tradicionais recursos naturais das POPULAÇÕES TRADICIONAIS, bem  como valorizar, 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais naturais das populações TRADICIONAIS, bem  como valorizar, conservar e 

Judiciais\Adin_2_acordao conhecimento conservar e aperfeiçoar o CONHECIMENTO e as  técnicas de manejo do 

Judiciais\Adin_2_acordao populações POPULAÇÕES”. Forçoso reconhecer, portanto, que foi  exatamente esta a 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais a manutenção de culturas TRADICIONAIS existentes  no interior da área 

Judiciais\Adin_2_acordao comunidades ero histórico, posto que as COMUNIDADES caiçaras que  habitam a área 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicional remanescentes de  população TRADICIONAL, que é forçoso apoiar.  Ocore 

Judiciais\Adin_2_acordao comunidades o desenvolvimento desas  COMUNIDADES tradicionais. Lei nese sentido 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais desas  comunidades TRADICIONAIS. Lei nese sentido foi aprovada  apenas 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicional da presença de população TRADICIONAL que não poderia ser  reasentada, 

Judiciais\Adin_2_acordao populações o convívio harmônico das POPULAÇÕES  tradicionais com os recursos 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais harmônico das populações  TRADICIONAIS com os recursos naturais ali 

Judiciais\Adin_2_acordao populações ambiental com a proteção  às POPULAÇÕES nativas, realçando-se que: 

Judiciais\Adin_2_acordao comunidades ser  dado pela presença de COMUNIDADES tradicionais (poderiam ser 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicionais presença de comunidades TRADICIONAIS (poderiam ser  remanescentes de 

Judiciais\Adin_2_acordao tradicional dada a  presença TRADICIONAL desas comunidades inclusive como fator 

Judiciais\Adin_2_acordao comunidades presença tradicional desas COMUNIDADES inclusive como fator de 

Judiciais\Adin_2_acordao comunidades em garantir a proteção das COMUNIDADES  caiçaras e caboclas, que, 

Judiciais\Adin_2_acordao comunidades Do contrário, tais COMUNIDADES estarão sujeitas  aos inúmeros 

Judiciais\Inicial_Adin_1 ocupações ltatins, regulamenta OCUPAÇÕES e dá outras providências. 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações garantida a participação das POPULAÇÕES de cada área e dos organismos 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações do modo de vida das POPULAÇÕES residentes. Artigo 5° - As Reservas de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 ocupantes firmados entre o Estado e os OCUPANTES, nos termos do artigo 23 e 

Judiciais\Inicial_Adin_1 ocupantes Aos OCUPANTES da Estação Ecológica da Juréia-Itatins e dos Parques 

Judiciais\Inicial_Adin_1 ocupantes de 10 (dez) hectares, e seus OCUPANTES deverão preencher os seguintes 

Judiciais\Inicial_Adin_1 ocupantes Aos OCUPANTES, moradores das áreas incorporadas à Estação Ecológica 

Judiciais\Inicial_Adin_1 ocupantes Aos OCUPANTES a que se refere o artigo 5° desta lei, será concedida a 

Judiciais\Inicial_Adin_1 ocupantes fica também assegurada aos OCUPANTES a que se refere o artigo 6°, em 

Judiciais\Inicial_Adin_1 ocupações como o cadastro e rol das OCUPAÇÕES existentes, além de planta e 

Judiciais\Inicial_Adin_1 ocupações e memorial descritivo das OCUPAÇÕES individuais, para efeito, 

Judiciais\Inicial_Adin_1 ocupações se em consideração as OCUPAÇÕES ali existentes, cuja área e limites 

Judiciais\Inicial_Adin_1 tradicionais pontual de ‘moradores TRADICIONAIS’ é argumento, ‘data venia’, 

Judiciais\Inicial_Adin_1 tradicional população TRADICIONAL: grupos humanos culturalmente diferenciados, 

Judiciais\Inicial_Adin_1 tradicional definidos como população TRADICIONAL, para os fins do Sistema Nacional 

Judiciais\Inicial_Adin_1 tradicional definir se a população é TRADICIONAL ou não, haja vista não trazer 



Judiciais\Inicial_Adin_1 populações contrário, o conceito de POPULAÇÕES tradicionais se ampliaria de tal 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações tradicionais o conceito de POPULAÇÕES TRADICIONAIS se ampliaria de tal forma que 

Judiciais\Inicial_Adin_1 tradicionais o conceito de populações TRADICIONAIS se ampliaria de tal forma que 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações que se pretende dar às POPULAÇÕES verdadeiramente tradicionais. 

Judiciais\Inicial_Adin_1 tradicionais populações verdadeiramente TRADICIONAIS. Sugerimos, por essa razão, o 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações à diversidade cultural e às POPULAÇÕES tradicionais são objeto de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações tradicionais cultural e às POPULAÇÕES TRADICIONAIS são objeto de atenção especial. 

Judiciais\Inicial_Adin_1 tradicionais cultural e às populações TRADICIONAIS são objeto de atenção especial. 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações estar das POPULAÇÕES humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações Fauna é uma área natural com POPULAÇÕES animais de espécies nativas, 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações uma área natural que abriga POPULAÇÕES tradicionais, cuja existência 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações tradicionais natural que abriga POPULAÇÕES TRADICIONAIS, cuja existência baseia-se 

Judiciais\Inicial_Adin_1 tradicionais que abriga populações TRADICIONAIS, cuja existência baseia-se em 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações dos recursos naturais das POPULAÇÕES tradicionais, bem como valorizar, 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações tradicionais recursos naturais das POPULAÇÕES TRADICIONAIS, bem como valorizar, 

Judiciais\Inicial_Adin_1 tradicionais naturais das populações TRADICIONAIS, bem como valorizar, conservar e 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conhecimento conservar e aperfeiçoar o CONHECIMENTO e as técnicas de manejo do 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações desenvolvido por estas POPULAÇÕES. § 2o A Reserva de Desenvolvimento 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações uso das áreas ocupadas pelas POPULAÇÕES tradicionais será regulado de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações tradicionais áreas ocupadas pelas POPULAÇÕES TRADICIONAIS será regulado de acordo 

Judiciais\Inicial_Adin_1 tradicionais ocupadas pelas populações TRADICIONAIS será regulado de acordo com o 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações da sociedade civil e das POPULAÇÕES tradicionais residentes na área, 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações tradicionais sociedade civil e das POPULAÇÕES TRADICIONAIS residentes na área, 

Judiciais\Inicial_Adin_1 tradicionais civil e das populações TRADICIONAIS residentes na área, conforme se 

Judiciais\Inicial_Adin_1 populações à melhor relação das POPULAÇÕES residentes com seu meio e à educação 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 ocupações Itatins, regulamenta OCUPAÇÕES e dá outras providências” (cópia anexa) 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 CONHECIMENTO CONHECIMENTO. O confronto do ato questionado com os dispositivos da 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 conhecimento Não CONHECIMENTO da ação” (ADI 1692-3/SP, Rel. Ministro Ilmar Galvão, 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 populações o envolvimento direto das POPULAÇÕES locais e das autoridades 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 comunidades com os interesses das COMUNIDADES afetadas.  É o que se extrai do 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 populações Meio Ambiente, envolvendo as POPULAÇÕES locais e as autoridades 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 populações desprezo pelos direitos das POPULAÇÕES tradicionais que já ocupavam 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 populações tradicionais pelos direitos das POPULAÇÕES TRADICIONAIS que já ocupavam essas áreas 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 tradicionais direitos das populações TRADICIONAIS que já ocupavam essas áreas. 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 comunidades recursos naturais pelas COMUNIDADES que ocupam, tradicionalmente, 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 tradicional comunidades que ocupam, TRADICIONALmente, essas áreas.  Consultada a 



Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 populações ambiente e os interesses das POPULAÇÕES residentes nas áreas 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 comunidades não só a realidade dessas COMUNIDADES, mas, também, as características 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 comunidades ambiente, mas também as COMUNIDADES diretamente interessadas.   Esse 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 comunidades com a sobrevivência das COMUNIDADES tradicionais.   Por tudo o 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 tradicionais das comunidades TRADICIONAIS.   Por tudo o quanto foi dito 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 comunidades os interesses das COMUNIDADES tradicionais com a proteção ambiental 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 tradicionais interesses das comunidades TRADICIONAIS com a proteção ambiental 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 tradicionais a posse dos moradores TRADICIONAIS dessas áreas.  Em contrapartida, 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 conhecimento do exposto, pugna pelo não CONHECIMENTO da presente ação direta de 

Judiciais\Pet_3388_acordao CONHECIMENTO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO INDÍGENA DA ÁREA   DEMARCADA, EM SUA 

Judiciais\Pet_3388_acordao território se de   TERRITÓRIO encravado na "Terra Indígena São Marcos", matéria 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de representantes das COMUNIDADES indígenas,   exclusivamente como 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades os pretensos posseiros e COMUNIDADES   indígenas, estas por meio de 

Judiciais\Pet_3388_acordao TERRITÓRIO COMO PARTE ESSENCIAL DO TERRITÓRIO   BRASILEIRO. 5.1. As "terras 

Judiciais\Pet_3388_acordao território de 1988 fazem parte de um TERRITÓRIO estatal-brasileiro   sobre o qual 

Judiciais\Pet_3388_acordao território de 1988 já nascem com seu TERRITÓRIO   jungido ao regime 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente   ocupadas". Segundo, porque a titularidade de bens 

Judiciais\Pet_3388_acordao território com o senhorio de um TERRITÓRIO político. Nenhuma terra indígena se 

Judiciais\Pet_3388_acordao território se   eleva ao patamar de TERRITÓRIO político, assim como nenhuma etnia 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades próprios   índios, suas COMUNIDADES e organizações, além da 

Judiciais\Pet_3388_acordao TERRITÓRIO JURÍDICA DISTINTA   DE TERRITÓRIOS INDÍGENAS. O DESABONO 

Judiciais\Pet_3388_acordao TERRITÓRIO TERRITÓRIO", "PÁTRIA" OU "NAÇÃO" INDÍGENA. Somente   o "território" 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO" enquanto categoria jurídico-política é que se põe   como 

Judiciais\Pet_3388_acordao território o cuidado de não falar em TERRITÓRIOs indígenas,   mas, tão-só, em 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações POPULAÇÕES" ou "comunidades" indígenas não   constituem pessoa 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES" indígenas não   constituem pessoa federada. Não formam 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades Pelo que nenhuma das COMUNIDADES indígenas   brasileiras detém 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO   nacional" ou "povo" independente. Sendo de fácil 

Judiciais\Pet_3388_acordao território aspeados (País, Pátria, TERRITÓRIO nacional e   povo) foi para se 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades e muito menos hostilizar COMUNIDADES   indígenas brasileiras, mas 

Judiciais\Pet_3388_acordao território cultural dos seus TERRITÓRIOs (dos entes   federativos). O 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional instalados por modo   TRADICIONAL, à data da Constituição de 1988, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento ou seja, para o reCONHECIMENTO, aos   índios, dos direitos 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras que   TRADICIONALmente ocupam. 11.2. O marco da 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional O marco da TRADICIONALidade da   ocupação. É preciso que esse estar 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALidade da posse nativa, no entanto, não se perde onde, ao  



Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional prática da ocupação   TRADICIONAL. Áreas indígenas são demarcadas para 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades das COMUNIDADES étnico-indígenas, "segundo seus usos, costumes e 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional por eles TRADICIONALmente ocupadas, assim como o reconhecimento do 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento ocupadas, assim como o reCONHECIMENTO do   direito a uma posse 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional por fazer desse tipo   TRADICIONAL de posse um heterodoxo instituto de 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre   as terras que TRADICIONALmente ocupam foram 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades os próprios índios e suas COMUNIDADES, por exemplo,   de interditar ou 

Judiciais\Pet_3388_acordao território a defesa e integridade do TERRITÓRIO nacional) e até hoje dar 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de consulta   às COMUNIDADES indígenas envolvidas, assim como à 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades consulta às   respectivas COMUNIDADES indígenas, ou à FUNAI; g) o 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades com a participação das COMUNIDADES aborígines, que   deverão ser 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades natureza por parte das COMUNIDADES   indígenas; n) a cobrança de 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades sob ocupação e posse das COMUNIDADES   indígenas, o usufruto exclusivo 

Judiciais\Pet_3388_acordao território indígenas, situadas em seus TERRITÓRIOs,   observada a fase em que se 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO do Estado. Sobremais, ofenderia o princípio da 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional a área indígena de ocupação TRADICIONAL, por inafastáveis 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional demarcação das áreas TRADICIONALmente ocupadas pelas  

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES indígenas, como a de que tratam os autos,   para a 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Processo natural em TERRITÓRIO   que sempre contou com a presença de 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO do Estado de Roraima, a qualquer título, ou seja, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES indígenas, o que elas pretendem é se colocar no pólo 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades o ingresso da FUNAI e das COMUNIDADES indígenas há pouco   referidas, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento corretamente afasta o CONHECIMENTO   da ação quanto a questões que já 

Judiciais\Pet_3388_acordao território de bens com senhorio de um TERRITÓRIO político.   Ademais, é de todo 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO encravado na "Terra Indígena São Marcos", nada tendo a 

Judiciais\Pet_3388_acordao território fundamental para defesa do TERRITÓRIO nacional, e sua   ocupação e 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional e pela riqueza das terras TRADICIONALmente ocupadas pelos   índios 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento em demanda de um CONHECIMENTO que para se desprender limpidamente do 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras que TRADICIONALmente   ocupam, competindo à União 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional São terras TRADICIONALmente ocupadas pelos   índios as por eles 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional As terras TRADICIONALmente ocupadas pelos   índios destinam-se a sua 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades Nacional, ouvidas   as COMUNIDADES afetadas, ficando-lhes assegurada 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades Os índios, suas COMUNIDADES e organizações   são partes legítimas 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades ) e se relacionam tribos, COMUNIDADES, populações. Não sendo   por 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações tribos, comunidades, POPULAÇÕES. Não sendo   por outra razão que o art 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades os índios e suas COMUNIDADES e organizações". Isso   de parelha com o 



Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades ouvidas as COMUNIDADES afetadas",   constante do § 3º do art. 231, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES" e "populações" a que se refere o   inciso V do art. 129 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações POPULAÇÕES" a que se refere o   inciso V do art. 129 da Magna Carta 

Judiciais\Pet_3388_acordao território como parte essencial do TERRITÓRIO brasileiro   55. Deveras, todas "as 

Judiciais\Pet_3388_acordao território fazem parte de um TERRITÓRIO estatal-brasileiro   sobre o qual incide, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO nacional. Todas elas são um bem ou propriedade física da 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional as terras TRADICIONALmente ocupadas pelos   índios". E como tudo o 

Judiciais\Pet_3388_acordao território radicada no TERRITÓRIO brasileiro, a entretecer com a União e os 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIOs, subtração do seu patrimônio e sério obstáculo à 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações as POPULAÇÕES indígenas. Populações cada vez mais empurradas para 

Judiciais\Pet_3388_acordao Populações POPULAÇÕES cada vez mais empurradas para   zonas ermas ou regiões 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional os bens situados nas terras TRADICIONALmente   ocupadas pelos 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades pelos próprios índios, suas COMUNIDADES e organizações,   além da 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades Os índios, suas COMUNIDADES e organizações   são partes legítimas 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações das POPULAÇÕES indígenas"   As terras indígenas como categoria 

Judiciais\Pet_3388_acordao território jurídica distinta de TERRITÓRIOs   indígenas. O desabono 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO", "pátria" ou "nação" indígena   62. Esta revelação do 

Judiciais\Pet_3388_acordao território não falar em TERRITÓRIOs indígenas, mas, tão-só, em "terras 

Judiciais\Pet_3388_acordao território É que todo TERRITÓRIO se define como parte elementar de   cada qual 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO e governo (só num segundo instante lógico é que toda 

Judiciais\Pet_3388_acordao território entre terras indígenas e TERRITÓRIO -, pois   somente o território é 

Judiciais\Pet_3388_acordao território somente o TERRITÓRIO é que se põe como o preciso âmbito espacial de 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações POPULAÇÕES" ou   "comunidades" indígenas não constituem pessoa 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES" indígenas não constituem pessoa federada, insista-se 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território Constituição designa por TERRITÓRIO Federal, pois o certo é que tais 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO federado, em paralelo à base física de qualquer outra das  

Judiciais\Pet_3388_acordao território política de TERRITÓRIO, as terras indígenas não comportam mesmo a 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades pelos índios e suas COMUNIDADES, mais o Ministério Público, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Em boa verdade, nem TERRITÓRIO político nem   propriedade privada 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de que nenhuma das COMUNIDADES indígenas brasileiras detém   estatura 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO nacional",   ou "povo" independente. Sendo de fácil 

Judiciais\Pet_3388_acordao território aspeados (País, Pátria, TERRITÓRIO nacional e povo) foi   para se 

Judiciais\Pet_3388_acordao território para se falar de pólis, TERRITÓRIO, poder político, personalidade 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento CONHECIMENTOs e posturas de vida. Como num aparelho auto-reverse, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional de demonstrar que o seu TRADICIONAL   habitat ora selvático ora em 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento que passam a responder pelo CONHECIMENTO direto   das coisas presentes 



Judiciais\Pet_3388_acordao populações na proposição de que as POPULAÇÕES ditas civilizadas também   têm a 

Judiciais\Pet_3388_acordao Populações POPULAÇÕES   civilizadas de quem se exige: a) solidariedade, no plano 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento reCONHECIMENTO de que os aborígines precisam do convívio com os não- 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades ainda escorraçar COMUNIDADES indígenas brasileiras, mas tirar 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIOs (territórios dos entes federativos, entenda-se) e a 

Judiciais\Pet_3388_acordao território territórios (TERRITÓRIOs dos entes federativos, entenda-se) e a 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento referencial para o reCONHECIMENTO, aos   índios, "dos direitos sobre 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente ocupam". Terras que tradicionalmente   ocupam, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional Terras que TRADICIONALmente   ocupam, atente-se, e não aquelas que 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional descaracterizar a TRADICIONALidade da posse das suas   terras, à data 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional o marco da TRADICIONALidade da ocupação. Não basta,   porém, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional um tipo qualificadamente TRADICIONAL   de perdurabilidade da ocupação 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento nossa Lei Maior falar do reCONHECIMENTO dos   "direitos originários 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente ocupam". O termo "originários" a   traduzir uma 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento explícito reCONHECIMENTO. Daí a regra de que "São nulos e   extintos, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional instalados por modo TRADICIONAL, à  

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento que se extrai do reCONHECIMENTO   de "direitos originários" é 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional prática da ocupação TRADICIONAL. Quanto ao   recheio topográfico ou 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente", grafado no caput do art. 231   da Constituição, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades cada qual das COMUNIDADES étnico-indígenas. São os quatro   círculos 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional ocupação (porque TRADICIONAL) de terras   indígenas o próprio título 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional por fazer desse tipo TRADICIONAL de posse   fundiária um heterodoxo 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras que TRADICIONALmente ocupam", pela   cristalina razão 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento razão de que esse reCONHECIMENTO opera como   declaração de algo 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território TERRITÓRIO Federal em Estado-membro. Pois o que se tem,   nesse tipo 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território tipo de transformação de TERRITÓRIO em Estado-  membro é apenas a 

Judiciais\Pet_3388_acordao território novo Estado já nasce com seu TERRITÓRIO   jungido a esse regime 

Judiciais\Pet_3388_acordao território patrimônio ou subtração do TERRITÓRIO   estadual a cada ato de 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações desproteger as POPULAÇÕES aborígines, seria a   continuidade de uma 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades às COMUNIDADES indígenas também a utilização de suas   línguas 

Judiciais\Pet_3388_acordao território funcionalmente, com o TERRITÓRIO de cada pessoa estatal federada, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território interrompido pelos marcos do TERRITÓRIO federativamente   alheio? 

Judiciais\Pet_3388_acordao território propriedade privada nem um TERRITÓRIO federado, mas   um espaço 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional físico de TRADICIONAL ocupação e auto-suficiência econômica, detém 

Judiciais\Pet_3388_acordao território diferentemente do TERRITÓRIO de uma pessoa estatal-federada, cuida- 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades estar das próprias COMUNIDADES autóctones, embora também possam 



Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades que os indígenas e suas COMUNIDADES façam   justiça por conta própria 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações exclusivo das POPULAÇÕES nativas são as riquezas do solo, dos rios e 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades as COMUNIDADES afetadas, ficando-lhes asseguradas   participação nos 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONAL, por isso que referidas à memória e à psicologia de cada 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicionais de conectar, mais que os TRADICIONAIS espaços de ocupação fundiária 

Judiciais\Pet_3388_acordao território autóctones já conhecidas no TERRITÓRIO   brasileiro por ocasião dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente ocupadas. Exatamente porque dessa espécie de 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações mediante plebiscito, às POPULAÇÕES dos Municípios envolvidos, após 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações POPULAÇÕES indígenas, o fato é que o processo de colonização se deu  

Judiciais\Pet_3388_acordao populações racial e retração de tais POPULAÇÕES   aborígines. Retração que deve 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional não será de perda da TRADICIONALidade da posse nativa. Será de 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações o seu dever de assistir as POPULAÇÕES indígenas.   Dever que não se 

Judiciais\Pet_3388_acordao território fundamental para defesa do TERRITÓRIO nacional". Eis o texto:   "A 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO nacional, e sua ocupação e utilização serão   reguladas em 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações mais se concentram as nossas POPULAÇÕES indígenas,   especialmente nas 

Judiciais\Pet_3388_acordao território a defender a integridade do TERRITÓRIO brasileiro, ora por si 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES indígenas. Por exemplo, pela incorporação de seus jovens 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações entre o Estado e as nossas POPULAÇÕES nativas.   103. Conforme dito 

Judiciais\Pet_3388_acordao território nosso TERRITÓRIO somos nós que mandamos? Quem obsta o Estado 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento derivar do desCONHECIMENTO da multifacetada cultura aborígine, como 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO do Estado de Roraima, Fazendo-o, estou convicto de que os 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional ocupadas por forma TRADICIONAL e   Fls. 1.265/1.267 do vol. 5.  

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de qualquer das COMUNIDADES envolvidas, o   que seguramente se 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações OCUPAÇÕES, respectivamente);   as terras não-indígenas do Estado de 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades das COMUNIDADES indígenas aos rios Surumu e Tacutu e   degrada os 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades dos silvícolas e das COMUNIDADES   indígenas". De seu turno, as 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades De seu turno, as COMUNIDADES indígenas - que já contam   com a 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades Os índios, suas COMUNIDADES e organizações   são partes legítimas para 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento reCONHECIMENTO de que todos os peticionários têm interesse jurídico 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades Hart e outros, além das COMUNIDADES indígenas   que intervieram na 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento Carlos Britto mostrou CONHECIMENTO sobre a totalidade da matéria e 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento nomeados nem mesmo tinha CONHECIMENTO do   relatório, sendo dois deles 

Judiciais\Pet_3388_acordao território sobre parte de nosso   TERRITÓRIO e à intenção da Organização das 

Judiciais\Pet_3388_acordao território das Forças Armadas em TERRITÓRIOs indígenas.   Diante do requerimento 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades costumes e tradições das COMUNIDADES indígenas, mas que a 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades permeava a proteção às COMUNIDADES indígenas", sendo que "hoje 



Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades espaço a ser destinado às   COMUNIDADES indígenas somente poderá ser 

Judiciais\Pet_3388_acordao território que indicará os limites do TERRITÓRIO em   conformidade com o art. 231 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional serem as terras em análise TRADICIONALmente ocupadas por   indígenas" 

Judiciais\Pet_3388_acordao território na medida em que o TERRITÓRIO, enquanto espaço indispensável à 

Judiciais\Pet_3388_acordao Comunidades Indígena Socó e as COMUNIDADES Indígenas   Barro, Maturuca, Jawari, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional como parte das terras   TRADICIONALmente ocupadas. Essa discussão 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional que a posse das áreas   TRADICIONALmente ocupadas pelos índios, que no 

Judiciais\Pet_3388_acordao território equivale a 7,79% de   seu TERRITÓRIO, é inalienável, indisponível e 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades ao ingresso da FUNAI e das COMUNIDADES indígenas, mas entendendo   não 

Judiciais\Pet_3388_acordao território de   direitos sobre áreas do TERRITÓRIO é de má-fé, consideradas as 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades opinou   pela admissão das COMUNIDADES indígenas, mas não na qualidade 

Judiciais\Pet_3388_acordao território parte essencial do TERRITÓRIO   brasileiro", sendo bem ou propriedade 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional bens situados nas terras   TRADICIONALmente ocupadas pelos indígenas 

Judiciais\Pet_3388_acordao território as terras indígenas não são TERRITÓRIO ou pessoa   federada e por isso 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional definição das terras que   TRADICIONALmente ocupam e do usufruto a 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional ocupação TRADICIONAL" deve ser entendida por meio de uma concreta  

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento dizem respeito a um reCONHECIMENTO   de algo que era preexistente e 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território anterior à transformação do TERRITÓRIO em   Estado de Roraima, pelo 

Judiciais\Pet_3388_acordao território patrimônio ou subtração   do TERRITÓRIO estadual a cada ato de 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades caso, e considerando que as COMUNIDADES indígenas envolvidas,   ainda 

Judiciais\Pet_3388_acordao território ou 12,92% do TERRITÓRIO nacional.   Cento e oitenta e sete (187) 

Judiciais\Pet_3388_acordao território ou 46,11% de seu TERRITÓRIO,   estando todas integralmente situadas 

Judiciais\Pet_3388_acordao território situada no nordeste do TERRITÓRIO do Estado de Roraima, Municípios de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento Estado de Roraima não teve CONHECIMENTO   do que se processava, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional a   demarcação das terras TRADICIONALmente ocupadas pelos índios será 

Judiciais\Pet_3388_acordao território de área indígena e TERRITÓRIO de Parque   Nacional, Parque Nacional do 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional terras TRADICIONALmente ocupadas". É que todas elas conduzem a  

Judiciais\Pet_3388_acordao território A posse de um TERRITÓRIO   tribal é condição essencial à sobrevivência 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional terras que [os índios] TRADICIONALmente ocupam", é a definição 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente" e pelo verbo "ocupam", é o significado destes que 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional são terras ocupadas   TRADICIONALmente pelos índios.   Para José 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente"   não deve ser entendido como referente a uma 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional Terras TRADICIONALmente ocupadas não revela aí uma   relação temporal. 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional que a expressão ocupadas   TRADICIONALmente não significa ocupação 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional (Terras TRADICIONALmente   ocupadas pelos índios. in SANTILLI, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente", de forma absoluta, toda consideração à 



Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional Terras que os índios TRADICIONALmente ocupam" são, desde logo, terras 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades científica aplicadas às COMUNIDADES envolvidas. Os critérios da 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional da área de ocupação   TRADICIONAL Macuxi e Ingaricó. Os índios 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional facilitada, a ocupação TRADICIONAL dos índios. Essa imagem, de 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional expressões de ocupação TRADICIONAL da terra, nenhum direito de cunho 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações fática anterior (posses, OCUPAÇÕES, etc). O fato indígena a 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional terras por eles ocupadas TRADICIONALmente.   Seria o caso dos imóveis 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional índios à posse da terra que TRADICIONALmente ocupavam. Antes disso, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território região de campos, ao sul do TERRITÓRIO - supõe, por parte da   STF 102 

Judiciais\Pet_3388_acordao território largamente os limites do TERRITÓRIO de   cultivo de cada aldeia, em 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento basta que se os alie ao CONHECIMENTO da   geografia da região, tão bem 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades por estarem ligados mais às COMUNIDADES indígenas que aos   índios 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional se 'as terras   TRADICIONALmente ocupadas pelos índios destinam-se a 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional declara que as terras   TRADICIONALmente ocupadas pelos índios se 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades aos   grupos tribais ou às COMUNIDADES indígenas a prática da caça, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades ao   domínio dos grupos e COMUNIDADES indígenas, o usufruto exclusivo 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional identificar as terras   TRADICIONALmente ocupadas pelo povos" (art. 14 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades e emancipacionista das   COMUNIDADES indígenas, que trata como povos 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades a   representatividade das COMUNIDADES indígenas no plano 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional na forma de sua ocupação TRADICIONAL e seu enfoque coletivo.   Não é 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento Povos Indígenas para o reCONHECIMENTO e   fortalecimento dos direitos 

Judiciais\Pet_3388_acordao território fundamental para a defesa do TERRITÓRIO nacional, e sua   ocupação e 

Judiciais\Pet_3388_acordao território à segurança do TERRITÓRIO nacional e opinar sobre seu efetivo uso, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional direitos sobre as   terras TRADICIONALmente ocupadas, o § 2º do art. 

Judiciais\Pet_3388_acordao território fronteira para a defesa do TERRITÓRIO brasileiro.   O que ocorre no 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento no procedimento de   reCONHECIMENTO fundiário.   De fato, a Lei nº 6 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações viáveis das diferentes POPULAÇÕES, habitats e   ecossistemas do 

Judiciais\Pet_3388_acordao território habitats e   ecossistemas do TERRITÓRIO nacional e das águas 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades o estatuto   jurídico das COMUNIDADES indígenas possa ser de uma vez 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades apenas para as nações ou COMUNIDADES   individualmente consideradas. 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicionais da   proteção dos direitos TRADICIONAIS dos índios não pode ser negada 

Judiciais\Pet_3388_acordao território defender a integridade do TERRITÓRIO   nacional.  

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de consulta às   COMUNIDADES indígenas envolvidas ou à FUNAI. O mesmo 

Judiciais\Pet_3388_acordao território ou não, de grandes áreas do TERRITÓRIO   nacional. Não cabe aqui 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades e na relação das COMUNIDADES indígenas da Terra Indígena   Raposa 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações há que admitem a presença de POPULAÇÕES tradicionais,   como a Reserva 



Judiciais\Pet_3388_acordao populações tradicionais admitem a presença de POPULAÇÕES TRADICIONAIS,   como a Reserva 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicionais a presença de populações TRADICIONAIS,   como a Reserva Extrativista e 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações POPULAÇÕES tradicionais", a doutrina não deixa de ali inserir as 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações tradicionais POPULAÇÕES TRADICIONAIS", a doutrina não deixa de ali inserir as 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicionais populações TRADICIONAIS", a doutrina não deixa de ali inserir as 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades deixa de ali inserir as   COMUNIDADES indígenas, valendo-se de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento se de CONHECIMENTOs de outras ciências ou mesmo   da analogia a 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento revela, a meu ver, o reCONHECIMENTO de que pode haver   adaptações 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades com a participação das COMUNIDADES locais, o que é compatível com a 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional algum nível de ocupação TRADICIONAL da terra que não se coaduna com 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento da biodiversidade, como CONHECIMENTO humano sobre a utilização das 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento menos em   princípio o reCONHECIMENTO da unidade de conservação não 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades quanto à participação de COMUNIDADES indígenas determinadas no 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades com a participação das COMUNIDADES indígenas da área em caráter 

Judiciais\Pet_3388_acordao território de uma área determinada   do TERRITÓRIO nacional e, principalmente, a 

Judiciais\Pet_3388_acordao território dos entes federativos cujos TERRITÓRIOs forem abrangidos   pela terra 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de consulta às   COMUNIDADES indígenas envolvidas ou à FUNAI;   (vi) a 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de consulta às COMUNIDADES indígenas envolvidas ou à FUNAI;   (vii) 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades com a participação das COMUNIDADES indígenas da área em caráter 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades natureza por parte das   COMUNIDADES indígenas;   (xiii) a cobrança de 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades aos   grupos tribais ou COMUNIDADES indígenas, a prática de caça, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades domínio dos grupos e das COMUNIDADES indígenas, o usufruto exclusivo 

Judiciais\Pet_3388_acordao território nacional e a integridade do TERRITÓRIO do país, com a   exclusão da 

Judiciais\Pet_3388_acordao território nacional e a integridade do TERRITÓRIO do país;   f) determine à União 

Judiciais\Pet_3388_acordao território qualquer outra área   no TERRITÓRIO do Estado de Roraima, a qualquer 

Judiciais\Pet_3388_acordao território nacional e a integridade do TERRITÓRIO do   país, com a exclusão da 

Judiciais\Pet_3388_acordao território das terras indígenas em   TERRITÓRIO que compõe o seu espaço 

Judiciais\Pet_3388_acordao território nos seus   respectivos TERRITÓRIOs, cabendo à União somente a porção 

Judiciais\Pet_3388_acordao território à União somente a porção de TERRITÓRIO   que for indispensável para a 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento legitimação de posse,   reCONHECIMENTO de domínio, discriminações das 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento É o   reCONHECIMENTO da posse imemorial dos donos da terra, dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupantes anterior não   dão aos OCUPANTES direito a qualquer ação ou 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras que TRADICIONALmente ocupam, competindo à União 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional São terras TRADICIONALmente ocupadas pelos índios as por eles 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional As terras TRADICIONALmente ocupadas pelos índios destinam-se   a sua 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades Nacional, ouvidas as COMUNIDADES afetadas, ficando-lhes   assegurada 



Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional das terras por eles   TRADICIONALmente ocupadas, pois a disputa dessas 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional extrai que sobre as terras TRADICIONALmente ocupadas   pelos índios 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território transformou o   TERRITÓRIO de Roraima (portanto, até então, mera 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território Os TERRITÓRIOs   Federais de Roraima e do Amapá são transformados em 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento havia como se cogitar do desCONHECIMENTO de que   naquela área 

Judiciais\Pet_3388_acordao território era   reconhecido em todo o TERRITÓRIO nacional e a norma de 1969, 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território TERRITÓRIOs, como se   sabe, não são organizados em Municípios -, nem 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Após a conquista do TERRITÓRIO, em   seguida, nos anos posteriores, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Seu TERRITÓRIO principal se encontra como na época de seu primeiro 

Judiciais\Pet_3388_acordao território do Alto Essequibo, no TERRITÓRIO fronteiriço entre o Brasil   e a 

Judiciais\Pet_3388_acordao território estabelecer a   sua ação nos TERRITÓRIOs do Rio Branco e seus 

Judiciais\Pet_3388_acordao território a essas etnias indígenas o TERRITÓRIO dos   municípios ora criados, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades se nas COMUNIDADES espalhadas nas   malocas, vilas e povoados.  

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento se   alvitrou, através do reCONHECIMENTO oficial, que se demarcasse a 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades senão por defensores dessas COMUNIDADES, com o apoio   do próprio 

Judiciais\Pet_3388_acordao território propõe a demarcação dos TERRITÓRIOs   ocupados por essas etnias - ou 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território de terras indígenas no   TERRITÓRIO Federal de Roraima. Aquele grupo, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento Roraima no processo   de reCONHECIMENTO e demarcação da área da Terra 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território b) a transformação do TERRITÓRIO Federal em Estado deu-se por   norma 

Judiciais\Pet_3388_acordao território assegurada, em determinado TERRITÓRIO. Logo, a sua   alteração - com a 

Judiciais\Pet_3388_acordao território se exerce   exatamente num TERRITÓRIO delimitado. Nem se há de 

Judiciais\Pet_3388_acordao território do ente federado sobre o seu TERRITÓRIO. Mas há   comprovação de que 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento Isso   significa que o reCONHECIMENTO constitucional tem o sentido de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento mata indígena, fruto   do reCONHECIMENTO feito pelo Estado... é ato 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras que TRADICIONALmente ocupam e se essas terras   são 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional como vimos, mas ao modo TRADICIONAL   de os índios ocuparem e 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional as terras e ao modo TRADICIONAL de   produção, enfim, ao modo 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional produção, enfim, ao modo TRADICIONAL de como eles se relacionam com 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades com a   terra, já que há COMUNIDADES mais estáveis, outras menos 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional Terceiro, porque as terras TRADICIONALmente ocupadas   pelos índios, 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações reafirma que são inserções, OCUPAÇÕES ou usurpações nulas e sem 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional as terras reconhecidas como TRADICIONALmente   ocupadas pelos índios 

Judiciais\Pet_3388_acordao território   totalizariam 46% do TERRITÓRIO roraimense.  

Judiciais\Pet_3388_acordao território pouco mais de 7% do total do TERRITÓRIO roraimense.   As áreas 

Judiciais\Pet_3388_acordao território nesta ação, 46% do TERRITÓRIO roraimense.   Mas cumpre considerar que 

Judiciais\Pet_3388_acordao território respectivos TERRITÓRIOs. E nem por isso se alega qualquer diminuição 



Judiciais\Pet_3388_acordao Território Os TERRITÓRIOs Federais   de Roraima e do Amapá são transformados em 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades na qual   se contém que as COMUNIDADES dos índios têm direito à 

Judiciais\Pet_3388_acordao território fundamental para a defesa do TERRITÓRIO e, por conseguinte,   da 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional e à proteção das terras TRADICIONALmente   ocupadas pelos índios, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território garantia da   integridade do TERRITÓRIO nacional e o respeito à 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento de presumir que o mero   reCONHECIMENTO formal dos direitos dos índios 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras por eles   TRADICIONALmente ocupadas acarrete risco 

Judiciais\Pet_3388_acordao território há a garantia de que o TERRITÓRIO federal   não será vendido a quem 

Judiciais\Pet_3388_acordao território atividades de proteção do TERRITÓRIO   nacional, é precisa, novamente, 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações afasta a possibilidade de preOCUPAÇÕES   que envolvam a integridade da 

Judiciais\Pet_3388_acordao território só povo, situado   num único TERRITÓRIO, que é compromisso de todos e 

Judiciais\Pet_3388_acordao território demarcação e manutenção do TERRITÓRIO nacional, como antes 

Judiciais\Pet_3388_acordao território se esmeraram em garantir o TERRITÓRIO para o Brasil, o que é uma forma 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações e constitui fonte de   preOCUPAÇÕES - de que estariam a prevalecer 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Reserva,   excluindo, de seu TERRITÓRIO, área onde está situado o 6º 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento 231 da Constituição o reCONHECIMENTO aos   índios de sua "organização 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras que TRADICIONALmente ocupam,   competindo à União 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional terras TRADICIONALmente ocupadas   pelos índios as por eles habitadas 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades se tenham composto em   COMUNIDADES estáveis, como famílias 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades signifique a mutilação de COMUNIDADES familiares por   eles compostas, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades qualquer consulta prévia às COMUNIDADES índios ou não, pelo 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de consulta   prévia das COMUNIDADES envolvidas ou de outros órgãos 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades outra pelas próprias COMUNIDADES;   g) é proibida a qualquer pessoa 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO abriga 220 povos indígenas, que falam 180 línguas,   cujas 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento cujas tradições e CONHECIMENTOs permeiam, no mais das vezes de   forma 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente ocupam, competindo à União demarcá-las,   proteger e 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIOs à Espanha e Portugal no Novo Mundo.   4   Entre nós, José 

Judiciais\Pet_3388_acordao território do TERRITÓRIO deste.   Não procede tal argumento. Registro, desde 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território transformação de simples TERRITÓRIO em ente federado de pleno 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente ocupam", remonta à Carta de 1934, a qual, no art. 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente ocupadas pelos índios e sobre as quais têm 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território Acresce, ainda, que os TERRITÓRIOs existentes até a   promulgação da 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território E mais, os Governadores dos TERRITÓRIOs eram nomeados   pelo 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território Os TERRITÓRIOs Federais existentes sob a égide da ordem 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território em se tratando de TERRITÓRIOs. Daí se conclui   que, se houve criação 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional de Municípios em terras TRADICIONALmente   pertencentes aos índios, a 



Judiciais\Pet_3388_acordao território seu TERRITÓRIO já era ocupado pelos índios, pendendo o 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento reCONHECIMENTO da exata dimensão e localização da área destinada   ao 

Judiciais\Pet_3388_acordao território de 2006, que divide o TERRITÓRIO   do Município em Macrozonas: 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território do TERRITÓRIO do Estado constitui reserva indígena, e que a 

Judiciais\Pet_3388_acordao território no restante de seu TERRITÓRIO.   III - DA SUPOSTA AFRONTA À SOBERANIA 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento reCONHECIMENTO da falência do próprio Estado brasileiro no tocante 

Judiciais\Pet_3388_acordao território ao controle de seu TERRITÓRIO.   Convém lembrar, ademais, que os 

Judiciais\Pet_3388_acordao território primeiros defensores do TERRITÓRIO nacional, sendo emblemática a 

Judiciais\Pet_3388_acordao território essenciais à defesa do TERRITÓRIO   nacional, nos termos da lei. Além 

Judiciais\Pet_3388_acordao território contraste dentro de seu   TERRITÓRIO, não encontrando limite em 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO indígena.   O art. 1º do Decreto 4.412/02 estabelece o 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional Federal nas terras TRADICIONALmente ocupadas por   indígenas estão 

Judiciais\Pet_3388_acordao território segurança e integridade do   TERRITÓRIO nacional, à garantia da lei e 

Judiciais\Pet_3388_acordao território a soberania do TERRITÓRIO brasileiro.   9   Não há, assim, qualquer 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades mas   área de integração de COMUNIDADES indígenas à sociedade. No 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupantes aos OCUPANTES direito a qualquer ação ou indenização contra a   União 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações maneira, compartilho das preOCUPAÇÕES do Ministro Menezes Direito   no 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as   terras que TRADICIONALmente ocupam, "competindo à União 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional como elas são   TRADICIONALmente ocupadas, continuamente ou em ilhas. 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento entre soberania e reCONHECIMENTO, em favor dos   índios, de direitos 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras que TRADICIONALmente   ocupam. As terras indígenas 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre todas as terras   TRADICIONALmente por eles ocupadas vale dizer, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional que os índios TRADICIONALmente ocupam são bens da União e devem ser 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional da União porque   eram TRADICIONALmente ocupadas pelos índios. A 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional resulta da sua ocupação TRADICIONAL pelos   índios. Essas terras --- 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras   que TRADICIONALmente ocupavam na data da sua 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações dos remanescentes das POPULAÇÕES indígenas   do país. A permanência 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional que lá estão ocupavam, TRADICIONALmente, a   área de Raposa Serra do 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional eles, os índios, assim TRADICIONALmente   as ocupavam, em outubro de 

Judiciais\Pet_3388_acordao território A alteração do TERRITÓRIO original de Raposa Serra do   Sol, mediante 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional de que os índios   ocupavam TRADICIONALmente em ilhas as terras de que 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras que   TRADICIONALmente ocupam, o que a Constituição 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional como imemorial e TRADICIONAL, conforme requer a Constituição no   art. 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES indígenas é oriundo da própria Constituição Federal, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO daquele Estado [de Roraima], que, desde a sua   criação, 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações POPULAÇÕES indígenas do país. Desse total, cerca de 19.000   índios 



Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento constitucionais para o reCONHECIMENTO da área em questão como 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional por tempo imemorial e TRADICIONAL pelos indígenas dos   grupos Macuxi, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO, sendo certo que as reivindicações pela demarcação da 

Judiciais\Pet_3388_acordao território a grande extensão do TERRITÓRIO do   Estado de Roraima, bem como sua 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento reCONHECIMENTO dos direitos indígenas, mas efetiva proteção ao   meio 

Judiciais\Pet_3388_acordao território grande parte do TERRITÓRIO do Estado de Roraima. Contudo, a área 

Judiciais\Pet_3388_acordao território corresponde a cerca de 7% do TERRITÓRIO estadual. Em   contrapartida, 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupantes possibilita a entrada de OCUPANTES não-índios,   fomentando 

Judiciais\Pet_3388_acordao território econômica do TERRITÓRIO por parte dos   indígenas, na data de início 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações respeito da extensão dessas OCUPAÇÕES na data que constitui fator 

Judiciais\Pet_3388_acordao território em termos de ocupação de TERRITÓRIO que, como disse o   Ministro 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento membros para reCONHECIMENTO e garantia dos interesses e   direitos das 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações direitos das POPULAÇÕES indígenas. Não é um tratado, não corresponde a 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações reconheceria às POPULAÇÕES indígenas de controlar as terras e de 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações Não posso conceber que as preOCUPAÇÕES, sobretudo das   Forças Armadas 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações preOCUPAÇÕES graves e sérias, e eventual reconhecimento de alguma 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento e sérias, e eventual reCONHECIMENTO de alguma eficácia   jurídica à 

Judiciais\Pet_3388_acordao território do País, sobretudo quanto ao TERRITÓRIO superposto que a Constituição, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território no TERRITÓRIO, dele sair, nele permanecer, construir unidades, 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações POPULAÇÕES indígenas.   No exercício de suas funções constitucionais 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações POPULAÇÕES indígenas. As Forças Armadas obedecerão apenas às normas 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações da contribuição que algumas POPULAÇÕES indígenas desenvolvem , hoje, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento aliás, com o reCONHECIMENTO destas mesmas Forças Armadas, na defesa do 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO nacional. Mas - e isso não precisa ser lembrado - há 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações POPULAÇÕES que ainda estão em estágios primitivos, sem nenhuma 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações POPULAÇÕES que não têm capacidade operacional, nem sequer 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações no apoio que dão às POPULAÇÕES   indígenas na sua vida cotidiana, é 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações de autorização das POPULAÇÕES   indígenas.   O terceiro ponto, Senhor 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações entre a defesa das POPULAÇÕES indígenas e a   defesa da riqueza, da 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações um lado, os interesses das POPULAÇÕES indígenas; de   outro, o 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações POPULAÇÕES indígenas, porque concernem a bens de uso comum do povo e 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações responde às minhas preOCUPAÇÕES, mas, no plano jurídico, minha 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações preOCUPAÇÕES encontram algum conforto nas propostas que fez o eminente 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento , enfim, todos aqueles cujo CONHECIMENTO científico   especializado 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicionais dizer assim, das técnicas TRADICIONAIS de comandos ou   disposições 

Judiciais\Pet_3388_acordao território se no TERRITÓRIO da Venezuela.   De modo que teríamos, se não 



Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento que quisessem ter CONHECIMENTO dessa área, teriam de transportar- 

Judiciais\Pet_3388_acordao território se para o TERRITÓRIO da Venezuela, porque estariam impedidos de entrar 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO nacional, compreendido pelo parque!   Quanto ao item 9, eu 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações necessidades das POPULAÇÕES indígenas no processo de integração e 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações para parcerias com as POPULAÇÕES indígenas, nesses termos.   O SR. 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades com a participação das COMUNIDADES indígenas da área. Eu tiraria "em 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES indígenas"? Porque a   Constituição, no artigo 232, aduz 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades Os índios, suas COMUNIDADES e organizações são   partes legítimas 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades eu valorizaria, aqui, as COMUNIDADES indígenas, as   organizações 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações qualquer participação das POPULAÇÕES indígenas em área que,   para 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES indígenas no plano decisório mesmo.  

Judiciais\Pet_3388_acordao populações não apenas às POPULAÇÕES indígenas.   O SR. MINISTRO CARLOS BRITTO 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações quando as POPULAÇÕES indígenas se tiverem integrado, de modo que as 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações indispensável às POPULAÇÕES indígenas, de pouco ou de quase nada 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações POPULAÇÕES indígenas não contarem com a presença efetiva - e cada vez 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações Senhor Presidente, as   preOCUPAÇÕES externadas nos itens colocados no 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações As preOCUPAÇÕES que já constavam do voto do   eminente Relator, dá 

Judiciais\Pet_3388_acordao território povo   brasileiro que este TERRITÓRIO pertence e acho que a Corte, com 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações Subscrevo as preOCUPAÇÕES externadas nos itens do dispositivo do 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações Essas preOCUPAÇÕES, aliás, foram   inicialmente colocadas com 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupantes às diversas etnias, de OCUPANTES não-índios que   ali exercem 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações do direito de posse   pelas POPULAÇÕES indígenas sobre as terras de 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades a ser   exercido pelas COMUNIDADES indígenas. Conseqüentemente, 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações demarcação de área para as POPULAÇÕES indígenas, daí porque 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Armadas, para defesa do   TERRITÓRIO e da soberania nacionais, e do 

Judiciais\Pet_3388_acordao território   para a defesa do TERRITÓRIO e da soberania nacionais, a  

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupantes A extrusão dos OCUPANTES não-índios   presentes na área da Terra 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento CONHECIMENTO deste Plenário questões de ordem pública relativas ao 

Judiciais\Pet_3388_acordao território qualquer outra   área no TERRITÓRIO do Estado de Roraima, a qualquer 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades É inegável serem as COMUNIDADES indígenas, de início ,   beneficiária 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades No curso do processo, as COMUNIDADES requereram o   ingresso na 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades caso, e considerando que as COMUNIDADES indígenas   envolvidas, ainda 

Judiciais\Pet_3388_acordao TRADICIONAL TERRAS TRADICIONALMENTE   OCUPADAS POR ÍNDIOS. DIREITO ADQUIRIDO À 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento CONHECIMENTO especializado.   Acresce te r o ministro Menezes Direito 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento 0 reCONHECIMENTO e fixação de limites da afirmada TERRA   INDÍGENA são 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento se o prévio   CONHECIMENTO, como limites precisos, da TERRA INDÍGENA. 



Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional o domínio das terra s   TRADICIONALmente ocupadas pelos índios para a 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente ocupadas pelos índios são aquelas por eles 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional marco da TRADICIONALidade da ocupação.[..] O termo   "originários" a 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento inviabilizar o CONHECIMENTO da ação de mandado de segurança, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras que TRADICIONALmente ocupam,   competindo à União 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional São terras TRADICIONALmente ocupadas pelos   índios as por eles 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional As terras TRADICIONALmente ocupadas pelos índios   destinam-se a sua 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades Nacional, ouvidas as COMUNIDADES   afetadas, ficando-lhes assegurada 

Judiciais\Pet_3388_acordao território grande parte do original TERRITÓRIO para   os Estados Unidos. 

Judiciais\Pet_3388_acordao território em nosso próprio   TERRITÓRIO, do qual se desmembrariam. Essa 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações de lei para proteção das POPULAÇÕES   indígenas internacionais de 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Um TERRITÓRIO correspondente a 11 cidades de São Paulo   (que tem 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicionais pela florest a com roupas TRADICIONAIS. A aspiração é te r uma 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações tem valor para as   POPULAÇÕES que não tiveram contato com os 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações Há POPULAÇÕES na região da reserva Raposa Serra do Sol   que vivem ali 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações muito antes de parcela das POPULAÇÕES indígenas   que atravessaram as 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações receber e acolher essas POPULAÇÕES   indígenas juntamente com as 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações indígenas juntamente com as POPULAÇÕES indígenas que já existiam   no 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Cerca de 71% do TERRITÓRIO está   legalmente destinado a minorias e a 

Judiciais\Pet_3388_acordao território na realidade mais de 50% do TERRITÓRIO já está   ocupado, configura-se 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações uso exclusivo de   algumas POPULAÇÕES, enquanto uma série de medidas 

Judiciais\Pet_3388_acordao território equivalente à soma dos TERRITÓRIOs da Argentina, Bolívia,   Uruguai, 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações delas trabalham junto às POPULAÇÕES indígenas. Algumas, ao que 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupantes 2 004, aparecem notícias preOCUPANTES, que têm origem em visão de 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional e sim pertencentes TRADICIONALmente aos índios,   sendo nulos os 

Judiciais\Pet_3388_acordao território livre locomoção no TERRITÓRIO nacional em   tempo de paz, podendo 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações consulta plebiscitária às POPULAÇÕES interessadas.   A situação da 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades o interesse de proteção das COMUNIDADES   indígenas há de ser 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades proteção ao interesse das COMUNIDADES indígenas de forma a não 

Judiciais\Pet_3388_acordao território que   indicará os limites do TERRITÓRIO em conformidade com o art. 231 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional demonstrada não só a posse TRADICIONAL e   imemorial dos grupos 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional proteção das   terras que TRADICIONALmente ocupam e dos recursos 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações abordar as preOCUPAÇÕES dos povos aborígenes   cujas terras estão em 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Todo o TERRITÓRIO Wapixana, excluindo a área da Guiana,   foi invadido 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades as COMUNIDADES envolvidas na demarcação. O estágio de aculturamento 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional 2° A demarcação das terra s TRADICIONALmente   ocupadas pelos índios 



Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades (representantes   das COMUNIDADES indígenas da região da serra)   — 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades (representante das COMUNIDADES indígenas da   região do baixo 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades NETO   (representante das COMUNIDADES indígenas da   região do Surumu) 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades SOUZA (representantes das COMUNIDADES   indígenas da região da 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional 2° A demarcação das terras TRADICIONALmente   ocupadas pelos índios 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional demonstrada não só a posse TRADICIONAL e   imemorial dos grupos 

Judiciais\Pet_3388_acordao Comunidades e Desenvolvimento   das COMUNIDADES Indígenas de Roraima (ALIDICIR). 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento agrícola e que não tomou CONHECIMENTO de   sua nomeação pela Portaria 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO do Estado de Roraima. Se englobadas todas as terras 

Judiciais\Pet_3388_acordao território do TERRITÓRIO estadual. Segundo alega a União, ainda assim a área 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades dentro das COMUNIDADES indígenas. Há notíci a de existirem mais de 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional em   propriedades que TRADICIONALmente haviam estado em poder dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades o deslocamento de COMUNIDADES e a   21 http://www.law.harvard 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades ao atendimento das   COMUNIDADES fossem realizados após consulta aos 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento O simples reCONHECIMENTO de que terra s   privadas, intitulada s pelo 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações intercâmbio entre as POPULAÇÕES indígena,   mestiça e branca...   . . 

Judiciais\Pet_3388_acordao TRADICIONAL TERRAS   TRADICIONALMENTE OCUPADAS POR ÍNDIOS. DIREITO ADQUIRIDO À 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional à União demarcar as terras TRADICIONALmente   ocupadas pelos índios 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território TERRITÓRIO Indígena (TI);   iii. São Marcos e TI Raposa Serra do Sol 

Judiciais\Pet_3388_acordao território de sua preocupação   com os TERRITÓRIOs indígenas na faixa de 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações Importa verificar as preOCUPAÇÕES veiculadas pelo   jornal O Estado de 

Judiciais\Pet_3388_acordao território vez maior de regiões do TERRITÓRIO nacional, visto que todo esse 

Judiciais\Pet_3388_acordao território visto que todo esse   TERRITÓRIO - sempre é bom lembrar - já pertenceu 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades integralmente   às COMUNIDADES indígenas. Mato Grosso do Sul - com 14 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações onde o governo assentou   POPULAÇÕES removidas por causa da construção 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional Federal nas terra s TRADICIONALmente ocupadas por indígenas estão 

Judiciais\Pet_3388_acordao território em faixa de fronteira, em TERRITÓRIO de 10 milhões de   hectares, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento não   inviabiliza o seu reCONHECIMENTO como tal. Em despacho de 20 de 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de consulta às COMUNIDADES indígenas   envolvidas ou à FUNAI;   (vi) a 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de consulta às COMUNIDADES indígenas   envolvidas ou à FUNAI;   Vale, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território à segurança do TERRITÓRIO   nacional e opinar sobre o efetivo uso, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território faixa para a defesa do TERRITÓRIO brasileiro. Revelava-se, pois, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território área em que se encontram os TERRITÓRIOs do Brasil da   Guiana e da 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Colômbia invadiu o TERRITÓRIO equatoriano e provocou a morte do 

Judiciais\Pet_3388_acordao TERRITÓRIO OCUPAR GRANDE PARTE DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE   RORAIMA   A Câmara 

Judiciais\Pet_3388_acordao território pouco mais de 7% do   TERRITÓRIO daquele Estado, que, desde a sua 



Judiciais\Pet_3388_acordao território equivalendo menos de   8% do TERRITÓRIO estadual.   Na região, existem 

Judiciais\Pet_3388_acordao território contidas dentro de um TERRITÓRIO único, qual   seja, a Terra Indígena 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional mas, sim, a ocupação   TRADICIONAL do território indígena, o que 

Judiciais\Pet_3388_acordao território a ocupação   tradicional do TERRITÓRIO indígena, o que significa 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Com efeito, a alteração do TERRITÓRIO original de   Raposa Serra do 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades ilha s privari a muitas das COMUNIDADES   da reserva do acesso ao 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento ao pesquisador ter um   CONHECIMENTO abragente sobre os fenômenos 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupantes econômica da maioria dos OCUPANTES   da área indígena; mais da metade 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações da área   indígena e as OCUPAÇÕES não empregam muita mão-de-obra de 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupantes a afetar á crucialmente 61 OCUPANTES   que nela tem suas atividade s 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades inúmeros prejuízos às COMUNIDADES indígenas, que estão   impedidas de 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades não rara s   fatais para as COMUNIDADES indígenas e seus membros, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades s   pelas própria s COMUNIDADES indígenas futuramente.   A demarcação 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional A demarcação da terr a TRADICIONALmente ocupada é uma   obrigação 

Judiciais\Pet_3388_acordao território e   tão substancial de seu TERRITÓRIO ?  

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento já falam de reCONHECIMENTO internacional dessas   nações em organismos 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional de que as terras   TRADICIONALmente ocupadas pelos índios, embora 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades grupos   indígenas e das COMUNIDADES tribais.   A QUESTÃO DAS TERRAS 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional As terras TRADICIONALmente ocupadas pelos índios   incluem-se no 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades modo, a proporcionar às   COMUNIDADES indígenas bem-estar e condições 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional terras que   TRADICIONALmente ocupam...", é dado concluir estarem 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional as terras que TRADICIONALmente ocupam, competindo à União 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional se entende   como terras TRADICIONALmente ocupadas. Atente-se para a 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional São terras TRADICIONALmente ocupadas pelos   índios as por ela 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional As terras TRADICIONALmente ocupadas pelos   índios destinam-se à sua 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento referencial para o reCONHECIMENTO, aos índios,   "dos direitos sobre 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras que TRADICIONALmente ocupam".   Terras que 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional Terras que TRADICIONALmente ocupam, atente-se, e não aquelas que 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento nossa Lei Maior falar do reCONHECIMENTO   dos "direitos originários 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras que TRADICIONALmente   ocupam". O termo "originários" 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupantes não dariam aos OCUPANTES direito a qualquer ação ou   indenização 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional terras TRADICIONALmente ocupadas pelos índios - inciso XI do   artigo 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento 0   reCONHECIMENTO de direitos contido no artigo 231 está ligado, no 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional terras que TRADICIONALmente ocupam" (presente),   sendo que houve 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional com o § 1º, são terras TRADICIONALmente   ocupadas pelos índios "as 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades cogita da legitimação das COMUNIDADES e organizações   indígenas para 



Judiciais\Pet_3388_acordao CONHECIMENTO CONHECIMENTO DO RECURSO   EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO.   Analisando a 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento reclama   do Judiciário o reCONHECIMENTO da prescrição aquisitiva . 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional as   terras TRADICIONALmente ocupadas pelos índios."   A Lei 6001/73 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades dos silvícolas e das COMUNIDADES   indígenas (art. 35), e, no art. 36, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades a) audição de todas as COMUNIDADES indígenas   existentes na área a 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional ocupação TRADICIONAL, que é uma ocupação qualificada pela 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional índios, a TRADICIONAL, coloquial; é a dos índios propriamente   ditos, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional que TRADICIONALmente ocupam, ..." - não imemorialmente,   porque, aí, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional e por isso é que   falou de TRADICIONALidade - "competindo à União 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional São terras TRADICIONALmente ocupadas   pelos índios as por eles 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento o reCONHECIMENTO da legitimidade ético-jurídica de  qualquer medida 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento de  defesa, pois o reCONHECIMENTO da legitimidade ético-  - jurídica 

Judiciais\Pet_3388_acordao TRADICIONAL TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS POR  ÍNDIOS. DIREITO ADQUIRIDO À 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional à União demarcar as terras TRADICIONALmente  ocupadas pelos índios 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento necessárias ao reCONHECIMENTO da inteira validade jurídica de 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional 'a demarcação das terras  TRADICIONALmente ocupadas pelos índios será 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente ocupam" - estabeleceu, de maneira bastante precisa, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento referencial para o reCONHECIMENTO, aos índios, 'dos  direitos sobre 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras que TRADICIONALmente ocupam'.  Terras que 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional Terras que TRADICIONALmente ocupam, atente-se, e não  aquelas que 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional para descaracterizar a TRADICIONALidade da posse das  suas terras, à 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional são terras  ocupadas TRADICIONALmente pelos índios.  Para José Afonso 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional anteriores, o advérbio 'TRADICIONALmente'  não deve ser entendido como 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional 'Terras TRADICIONALmente ocupadas não revela aí  uma relação temporal. 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional que a expressão ocupadas  TRADICIONALmente não significa ocupação 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional 'Terras que os índios TRADICIONALmente ocupam' são,  desde logo, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território silvícolas abrange todo o  TERRITÓRIO indígena propriamente dito, isto 

Judiciais\Pet_3388_acordao território o que se reservou foi o TERRITÓRIO dos  índios. (...). O objetivo da 

Judiciais\Pet_3388_acordao território ocupavam determinado TERRITÓRIO porque desse  território tiravam seus 

Judiciais\Pet_3388_acordao território território porque desse  TERRITÓRIO tiravam seus recursos 

Judiciais\Pet_3388_acordao território índios, 'vivendo' naquele  TERRITÓRIO, porque a tanto equivale dizer 

Judiciais\Pet_3388_acordao território embora a demarcação  desse TERRITÓRIO resultasse, Originariamente, de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento SenhorPresidente, o reCONHECIMENTO oficial, consubstanciado no 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional se como terra TRADICIONALmente ocupada   por comunidades indígenas. 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades por COMUNIDADES indígenas.  Não constitui demasia observar, neste 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional terras TRADICIONALmente ocupadas pelos índios, embora pertencentes 



Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades dos grupos indígenas e das COMUNIDADES tribais.  A Constituição da 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades outro, a proporcionar, às COMUNIDADES  indígenas, bem-estar e 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional nas terras por ele já TRADICIONALmente   ocupadas, expõe-se ao risco 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional terras por eles TRADICIONALmente ocupadas, pois a disputa dessas 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional Brasil, de terras TRADICIONALmente ocupadas pelos índios não se revela 

Judiciais\Pet_3388_acordao território a defesa do TERRITÓRIO nacional, pois, como bem afirmou o eminente 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES tribais interessadas, para efeito de instalação, em tais 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional 'sobre as  terras que TRADICIONALmente ocupam', 'competindo à  União 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional como elas são TRADICIONALmente ocupadas, continuamente ou  em ilhas. 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente, a área de Raposa/Serra do Sol. Não há,  nos autos, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional assim TRADICIONALmente as ocupavam, em outubro de 1988.  (...) as 

Judiciais\Pet_3388_acordao território alteração do TERRITÓRIO original de Raposa/Serra do  Sol, mediante a 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional de que os índios ocupavam, TRADICIONALmente, em  ilhas, as terras de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento o mediante reCONHECIMENTO, como  terras indígenas - pertencentes, em 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento causada pelo arbitrário reCONHECIMENTO,  como área indígena, de terras 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO geográfico dessa mesma unidade da Federação.  Com as 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades audição de todas as COMUNIDADES   indígenas existentes na área a ser 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades a audição de todas as COMUNIDADES indígenas   existentes na área a ser 

Judiciais\Pet_3388_acordao Comunidades Em nome das COMUNIDADES Indígenas Socó e outras, que   são 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES, sem jamais debater, sem que as partes tenham podido 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de consulta   a COMUNIDADES indígenas envolvidas e à   Funai ;" 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de   consulta a COMUNIDADES indígenas envolvidas   e à Funai ;"   Diz 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades protegidos das COMUNIDADES indígenas.   Não bastasse a primazia 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações de acordo com as preOCUPAÇÕES do   Ministro Joaquim Barbosa. A meu 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações obstante todas essas preOCUPAÇÕES do Ministro Joaquim Barbosa.   Se 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações entendo perfeitamente as preOCUPAÇÕES do nobre advogado, porém 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento contínuo reCONHECIMENTO aos povos indígenas das terras que 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente ocupam.   Essa é a lição que temos a oportunidade de 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações para a União e para as POPULAÇÕES indígenas. 0   Supremo Tribunal 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional a demarcação das terras TRADICIONALmente   ocupadas pelos índios. 0 

Judiciais\Pet_3388_acordao TRADICIONAL TERRAS   TRADICIONALMENTE OCUPADAS POR ÍNDIOS. DIREITO ADQUIRIDO À 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional União demarcar as   terras TRADICIONALmente ocupadas pelos índios 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional das terras por eles TRADICIONALmente   ocupadas, é indubitável que 

Judiciais\Pet_3388_acordao território parcela   considerável do TERRITÓRIO nacional encontra-se afetada - ou 

Judiciais\Pet_3388_acordao território pela Embrapa,   26,95% do TERRITÓRIO nacional estaria ocupado por 

Judiciais\Pet_3388_acordao território não se pode olvidar, possui TERRITÓRIO mais extenso do que   o nosso. 



Judiciais\Pet_3388_acordao território Ademais, 31,54% do TERRITÓRIO seria constituído por   reservas legais 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Assim, quase   76% do TERRITÓRIO nacional estaria afetado a uma 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupantes revela dados ainda mais preOCUPANTES:   para a satisfação das demandas 

Judiciais\Pet_3388_acordao território fundiárias, quilombolas), o TERRITÓRIO remanescente - excluídas as 

Judiciais\Pet_3388_acordao território até o rio   Essequibo em TERRITÓRIO guianense, por se tratar de região 

Judiciais\Pet_3388_acordao território das forças armadas em TERRITÓRIO indígena,   demonstrada na Declaração 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional as terras TRADICIONALmente ocupadas pelos índios.   [...]   § 2° - A 

Judiciais\Pet_3388_acordao território fundamental para defesa do   TERRITÓRIO nacional, e sua ocupação e 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional destinadas à ocupação TRADICIONAL dos índios. A   estes, portanto, 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sobre as terras que TRADICIONALmente ocupam,   competindo à União 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional São terras TRADICIONALmente ocupadas pelos índios as por   eles 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional As terras TRADICIONALmente ocupadas pelos indios   destinam-se a sua 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Armadas, para defesa do TERRITÓRIO e   da soberania nacionais, e do 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional Federal nas terras   TRADICIONALmente ocupadas por indígenas estão 

Judiciais\Pet_3388_acordao território segurança e   integridade do TERRITÓRIO nacional, à garantia da lei e 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades impactos em   relação às COMUNIDADES indígenas das localidades objeto 

Judiciais\Pet_3388_acordao território defesa das fronteiras e do TERRITÓRIO nacional.   Além disso, o art. 

Judiciais\Pet_3388_acordao território do TERRITÓRIO nacional.   A proteção das fronteiras e do território 

Judiciais\Pet_3388_acordao território proteção das fronteiras e do TERRITÓRIO nacional conta,   ainda, com a 

Judiciais\Pet_3388_acordao território atuação corresponde a 14% do TERRITÓRIO nacional,   praticamente 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES indígenas, desde que haja aprovação do Conselho de 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupantes sobre todos os eventuais OCUPANTES da faixa de   fronteira. Dada a 

Judiciais\Pet_3388_acordao COMUNIDADES À POSSE E AO USUFRUTO DAS COMUNIDADES   INDÍGENAS EM ÁREAS DE UNIDADE 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações garantam às POPULAÇÕES tradicionais, cuja subsistência   dependa da 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações tradicionais garantam às POPULAÇÕES TRADICIONAIS, cuja subsistência   dependa da 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicionais garantam às populações TRADICIONAIS, cuja subsistência   dependa da 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades Assim, as COMUNIDADES indígenas devem respeitar as   restrições 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades conservação e comuniquem às COMUNIDADES indígenas, com auxílio da 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento para que aquelas tomem   CONHECIMENTO e participem do processo de 

Judiciais\Pet_3388_acordao território o meio ambiente dos   TERRITÓRIOs que eles habitam".   É preciso 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades o   auxílio da FUNAI, às COMUNIDADES indígenas é fundamental, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades da   aceitação das COMUNIDADES indígenas como requisito de validade, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades em que se afirma que as COMUNIDADES   indígenas devem participa r da 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional s sobre as   terra s que TRADICIONALment e ocupam, pois:   "Há 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades da Biodiversidade e as COMUNIDADES indígenas.   Dessa feita , é 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades participaçã o   das COMUNIDADES indígenas interessadas. " (fls. 9-10 



Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades a e manifestaçã o da s COMUNIDADES indígenas, não como   requisit o de 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIOs   indígenas", é inconstitucional qualquer interpretação 

Judiciais\Pet_3388_acordao território a indissolubilidade do TERRITÓRIO e   o princípio federativo.   Em 

Judiciais\Pet_3388_acordao território em relação aos conceitos de TERRITÓRIO, ente   federativo, soberania e 

Judiciais\Pet_3388_acordao território têm direito às terras, TERRITÓRIOs e   recursos que possuem e ocupam 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional que possuem e ocupam TRADICIONALmente ou que tenham de   outra forma 

Judiciais\Pet_3388_acordao território e controlar as terras, TERRITÓRIOs e recursos que   possuem em razão 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional em razão da propriedade TRADICIONAL ou de outra forma   tradicional de 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional ou de outra forma   TRADICIONAL de ocupação ou de utilização, assim 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento Os Estados assegurarão reCONHECIMENTO e proteção jurídicos a   essas 

Judiciais\Pet_3388_acordao território jurídicos a   essas terras, TERRITÓRIOs e recursos. Tal reconhecimento 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento Tal reCONHECIMENTO   respeitará adequadamente os costumes, as 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional das terras que ocupem TRADICIONALmente. É essa a opção 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento para garantir o reCONHECIMENTO e o respeito devidos   aos direitos e 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades Ressalto, novamente, que as COMUNIDADES indígenas devem   observar os 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES indígenas, desde que haja aprovação do Conselho de 

Judiciais\Pet_3388_acordao território considerações relativas ao TERRITÓRIO   envolvido no litígio.   Como 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território em TERRITÓRIO Federal do Rio Branco, que passou a se chamar Roraima 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território de 1988 transformou o TERRITÓRIO de   Roraima em Estado da Federação 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território A transformação do TERRITÓRIO de Roraima em Estado da   Federação 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Segundo informações, 46% do TERRITÓRIO do Estado de Roraima   já é 

Judiciais\Pet_3388_acordao território representará diminuição do TERRITÓRIO dos   entes federados em 

Judiciais\Pet_3388_acordao território de bens com senhorio   de um TERRITÓRIO político. Ademais, é de todo 

Judiciais\Pet_3388_acordao território se   de TERRITÓRIO encravado na 'Terra Indígena São Marcos',   nada 

Judiciais\Pet_3388_acordao território à alegação de diminuição do TERRITÓRIO do Estado   de Roraima, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território se que a área do TERRITÓRIO nacional que compõe   o Estado de Roraima 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO como bens da União no tempo de sua criação.  

Judiciais\Pet_3388_acordao Território à transformação do TERRITÓRIO Federal de Roraima em   Estado, assim 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território Os TERRITÓRIOs Federais de Roraima e do Amapá são transformados   em 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território não TERRITÓRIO Federal. Tais terras são território dos Estados e 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Tais terras são TERRITÓRIO dos Estados e   MunicÍpios em que estão 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território não representa diminuição do TERRITÓRIO   do Estado de Roraima, pois 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território Brasil não possui nenhum TERRITÓRIO Federal. Os territórios poderão 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Os TERRITÓRIOs poderão   vir a ser criados em conformidade com as 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento CONHECIMENTO da ação quanto à pretensão autoral de vê-los excluídos  

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações OCUPAÇÕES e domínios anteriores à demarcação, como consignado pelo 



Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional expressões de   ocupação TRADICIONAL da terra, nenhum direito de cunho 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações fática anterior (posses, OCUPAÇÕES, etc.). O   fato indígena a 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional terras por eles ocupadas TRADICIONALmente.   Seria o caso dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional à posse da terra que   TRADICIONALmente ocupavam. Antes disso, 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupantes indígena, o direito de seus OCUPANTES não poderá   prevalecer sobre o 

Judiciais\Pet_3388_acordao território silvícolas abrange todo o TERRITÓRIO indígena propriamente dito, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território o que se   reservou foi o TERRITÓRIO dos índios. Essa área foi 

Judiciais\Pet_3388_acordao território ocupavam   determinado TERRITÓRIO, porque desse território tiravam 

Judiciais\Pet_3388_acordao território território, porque desse TERRITÓRIO tiravam seus   recursos 

Judiciais\Pet_3388_acordao território os   índios, vivendo naquele TERRITÓRIO, porque a tanto equivale 

Judiciais\Pet_3388_acordao território embora a demarcação desse TERRITÓRIO   resultasse, originariamente, de 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional São terra s TRADICIONALmente ocupadas pelos índio s as por ele s 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente ocupadas pelos índios" não é revestida de qualquer 

Judiciais\Pet_3388_acordao território demarcada, superior ao   TERRITÓRIO de países como Portugal e Bélgica, 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupações suscitam algumas   preOCUPAÇÕES.   Há algum tempo tenho certa 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional sem dúvida, princípio já TRADICIONAL do   Direito Público brasileiro 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento traduz o próprio reCONHECIMENTO de que existem  

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades A vida social das COMUNIDADES indígenas hoje existentes no 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades à sua integração com as COMUNIDADES vizinhas, para a   identificação 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional São terras TRADICIONALmente ocupadas pelos índios as por   eles 

Judiciais\Pet_3388_acordao Território TERRITÓRIO Federal.  

Judiciais\Pet_3388_acordao Território Os TERRITÓRIOs Federais, como dispõe o art. 33 da   Constituição, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território Constituição, integram o TERRITÓRIO da União e serão organizados, 

Judiciais\Pet_3388_acordao território são bens da União e TERRITÓRIO dos   Municípios e Estados em que estão 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO federal indígena". Essas   normas não foram recepcionadas 

Judiciais\Pet_3388_acordao território A afetação do TERRITÓRIO de uma unidade federada precisa   ter 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO da Raposa Serra do Sol. É um vastíssimo território. 

Judiciais\Pet_3388_acordao território É um vastíssimo TERRITÓRIO.   Sobrevoa-se uma aldeia e, depois de 

Judiciais\Pet_3388_acordao território toda população radicada no TERRITÓRIO   brasileiro, a entretecer com a 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades especificamente às COMUNIDADES indígenas são   de competência da 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações ,   garantido o acesso das POPULAÇÕES indígenas ao Sistema Único de 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações regiões onde residem as   POPULAÇÕES indígenas, para propiciar essa 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações § 3o As POPULAÇÕES indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, 

Judiciais\Pet_3388_acordao populações As POPULAÇÕES indígenas terão direito a participar   dos organismos 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de consulta às COMUNIDADES   indígenas envolvidas ou à FUNAI". Isso 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades das COMUNIDADES indígenas da área". Vossa Excelência colocou "em 



Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades ouvidas as COMUNIDADES indígenas".   O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades as COMUNIDADES indígenas, levando-se em conta" - Vossa Excelência 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES indígenas"...   O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES 

Judiciais\Pet_3388_acordao território TERRITÓRIO federativo. Então, não se destina à livre circulação dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades natureza por parte das COMUNIDADES indígenas;"   No meu voto também 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades aos grupos tribais ou COMUNIDADES indígenas". É em   cima: "as terras 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades aos grupos tribais ou COMUNIDADES indígenas, a prática de   caça, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades COMUNIDADES indígenas, o usufruto exclusivo das riquezas naturais e 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades realidade das COMUNIDADES indígenas não é estática no tempo, mas 

Judiciais\Pet_3388_acordao tradicional TRADICIONALmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em 

Judiciais\Pet_3388_acordao ocupantes índios OCUPANTES. A continuidade da desintrusão   administrativa, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento prometendo lá, e que é de CONHECIMENTO da Corte, com ação   cautelar, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades nome das COMUNIDADES que estão em Roraima, e as aqui presentes, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades e causando danos às COMUNIDADES. Era isso que eu gostaria   de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conhecimento eu trarei ao CONHECIMENTO da Corte as ocorrências   para uma 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades audição de todas as COMUNIDADES   indígenas existentes na área a ser 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de consulta às COMUNIDADES indígenas envolvidas ou   à FUNAI; (vi) a 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades de consulta às COMUNIDADES indígenas   envolvidas ou à FUNAI; (vii) o 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades com a participação   das COMUNIDADES indígenas, que deverão ser 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades natureza por   parte das COMUNIDADES indígenas; (xiii) a cobrança de 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades aos grupos   tribais ou COMUNIDADES indígenas, a prática de caça, 

Judiciais\Pet_3388_acordao comunidades e posse dos grupos e das   COMUNIDADES indígenas, o usufruto exclusivo 

Judiciais\Pet_3388_acordao território encravadas em seus TERRITÓRIOs, observada a fase   em que se encontrar 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e   Comunidades Tradicionais e   as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades COMUNIDADES Tradicionais e   as Unidades de Conservação de Proteção 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais Comunidades TRADICIONAIS e   as Unidades de Conservação de Proteção 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e   Comunidades Tradicionais e   as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades COMUNIDADES Tradicionais e   as Unidades de Conservação de Proteção 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais Comunidades TRADICIONAIS e   as Unidades de Conservação de Proteção 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e   Comunidades Tradicionais e   as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades COMUNIDADES Tradicionais e   as Unidades de Conservação de Proteção 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais Comunidades TRADICIONAIS e   as Unidades de Conservação de Proteção 

Jurídicos\Manual_MPF Populações de Coordenação e Revisão – POPULAÇÕES Indígenas e Comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades – Populações Indígenas e COMUNIDADES Tradicionais  Coordenação  Maria 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais Indígenas e Comunidades TRADICIONAIS  Coordenação  Maria Luiza Grabner 

Jurídicos\Manual_MPF Populações de Coordenação e Revisão – POPULAÇÕES Indígenas e Comunidades 



Jurídicos\Manual_MPF Comunidades – Populações Indígenas e COMUNIDADES Tradicionais  SAF Sul, Quadra 4, 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais Indígenas e Comunidades TRADICIONAIS  SAF Sul, Quadra 4, Conjunto C 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de povos e comunidades tradicionais e as unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Territórios de povos e COMUNIDADES tradicionais e as unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS e as unidades de conser-  vação de 

Jurídicos\Manual_MPF território Conservação federais em todo TERRITÓRIO nacional, especi-  ficamente 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades haja presença de povos e COMUNIDADES tradicionais.   A ideia original 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS.   A ideia original consistiu em 

Jurídicos\Manual_MPF território decorrentes da afetação de TERRITÓRIOs tradicionais ocupados por povos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais da afetação de territórios TRADICIONAIS ocupados por povos 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades quilombolas, outros povos e COMUNIDADES tradicionais, pelas Unidades 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais outros povos e comunidades TRADICIONAIS, pelas Unidades de Conservação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais a presença desses povos TRADICIONAIS   1 Graduada em Ciências 

Jurídicos\Manual_MPF Território Doutoranda em   Gestão de TERRITÓRIOs Ocupados na Região Costeira e 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento oriundas de outras áreas do CONHECIMENTO, de modo a problematizar 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades e COMUNIDADES tradicionais............................................ 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e comunidades TRADICIONAIS............................................ 

Jurídicos\Manual_MPF território TERRITÓRIOs de povos e comunidades tradicionais ..................... 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades territórios de povos e COMUNIDADES tradicionais ...................... 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS ...................... 37  1. 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades de interesse das COMUNIDADES  tradicionais paracriação de unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais interesse das comunidades  TRADICIONAIS paracriação de unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES tradicionais presentes  na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades TRADICIONAIS presentes  na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF território mapeamento da ocupação e do TERRITÓRIO   de uso; caracterização e 

Jurídicos\Manual_MPF território Histórico de ocupação do TERRITÓRIO ................................. 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes de conflitos com OCUPANTES de outros tipos .................. 96  5.2 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais grupos   sociais designados TRADICIONAIS, de maneira a propor uma 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades com Presença de Povos e   COMUNIDADES Tradicionais, contendo 6 (seis) 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e   Comunidades TRADICIONAIS, contendo 6 (seis) tópicos 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades pela presença de povos   e COMUNIDADES tradicionais.   Nos Exemplos e 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos   e comunidades TRADICIONAIS.   Nos Exemplos e Fontes, 

Jurídicos\Manual_MPF território com sobreposição de TERRITÓRIOs pertencentes a povos e comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades pertencentes a povos e COMUNIDADES tradicionais,   bem como focalizar 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais a povos e comunidades TRADICIONAIS,   bem como focalizar os 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais entre a presença de povos TRADICIONAIS e a proteção ambiental;  2. 



Jurídicos\Manual_MPF território ameaças à integridade dos TERRITÓRIOs especialmente prote-  gidos, de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais estabelecida com os povos TRADICIONAIS, dentre as quais se destacam 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades vos e COMUNIDADES tradicionais e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais vos e comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF território desafetação dos TERRITÓRIOs ocupados sob a jurisdição des-  sas 

Jurídicos\Manual_MPF populações sas Unidades ou remoção das POPULAÇÕES, nesse último caso, como 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades povos e COMUNIDADES tradicionais  Justificativa do tema: povos   e 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais povos e comunidades TRADICIONAIS  Justificativa do tema: povos   e 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades povos   e COMUNIDADES tradicionais  1. A importância das Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais povos   e comunidades TRADICIONAIS  1. A importância das Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF território meio de garantir proteção a TERRITÓRIOs   que apresentam 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades proteção aos povos e COMUNIDADES tradicionais;  2. A existência, em 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais aos povos e comunidades TRADICIONAIS;  2. A existência, em 2012, de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades se a presença de povos e COMUNIDADES tradicionais   em 37%: entre 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS   em 37%: entre estas, 23% eram 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades o Instituto Chico Mendes e COMUNIDADES tradicionais residentes em   7 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Chico Mendes e comunidades TRADICIONAIS residentes em   7 Estratégias 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades povos e COMUNIDADES tradicionais  Unidades de Conservação “onde a sua 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais povos e comunidades TRADICIONAIS  Unidades de Conservação “onde a sua 

Jurídicos\Manual_MPF território a garantir o direito aos TERRITÓRIOs   tradicionais quilombolas:   a. 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais o direito aos territórios   TRADICIONAIS quilombolas:   a. Fazer uma 

Jurídicos\Manual_MPF populações conciliação da presença das POPULAÇÕES tradicionais em UCs de   todas 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais da presença das POPULAÇÕES TRADICIONAIS em UCs de   todas as 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais da presença das populações TRADICIONAIS em UCs de   todas as 

Jurídicos\Manual_MPF populações Afirmar a presença das POPULAÇÕES tradicionais como agentes e aliados 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais a presença das POPULAÇÕES TRADICIONAIS como agentes e aliados 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais a presença das populações TRADICIONAIS como agentes e aliados 

Jurídicos\Manual_MPF populações Firmar a negociação com as POPULAÇÕES tradicionais, mediante Consulta 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais a negociação com as POPULAÇÕES TRADICIONAIS, mediante Consulta Prévia 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais com as populações TRADICIONAIS, mediante Consulta Prévia Livre   e 

Jurídicos\Manual_MPF populações específicos de apoio às POPULAÇÕES tradicionais   em UCs de uso 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais de apoio às POPULAÇÕES TRADICIONAIS   em UCs de uso sustentável.   8. 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de apoio às populações TRADICIONAIS   em UCs de uso sustentável.   8. 

Jurídicos\Manual_MPF território conservação ambiental   com TERRITÓRIOs tradicionais:  a. A maior 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais ambiental   com territórios TRADICIONAIS:  a. A maior parte das 

Jurídicos\Manual_MPF populações A maior parte das POPULAÇÕES tradicionais está localizada em unidades 



Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais A maior parte das POPULAÇÕES TRADICIONAIS está localizada em unidades 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais maior parte das populações TRADICIONAIS está localizada em unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF território presentes ( meio ambiente e TERRITÓRIO das populações tradicionais) 

Jurídicos\Manual_MPF populações ambiente e território das POPULAÇÕES tradicionais) *…+ para a solução 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais e território das POPULAÇÕES TRADICIONAIS) *…+ para a solução   desse 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e território das populações TRADICIONAIS) *…+ para a solução   desse 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades A presença de povos ou COMUNIDADES tradicionais em Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos ou comunidades TRADICIONAIS em Unidades de Conservação 

Jurídicos\Manual_MPF populações caso, a realocação das POPULAÇÕES tradicionais residentes em Unidades 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais a realocação das POPULAÇÕES TRADICIONAIS residentes em Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais a realocação das populações TRADICIONAIS residentes em Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF populações de POPULAÇÕES viáveis de espécies no seu meio natural”, entre outros 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento garante a preservação do CONHECIMENTO tradicional das comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional preservação do conhecimento TRADICIONAL das comunidades   indígenas e 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades tradicional das COMUNIDADES   indígenas e locais relevantes à 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades quilombolas e as outras COMUNIDADES locais desempenham um papel 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades por remanescentes de COMUNIDADES de quilombos;   •  O Decreto nº 4 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento CONHECIMENTO, delimitação, demarcação e titulação das terras 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades por remanescentes   das COMUNIDADES dos quilombos;   •  O Decreto nº 6 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades tável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais (abrangendo comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS (abrangendo comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Tradicionais (abrangendo COMUNIDADES extrativistas, ribei-  rinhas, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de Conservação e   povos TRADICIONAIS, elas existem. Vejamos.   O art. 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a participação das COMUNIDADES envolvidas.   O art. 11 do Decreto nº 4 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a sustentabilidade destas COMUNIDADES, conciliando o interesse do 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades dos   representantes das COMUNIDADES locais, quilombolas e povos 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais, define como 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS, define como objetivos 

Jurídicos\Manual_MPF território de Proteção   Integral em TERRITÓRIOs tradicionais e estimular a 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Integral em territórios TRADICIONAIS e estimular a criação de 

Jurídicos\Manual_MPF populações 42 prevê   a realocação das “POPULAÇÕES tradicionais residentes em 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais a realocação das “POPULAÇÕES TRADICIONAIS residentes em unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais realocação das “populações TRADICIONAIS residentes em unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento nas mais diversas áreas do CONHECIMENTO tem demonstrado   a 

Jurídicos\Manual_MPF território manter esses povos nos seus TERRITÓRIOs tradicionais, mesmo   quando 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais povos nos seus territórios TRADICIONAIS, mesmo   quando inseridos em 



Jurídicos\Manual_MPF território casos de sobreposições entre TERRITÓRIOs tradicionais e Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais entre territórios TRADICIONAIS e Unidades de Conservação,   Kênia 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Proteção Integral os povos TRADICIONAIS que ali residam e utilizem 

Jurídicos\Manual_MPF território conservação ambiental desses TERRITÓRIOs.   Para o Grupo de Trabalho 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Trabalho Quilombos, Povos e COMUNIDADES Tradicionais instituído pela 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais Povos e Comunidades TRADICIONAIS instituído pela 6ª CCR,   a temática 

Jurídicos\Manual_MPF território da sobreposição entre TERRITÓRIOs tradicionais e Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais entre territórios TRADICIONAIS e Unidades de Conservação é prioritária 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades do direito à terra das COMUNIDADES   quilombolas no Brasil.   Nesse 

Jurídicos\Manual_MPF território se   a seis casos em que TERRITÓRIOs quilombolas estão na mesma área 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a permanência dessas COMUNIDADES em suas áreas,   porque elas sabem 

Jurídicos\Manual_MPF território localizada justamente em TERRITÓRIOs ocupados   por comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades territórios ocupados   por COMUNIDADES tradicionais, tanto indígenas 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais ocupados   por comunidades TRADICIONAIS, tanto indígenas como 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades da participação das COMUNIDADES   nos debates perante as Câmaras de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades controvérsia envolvendo COMUNIDADES indígenas ou quilombolas.   No 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades COMUNIDADES Tradicionais da 6ª CCR/MPF expediu, em 24/10/2012, a 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais Comunidades TRADICIONAIS da 6ª CCR/MPF expediu, em 24/10/2012, a 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades direitos fundamentais das COMUNIDADES   quilombolas que especifica. 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais a presença de povos TRADICIONAIS refere-se, portanto,   à participação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais apropriados, todos os povos TRADICIONAIS acerca de medidas 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais a serem feitas aos povos TRADICIONAIS, dispõe o nº 2 do artigo 6º em 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades entre o órgão e   as COMUNIDADES tradicionais que residem e utilizam 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais o órgão e   as comunidades TRADICIONAIS que residem e utilizam 

Jurídicos\Manual_MPF populações diciona o reassentamento das POPULAÇÕES tradicionais ao consentimento 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais o reassentamento das POPULAÇÕES TRADICIONAIS ao consentimento prévio e 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais das populações TRADICIONAIS ao consentimento prévio e informado dos 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades do GT Quilombos, Povos   e COMUNIDADES Tradicionais da 6ª CCR/MPF 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais Povos   e Comunidades TRADICIONAIS da 6ª CCR/MPF alertou o ICMBio para 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos indígenas   e TRADICIONAIS.  Ressalte-se que a proposta em 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades quilombolas e outras COMUNIDADES   tradicionais foram chamados a 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e outras comunidades   TRADICIONAIS foram chamados a integrar o GTI 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades insuficiente por várias   COMUNIDADES para que se cumpra o direito de 

Jurídicos\Manual_MPF populações enfatiza a preservação   de POPULAÇÕES tradicionais e de seus 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais a preservação   de POPULAÇÕES TRADICIONAIS e de seus conhecimentos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais preservação   de populações TRADICIONAIS e de seus conhecimentos sobre 



Jurídicos\Manual_MPF conhecimento tradicionais e de seus CONHECIMENTOs sobre a biodiversidade, tanto 

Jurídicos\Manual_MPF populações o reassentamento das “POPULAÇÕES tradicionais   e agricultores 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais o reassentamento das “POPULAÇÕES TRADICIONAIS   e agricultores 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais das “populações TRADICIONAIS   e agricultores familiares que serão 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades se que essas COMUNIDADES sejam indenizadas e reassentadas de forma que 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades com presença de povos e COMUNIDADES   tradicionais deve levar em conta 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades   TRADICIONAIS deve levar em conta as 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades de   que os povos e COMUNIDADES tradicionais devam ser 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais que os povos e comunidades TRADICIONAIS devam ser prioritariamente 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional a extinguir as formas como TRADICIONALmente a utilizam   e aos 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades De modo análogo para as COMUNIDADES remanescentes de quilombos, e 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento é imprescindível para o reCONHECIMENTO de todos os direitos,   em 

Jurídicos\Manual_MPF território das dimensões de seus TERRITÓRIOs tradicionais, a interpretação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de seus territórios TRADICIONAIS, a interpretação conjugada   do 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades dos remanescentes das COMUNIDADES de quilombos de seus territórios, a 

Jurídicos\Manual_MPF território de quilombos de seus TERRITÓRIOs, a não ser excep-  cionalmente, nos 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades com   presença de povos e COMUNIDADES tradicionais. Sem prejuízo de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS. Sem prejuízo de outros eventuais 

Jurídicos\Manual_MPF território de sobreposição entre TERRITÓRIOs tradicionais e Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais entre territórios TRADICIONAIS e Unidades de Conservação:  1. 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades entre   a permanência das COMUNIDADES e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF território de Conservação incidentes no TERRITÓRIO tradicional. No caso de a 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional incidentes no território TRADICIONAL. No caso de a presença de povos 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades de a presença de povos   e COMUNIDADES tradicionais preceder à criação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos   e comunidades TRADICIONAIS preceder à criação da Unidade de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional do modo de vida   TRADICIONAL;   15Ver DUPRAT, Deborah. O Estado 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos índios e outros povos TRADICIONAIS, a preservação do meio ambiente 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicional (entre Comunidade TRADICIONAL, Funai, Ibama, ICMBio, Incra etc.), 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades quilombolas e outras COMUNIDADES tradicionais   residentes na 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e outras comunidades TRADICIONAIS   residentes na respectiva unidade 

Jurídicos\Manual_MPF populações Remoção das POPULAÇÕES: é possível, como medida excepcional e, desde 

Jurídicos\Manual_MPF populações prazo, da   permanência das POPULAÇÕES.  A solução conciliatória 

Jurídicos\Manual_MPF território a gestão compartilhada de TERRITÓRIOs e recursos que são comuns ao 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades ao   interesse de povos e COMUNIDADES tradicionais e ao interesse da 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS e ao interesse da conservação 

Jurídicos\Manual_MPF território No caso de TERRITÓRIOs tradicionais,   a primeira destinação pública 



Jurídicos\Manual_MPF tradicionais No caso de territórios TRADICIONAIS,   a primeira destinação pública 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades física e cultural das COMUNIDADES. Em se tratando especificamente dos 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades com os outros povos e   COMUNIDADES tradicionais, os territórios 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais povos e   comunidades TRADICIONAIS, os territórios ocupados, além de 

Jurídicos\Manual_MPF território comunidades tradicionais, os TERRITÓRIOs ocupados, além de essenciais 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades quanto em relação   às COMUNIDADES quilombolas, a própria Constituição 

Jurídicos\Manual_MPF território afetação de seus respectivos TERRITÓRIOs a   uma finalidade pública de 

Jurídicos\Manual_MPF território afetação constitucional dos TERRITÓRIOs   quilombolas foi defendida 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicional os Planos de Uso TRADICIONAL, os Termos de   Compromisso e os Acordos 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento fundamental para o reCONHECIMENTO dos povos ou comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades reconhecimento dos povos ou COMUNIDADES   tradicionais, bem como de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos ou comunidades   TRADICIONAIS, bem como de seus direitos e 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos TRADICIONAIS constituem-se como grupos culturalmente 

Jurídicos\Manual_MPF território social, que ocupam e usam   TERRITÓRIOs e recursos naturais como 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento e econômica, utilizando CONHECIMENTOs, inovações e práticas gerados e 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Os povos ou COMUNIDADES tradicionais são coletividades que possuem 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Os povos ou comunidades TRADICIONAIS são coletividades que possuem 

Jurídicos\Manual_MPF território relação especial com   seus TERRITÓRIOs, sujeita à proteção, por ser 

Jurídicos\Manual_MPF território dessas coletividades de seus TERRITÓRIOs tradicionais poderá ocorrer 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de seus territórios TRADICIONAIS poderá ocorrer em casos   de absoluta 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades com a presença de povos   e COMUNIDADES tradicionais devem ser 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos   e comunidades TRADICIONAIS devem ser resguardadas para 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional por parte da comunidade   TRADICIONAL residente; 3) se verifique a 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades interesses   de povos e COMUNIDADES tradicionais, em relação aos quais 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS, em relação aos quais a 

Jurídicos\Manual_MPF território por terceiros, no âmbito dos TERRITÓRIOs dos povos e comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades dos territórios dos povos e COMUNIDADES tradicio-  nais, dependem do 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a participação dos povos e COMUNIDADES tradicionais afetados por 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS afetados por Unidades   de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de convivência entre povos TRADICIONAIS e Unidades de   Conservação; 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento construído considerando o reCONHECIMENTO técnico da   presença da 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional da   presença da população TRADICIONAL;   16. Reconhecer a importância 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos saberes locais/  TRADICIONAIS sobre o manejo dos recursos 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a participação dos povos e COMUNIDADES tradicionais afetados pela 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS afetados pela criação das 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicional como o Plano de Uso TRADICIONAL, que considera o planejamento par- 



Jurídicos\Manual_MPF comunidades reassentamento de COMUNIDADES tradicionais);  •  Decreto nº 4.297, de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de comunidades TRADICIONAIS);  •  Decreto nº 4.297, de 10/7/2002 – 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Sustentável   dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais;  •  Decreto 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS;  •  Decreto Federal de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Sustentável das COMUNIDADES Tradicionais para Comis-  são Nacional de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais Sustentável das Comunidades TRADICIONAIS para Comis-  são Nacional de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais e dá   outras 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS e dá   outras providências;   • 

Jurídicos\Manual_MPF populações o Instituto Chico Mendes e POPULAÇÕES tradicionais residentes em 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais Chico Mendes e POPULAÇÕES TRADICIONAIS residentes em Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Chico Mendes e populações TRADICIONAIS residentes em Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades em conjunto com as COMUNIDADES   tradicionais, sob coordenação técnica 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais com as comunidades   TRADICIONAIS, sob coordenação técnica 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dades TRADICIONAIS. Na Câmara Técnica, o processo participativo pode 

Jurídicos\Manual_MPF território dos recursos   naturais e do TERRITÓRIO. Se os instrumentos de 

Jurídicos\Manual_MPF território base no planejamento do   TERRITÓRIO de uso, a possibilidade de 

Jurídicos\Manual_MPF populações ração de POPULAÇÕES viáveis de espécies em seus meios naturais e, no 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional Plano de uso TRADICIONAL: instrumento de planejamento territorial e 

Jurídicos\Manual_MPF território define o microzoneamento do TERRITÓRIO de uso da comunidade, realizado 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades TRADICIONAIS: grupos culturalmente diferenciados e 

Jurídicos\Manual_MPF território social, que ocupam e usam TERRITÓRIOs e   recursos naturais como 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento mica, utilizando CONHECIMENTOs, inovações e práticas gerados e 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs tradicionais: os espaços necessários à reprodução 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Territórios TRADICIONAIS: os espaços necessários à reprodução 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades e econômica   dos povos e COMUNIDADES tradicionais, sejam eles 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS, sejam eles utilizados de forma 

Jurídicos\Manual_MPF território gestão em sobreposição com  TERRITÓRIOs de povos e  comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades territórios de povos e  COMUNIDADES tradicionais  17Neste trabalho, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e  comunidades TRADICIONAIS  17Neste trabalho, não serão 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF populações Muitos dos conflitos com   POPULAÇÕES residentes na Unidade de 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes praticado, a existência de OCUPANTES (tradicionais ou não), a situação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais a existência de ocupantes (TRADICIONAIS ou não), a situação fundiária 



Jurídicos\Manual_MPF ocupantes e a opinião   dos OCUPANTES do interior e do entorno da área e 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades de interesse das   COMUNIDADES tradicionais paracriação   de unidades 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais interesse das   comunidades TRADICIONAIS paracriação   de unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a abrigar povos e COMUNIDADES tradicionais   ou a acolher a utilização 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais abrigar povos e comunidades TRADICIONAIS   ou a acolher a utilização 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades nº 03, de 18/9/2007, que as COMUNIDADES tradicionais ou sua 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais que as comunidades TRADICIONAIS ou sua   representação solicitem, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional da Unidade e a população TRADICIONAL   envolvida, suas principais 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades pública envolvendo as   COMUNIDADES locais e demais interessados, 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento para a circulação do CONHECIMENTO, incluindo o contato com as 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF território espirituais e o próprio TERRITÓRIO ocupado e   utilizado. O processo 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades de comunicação   com as COMUNIDADES locais e os outros interlocutores 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades dos direitos dos povos e COMUNIDADES tradicionais;   j. Contribuir 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS;   j. Contribuir para a reunião 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades com presença   de povos e COMUNIDADES tradicionais verificar, com 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS verificar, com auxílio de 

Jurídicos\Manual_MPF território de ocupação e uso dos TERRITÓRIOs   tradicionais, impugnar decisões 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e uso dos territórios   TRADICIONAIS, impugnar decisões que reduzam os 

Jurídicos\Manual_MPF território que reduzam os limites dos TERRITÓRIOs tradicionais.   1.4. Exemplos e 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais os limites dos territórios TRADICIONAIS.   1.4. Exemplos e fontes  • 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF Populações POPULAÇÕES Humanas na Estação Ecológica Juréia-Itatins. NUPAUB/USP, 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades reassentamento de COMUNIDADES tradicionais);  Resolução CONAMA nº 371, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de comunidades TRADICIONAIS);  Resolução CONAMA nº 371, de 5/4/2006 – 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades referentes às COMUNIDADES residentes no interior da Unidade ou em seu 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais quando há povos TRADICIONAIS em seu interior e que abranja também os 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais relacionados aos povos   TRADICIONAIS e outras categorias de ocupantes 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes e outras categorias de OCUPANTES. Diversos tipos de conflitos podem 



Jurídicos\Manual_MPF território ocupando historicamente TERRITÓRIOs transforma-  dos em Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais se há   presença de povos TRADICIONAIS constituindo vilas 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes presença de outros tipos de OCUPANTES (turistas, residentes não 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais (turistas, residentes não   TRADICIONAIS, residentes e não residentes 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional econômicas de forma   TRADICIONAL, uso dos recursos e do território, 

Jurídicos\Manual_MPF território uso dos recursos e do TERRITÓRIO, agricultores ou pecuaristas). É 

Jurídicos\Manual_MPF território ocorrer a sobreposição entre TERRITÓRIOs utilizados e ocupados por 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais por diferentes povos   TRADICIONAIS nas Unidades de Conservação como: 

Jurídicos\Manual_MPF território cimento de TERRITÓRIOs indígenas, quilombolas e de outros povos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e de outros povos TRADICIONAIS inseridos em   Unidades de Conservação 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes presença de outros OCUPANTES, portando títulos de propriedade 

Jurídicos\Manual_MPF território sem documentação, nos TERRITÓRIOs ocupados por povos tradicionais 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais ocupados por povos TRADICIONAIS incidentes em áreas de   Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF território de Conservação, contendo TERRITÓRIOs tradicionais   ou não, por parte 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais contendo territórios TRADICIONAIS   ou não, por parte de outros 

Jurídicos\Manual_MPF ocupações e à acomodação   de OCUPAÇÕES desapropriadas para dar lugar às novas 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF território assemelhados, sobretudo no TERRITÓRIO marinho;   j. comprometimento 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais rios dos povos TRADICIONAIS nas Unidades de Conservação, em cenários 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais incidem sobre os povos TRADICIONAIS;  •  Verificação da existência 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais proferido aos povos TRADICIONAIS que utilizam ou   residem na área 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes às outras categorias de   OCUPANTES.   2.3.7. Programas de manejo ou 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades na representação das   COMUNIDADES tradicionais, efetividade da 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais das   comunidades TRADICIONAIS, efetividade da comunicação entre cada 

Jurídicos\Manual_MPF ocupações existência de mapeamento das OCUPAÇÕES físicas (benfeitorias, áreas de 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes •  o perfil dos OCUPANTES;   •  a existência de levantamento fundiário 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades lideranças e membros das COMUNIDADES. Verificada   situação de 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 



Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades caso dos representantes das COMUNIDADES tradicionais, seja por 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais das comunidades TRADICIONAIS, seja por inexperiência no exercício 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais gestão da presença de povos TRADICIONAIS na área da   Unidade. Muitos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais da presença de povos TRADICIONAIS no interior   de Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e, em especial, povos TRADICIONAIS e   assentamentos agrícolas.  A 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades e entorno, especialmente as COMUNIDADES tradicionais   e, também, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais as comunidades TRADICIONAIS   e, também, proprietários de imóveis no 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento integrando os CONHECIMENTOs técnico-científicos e saberes tradicionais 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais científicos e saberes TRADICIONAIS.  

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades maior para COMUNIDADES   tradicionais;   •  Em alguns casos, é 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais maior para comunidades   TRADICIONAIS;   •  Em alguns casos, é 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de diferentes povos TRADICIONAIS ou de constituírem vilas ou agru- 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais em que vivam povos TRADICIONAIS, os procedimentos para ela-  boração 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades naturais na Unidade   pelas COMUNIDADES, sobre os processos relativos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais à participação dos povos TRADICIONAIS,   à legitimidade e ao 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento à legitimidade e ao reCONHECIMENTO interno de sua representação, à 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF Populações O Dilema das Decisões sobre POPULAÇÕES Humanas em Parques – jogo 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades econômica e social   das COMUNIDADES vizinhas.   4.1.1. Marcos 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes adequada a presença de OCUPANTES na Unidade de Conservação de modo 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades dos povos e COMUNIDADES tradicionais, com a identificação da sua 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS, com a identificação da sua 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades da presença de povos e COMUNIDADES   tradicionais sejam omitidos, sob 



Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades   TRADICIONAIS sejam omitidos, sob a 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais as referências aos povos TRADICIONAIS no capítulo que discute 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais remoção dos moradores TRADICIONAIS – para   lidar com essa realidade. 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades à participação das COMUNIDADES tradicionais nos Conselhos Consultivos, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais das comunidades TRADICIONAIS nos Conselhos Consultivos, desenvolvi- 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades entre a gestão e as COMUNIDADES afetadas.   Expressão da 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades entre os gestores e as COMUNIDADES,   reiteração de condutas 

Jurídicos\Manual_MPF populações a incluir a agenda das POPULAÇÕES tradicionais nos   seus planos de 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais incluir a agenda das POPULAÇÕES TRADICIONAIS nos   seus planos de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais a agenda das populações TRADICIONAIS nos   seus planos de estudo, de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais efetiva dos segmentos TRADICIONAIS nas discussões e decisões sobre o 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes em relação à presença de OCUPANTES, faz-se   necessário identificar o 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes de Conservação, tipologia de OCUPANTES, presença de residentes e 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes atividades relacionadas aos OCUPANTES,   bem como descrição e análise 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento remoto, sobrevoos de   reCONHECIMENTO, coletas de dados de campo e 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Em relação aos povos e COMUNIDADES tradicionais, os dados a serem 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais aos povos e comunidades TRADICIONAIS, os dados a serem coletados devem 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes ano de construção, número de OCUPANTES,   origem, idade, escolaridade, 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades efetuar apenas consultas às COMUNIDADES   tradicionais para 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais consultas às comunidades   TRADICIONAIS para complementar o 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades com a realidade, que as COMUNIDADES sejam   envolvidas desde as 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades que   permite que as COMUNIDADES façam o seu próprio diagnóstico, 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento e analisando os seus CONHECIMENTOs. O objetivo final do DRP é 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades autodeterminação   das COMUNIDADES pela participação melhorando suas 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades COMUNIDADES participantes. A proposta consiste em propiciar um 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades (no caso, por exemplo, COMUNIDADES), integrantes da pesquisa. 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento situação, construindo novos CONHECIMENTOs;  ▶ proceder aos mesmos 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a caracterização social das COMUNIDADES   que vivem na Unidade de 

Jurídicos\Manual_MPF território de sua própria visão do   TERRITÓRIO, dos conhecimentos específicos 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento visão do   território, dos CONHECIMENTOs específicos forjados na 



Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades forma participativa com as COMUNIDADES e outros atores sociais, cuja 

Jurídicos\Manual_MPF território negativo) em relação   aos TERRITÓRIOs das Unidades de Conservação, 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades COMUNIDADES tradicionais, outros ocupantes, moradores da Zona de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais comunidades TRADICIONAIS, outros ocupantes, moradores da Zona de 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes tradicionais, outros OCUPANTES, moradores da Zona de   Amortecimento, 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Com relação aos povos e COMUNIDADES tradicionais, é interessante 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais aos povos e comunidades TRADICIONAIS, é interessante   que essas 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades em cada uma das   COMUNIDADES), em quantidade e prevendo número de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais maior parte dos residentes TRADICIONAIS seja contemplada, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais devem contemplar os povos TRADICIONAIS. Caso as reuniões setoriais 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Com relação aos povos e COMUNIDADES tradicionais, é impor-  tante 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais aos povos e comunidades TRADICIONAIS, é impor-  tante verificar:  a. 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais os povos TRADICIONAIS devem ser representados de forma legítima e em 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento contemple medidas para reCONHECIMENTO dos territórios tradicionais 

Jurídicos\Manual_MPF território para reconhecimento dos TERRITÓRIOs tradicionais e/ou   a proposição 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos territórios TRADICIONAIS e/ou   a proposição de acordos de gestão 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais relacionadas aos povos TRADICIONAIS.   4ª Etapa – Produção de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades à presença de povos e COMUNIDADES   tradicionais no interior da 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades   TRADICIONAIS no interior da Unidade, conforme 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades inovações e as práticas de COMUNIDADES científicas, indígenas e locais 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais a presença de povos TRADICIONAIS. Assim, costuma-se utilizar   a 

Jurídicos\Manual_MPF território e, ao mesmo tempo, dos TERRITÓRIOs e do uso dos recursos   naturais 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades recursos   naturais pelas COMUNIDADES.   O manejo ou gestão 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais rios ocupados por povos TRADICIONAIS, de modo a verificar os 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais a situação dos povos TRADICIONAIS e suas demandas.  Nessa linha, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais identificar os povos TRADICIONAIS residentes como ameaças e 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades forte integração   entre COMUNIDADES, especialistas e gestores 



Jurídicos\Manual_MPF conhecimento ambientais, construção de CONHECIMENTOs e formulação   de acordos de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de acordos de gestão, os TRADICIONAIS poderão ser analisados como 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento Partindo   do reCONHECIMENTO de sua importância frente à manutenção 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais sença de povos TRADICIONAIS. Uma vez consideradas as suas 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais que contemplam técnicas TRADICIONAIS de uso dos   recursos naturais e 

Jurídicos\Manual_MPF território dos povos residentes nesses TERRITÓRIOs.   VI. Recuperação: zona que 

Jurídicos\Manual_MPF populações ocorrem concentrações de POPULAÇÕES humanas resi-  dentes, incluindo 

Jurídicos\Manual_MPF populações de enquadramento geral das “POPULAÇÕES humanas   residentes” na Zona 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais adequada no caso dos povos TRADICIONAIS, haja vista a interpretação da 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes adequada para aplicar aos OCUPANTES não residentes ou aqueles que não 

Jurídicos\Manual_MPF território acordos de permanência no TERRITÓRIO (ocupantes eventuais, usuários 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes permanência no território (OCUPANTES eventuais, usuários que   não 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais que   não exercem práticas TRADICIONAIS de uso dos recursos naturais e 

Jurídicos\Manual_MPF território dos recursos naturais e do TERRITÓRIO e/ou que não dependem   dessas 

Jurídicos\Manual_MPF território incidente sobre os   TERRITÓRIOs dos povos e comunidades tradicionais. 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades territórios dos povos e COMUNIDADES tradicionais.  D) Planejamento 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS.  D) Planejamento estratégico  É 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento Deve retratar o grau de CONHECIMENTO, envolvimento dos atores e as 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento e a profundidade do CONHECIMENTO,   a motivação, os meios e o grau de 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento propiciando que os   novos CONHECIMENTOs e avanços na gestão possam 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades relacionadas aos povos e COMUNIDADES tradicionais:  •  Estruturação e 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais aos povos e comunidades TRADICIONAIS:  •  Estruturação e 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de   todos os povos TRADICIONAIS presentes na Unidade e Zona de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a Pesquisa envolvendo as   COMUNIDADES, inclusive no planejamento e 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais •  Prioridade aos povos TRADICIONAIS na prestação de serviços que 

Jurídicos\Manual_MPF território de acordos de uso do TERRITÓRIO e dos recursos na-  turais;   • 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades e desenvolvimento das COMUNIDADES;  •  Desenvolvimento de pesquisas 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e registrar práticas TRADICIONAIS, bem como verificar a possibilidade 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades de participação das COMUNIDADES em projetos de capacitação 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades projetos contemple povos e COMUNIDADES tradicionais, como   por 



Jurídicos\Manual_MPF tradicionais povos e comunidades TRADICIONAIS, como   por exemplo, nos seguintes 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes Regularização fundiária para OCUPANTES não beneficiários de acordos de 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais as áreas ocupadas por povos TRADICIONAIS, já que a geração de dados 

Jurídicos\Manual_MPF território diretrizes para a gestão dos TERRITÓRIOs ocupados e manejo do uso 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades nômicas eculturais das COMUNIDADES tradicionais, as quais devem 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais eculturais das comunidades TRADICIONAIS, as quais devem permear todos 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento se garantir o reCONHECIMENTO da presença dos povos e comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades da presença dos povos e COMUNIDADES tradicionais, indicar   a 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS, indicar   a necessidade de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades para o diálogo com   as COMUNIDADES, com entidades afins e órgãos 

Jurídicos\Manual_MPF território um Parque Nacional é um TERRITÓRIO de caráter   excepcional, que 

Jurídicos\Manual_MPF território e sociocultural   de um TERRITÓRIO.  Partindo-se da concepção de que a 

Jurídicos\Manual_MPF território sociais que atuaram naquele TERRITÓRIO, seria possível, e até mesmo 

Jurídicos\Manual_MPF território dos grupos sociais nesses TERRITÓRIOs. Essa ideia é espe-  cialmente 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais englobar os diversos povos TRADICIONAIS do Brasil, cujas práticas de 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF populações das áreas ocupadas   por POPULAÇÕES tradicionais e outros grupos 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais áreas ocupadas   por POPULAÇÕES TRADICIONAIS e outros grupos sociais 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais ocupadas   por populações TRADICIONAIS e outros grupos sociais que 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais que utilizam práticas TRADICIONAIS de uso   dos recursos naturais pode 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional designados pela categoria TRADICIONAL, em relação aos mecanismos de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais práticas consideradas TRADICIONAIS de uso da terra e dos recursos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais diretrizes para os povos TRADICIONAIS.   Em seguida, o documento final 

Jurídicos\Manual_MPF território para a gestão dos TERRITÓRIOs ocupados contemplam a inserção dos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais a inserção dos povos TRADICIONAIS.   Acompanhar pessoalmente e por 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades gestora e os povos e COMUNIDADES tradicionais interessados.   A equipe 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e os povos e comunidades TRADICIONAIS interessados.   A equipe de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades dos interesses dos povos e COMUNIDADES tradicionais; b) a produzir e 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS; b) a produzir e apresentar à 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 



Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF território de organização do TERRITÓRIO a ser ob-  servado na implantação de 

Jurídicos\Manual_MPF território que incidem sobre os TERRITÓRIOs, sob a ótica ambiental. O processo de 

Jurídicos\Manual_MPF território instituições que atuam no TERRITÓRIO, incluindo representações dos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais representações dos   povos TRADICIONAIS. No entanto, considerando a 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais sobre os povos   TRADICIONAIS e a conservação ambiental. Apesar dos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais locais dos povos TRADICIONAIS e   das Unidades de Conservação.  4.2.3. 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais ocupados por povos TRADICIONAIS.   41Ver <http://www.ambiente.sp.gov 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades de fóruns em que as COMUNIDADES   tradicionais devem participar, nem 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais em que as comunidades   TRADICIONAIS devem participar, nem sempre 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades os representantes das   COMUNIDADES tradicionais em alianças 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais das   comunidades TRADICIONAIS em alianças estabelecidas em prol do 

Jurídicos\Manual_MPF populações no tratamento dispensado às POPULAÇÕES tradicionais, em especial a 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais dispensado às POPULAÇÕES TRADICIONAIS, em especial a compatibilidade 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dispensado às populações TRADICIONAIS, em especial a compatibilidade 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades previstas para   as COMUNIDADES. Em caso da inexistência de Plano de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades as representações   das COMUNIDADES tradicionais. Em caso negativo, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais das comunidades TRADICIONAIS. Em caso negativo, solicitar 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades da gestão e das   COMUNIDADES tradicionais ao processo e impugnar ZEE 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais gestão e das   comunidades TRADICIONAIS ao processo e impugnar ZEE que 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a representatividade   das COMUNIDADES no âmbito desse fórum.   4.2.6. 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF território local, deverá demarcar os TERRITÓRIOs ocupados   pelas comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades ocupados   pelas COMUNIDADES tradicionais, tais como as indígenas, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais pelas comunidades TRADICIONAIS, tais como as indígenas, quilombolas, 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento ferramentas   a favor do reCONHECIMENTO de direitos dos povos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de direitos dos povos TRADICIONAIS e da formalização de acordos de uso 

Jurídicos\Manual_MPF território de uso   do solo e do TERRITÓRIO, tendo em vista a autonomia municipal 

Jurídicos\Manual_MPF ocupações à moradia e regularizar as OCUPAÇÕES   de terra. Traz como diretriz a 

Jurídicos\Manual_MPF ocupações regularização fundiária das OCUPAÇÕES de interesse social: concessão 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades e jurídica gratuita para as COMUNIDADES e   grupos sociais menos 



Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF território para “demarcar   os TERRITÓRIOs ocupados pelas comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades territórios ocupados pelas COMUNIDADES tradicionais, tais como as 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais ocupados pelas comunidades TRADICIONAIS, tais como as indígenas, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais onde há presença de povos TRADICIONAIS faxinalenses, como em Pinhão, 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades sustentável dos povos e COMUNIDADES tradicionais,   fortalecendo os 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS,   fortalecendo os direitos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais direitos especiais aos TRADICIONAIS, inclusive os situados em Unidades 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades áreas ocupadas por Povos e COMUNIDADES Tradicionais são reco- 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais por Povos e Comunidades TRADICIONAIS são reco-  nhecidas como de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais des TRADICIONAIS, de modo a garantir-lhes sua integridade 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Os povos e COMUNIDADES tradicionais que vivem em núcleos, vilas, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Os povos e comunidades TRADICIONAIS que vivem em núcleos, vilas, 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades As COMUNIDADES tradicionais com seus territórios reconhe-  cidos em 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais As comunidades TRADICIONAIS com seus territórios reconhe-  cidos em 

Jurídicos\Manual_MPF território tradicionais com seus TERRITÓRIOs reconhe-  cidos em Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades sustentável dos povos e COMUNIDADES tradicionais e desdobrá-las   em 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS e desdobrá-las   em planos de 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento definidas, com ênfase no reCONHECIMENTO, fortalecimento e garan-  tia 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades instituições desses povos e COMUNIDADES”. 

Jurídicos\Manual_MPF populações no tratamento dispensado às POPULAÇÕES tradicionais, em especial, a 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais dispensado às POPULAÇÕES TRADICIONAIS, em especial, a compatibilidade 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dispensado às populações TRADICIONAIS, em especial, a compatibilidade 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades previstas para as COMUNIDADES.   Verificar os elementos que reconhecem 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais as demandas dos povos TRADICIONAIS, iden-  tificando possíveis 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades presentações das COMUNIDADES tradicionais. Em caso negativo, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais das comunidades TRADICIONAIS. Em caso negativo, solicitar formalmente 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a Unidade e as COMUNIDADES tradicionais em seu regramento.   4.3.6. 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais a Unidade e as comunidades TRADICIONAIS em seu regramento.   4.3.6. 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES   tradicionais presentes na   unidade de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades   TRADICIONAIS presentes na   unidade de 



Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES tradicionais presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades TRADICIONAIS presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Sustentável de Povos   e COMUNIDADES Tradicionais. No art. 2º, atribui 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos   e Comunidades TRADICIONAIS. No art. 2º, atribui competência 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais (CNPCT)  45 para 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS (CNPCT)  45 para coordenar a 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais;  Decreto nº 5.758, 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS;  Decreto nº 5.758, de 13/4/2006 

Jurídicos\Manual_MPF território a regularização ambiental em TERRITÓRIOs quilombolas   estabelecida na 

Jurídicos\Manual_MPF território Territorial e Ambiental em TERRITÓRIOs quilombolas;  44Ver o Guia de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades de Políticas Públicas para COMUNIDADES Quilombolas, lançado em abril 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tradicionais (CNPCT) teve com- 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais dos Povos e Comunidades TRADICIONAIS (CNPCT) teve com-  petência, 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES Tra-  dicionais de Matriz 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento para identificação,   reCONHECIMENTO, delimitação, demarcação, 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades por remanescentes das COMUNIDADES dos quilombos de que tratam o art. 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades nescentes das COMUNIDADES dos Quilombos da Fundação Cultural 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades nadas Terras de Preto, COMUNIDADES Negras, Mocambos, Quilombos, 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a presença de povos e COMUNIDADES tradicionais.   A criação de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS.   A criação de Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF populações e econômica das POPULAÇÕES locais e também as penaliza, especialmente 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades especialmente   aos povos e COMUNIDADES tradicionais. Essa conjuntura 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais aos povos e comunidades TRADICIONAIS. Essa conjuntura tem feito com 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades resistência   por parte das COMUNIDADES afetadas. O contexto histórico 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades COMUNIDADES-tradicionais-de-matriz-africana.pdf>. 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais TRADICIONAIS-de-matriz-africana.pdf>. 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES tradicionais presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades TRADICIONAIS presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades e 3) as COMUNIDADES tradicionais não precisam ser valorizadas pelo 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e 3) as comunidades TRADICIONAIS não precisam ser valorizadas pelo 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades As COMUNIDADES habitantes no interior   dessas áreas tiveram suas 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades há presença de povos ou COMUNIDADES   tradicionais remete ao seu 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos ou comunidades   TRADICIONAIS remete ao seu aspecto mais 



Jurídicos\Manual_MPF comunidades de participação dessas   COMUNIDADES, a partir da circulação de 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento a partir da circulação de CONHECIMENTOs e da valorização de seus 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades o reposicionamento das COMUNIDADES tradicionais no campo constituído 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais das comunidades TRADICIONAIS no campo constituído pela relação   entre 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades necessários, os povos e COMUNIDADES tradicionais alcançam   a 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais os povos e comunidades TRADICIONAIS alcançam   a legitimidade e a 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a gestão da unidade e as COMUNIDADES tradicionais tende a produzir 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais da unidade e as comunidades TRADICIONAIS tende a produzir   efeito 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades à verificação de povos e COMUNIDADES tradicionais nas   Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS nas   Unidades de Conservação 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento se ao reCONHECIMENTO da autoidentificação como critério legítimo   de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional muitos grupos, a noção de TRADICIONAL faz parte da sua agenda 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional para reconhecer a TRADICIONALidade de certos grupos menos articulados 

Jurídicos\Manual_MPF populações agricultores e outras POPULAÇÕES   não tradicionais;  3. é 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e outras populações   não TRADICIONAIS;  3. é relativamente comum que 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento relativamente comum que o reCONHECIMENTO da tradicionalidade apareça 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional que o reconhecimento da TRADICIONALidade apareça atrelado a crité- 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional da como “TRADICIONAL”, os grupos que a adotam também não poderiam. 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades As COMUNIDADES tradicionais referidas ao longo deste texto tendem a 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais As comunidades TRADICIONAIS referidas ao longo deste texto tendem a 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional acoplada ao qualificativo TRADICIONAL, sendo autodesignadas conforme 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento para o fato de que o autorreCONHECIMENTO   de grupos ditos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de grupos ditos TRADICIONAIS tem sido parte de um processo que se 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais ou outros povos ditos TRADICIONAIS que, em   passado recente, não 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional do tempo, assumem   a TRADICIONALidade em seu discurso e prática 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades 47Os povos e COMUNIDADES tradicionais podem ser encontrados sob 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais 47Os povos e comunidades TRADICIONAIS podem ser encontrados sob 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades caiçaras, ribeirinhos,   COMUNIDADES de fundos de pasto, faxinalenses 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES tradicionais presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades TRADICIONAIS presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento O fundamental para o reCONHECIMENTO de direitos específicos é observar 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento CONHECIMENTO de direitos fundamentado na tradicionalidade não está 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional de direitos fundamentado na TRADICIONALidade não está acoplado a uma 



Jurídicos\Manual_MPF tradicionais descritas como “TRADICIONAIS”, como se daí derivassem conteúdos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional essa sim banhada na   TRADICIONALidade. Essas práticas são, em geral, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais esfacelamento das   formas TRADICIONAIS de organização.   A situação 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades comércio praticadas por COMUNIDADES indígenas (produtos florestais e 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais práticas descritas como não TRADICIONAIS e compartilhadas com outros 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento Para que o reCONHECIMENTO de direitos seja efetivo, é necessário que, 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a descrição das COMUNIDADES e povos ditos tradicionais seja baseada em 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais comunidades e povos ditos TRADICIONAIS seja baseada em pesquisa 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a presença dos povos e COMUNIDADES tradicionais   e a descrição das 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS   e a descrição das formas de uso 

Jurídicos\Manual_MPF território formas de uso e ocupação do TERRITÓRIO. No entanto, o Plano de Manejo 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento próprio acervo de saberes e CONHECIMENTOs sobre o manejo dos recursos 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes determinado espaço e seus OCUPANTES.   Os estudos de caracterização 

Jurídicos\Manual_MPF território de ocupação e uso do   TERRITÓRIO e dos recursos naturais, como 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional ressaltar, por fim, que a TRADICIONALidade – assim como outras noções 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento em dados de realidade e CONHECIMENTOs que garantirão a efetiva 

Jurídicos\Manual_MPF território e ocorre em um determinado TERRITÓRIO, como forma de fugir de si 

Jurídicos\Manual_MPF território centro de reflexão sobre o TERRITÓRIO. Ver   <http://territoriocidadao 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES tradicionais presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades TRADICIONAIS presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF território da ocupação e   do TERRITÓRIO de uso; caracterização e mapeamento 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades integrado à presença de COMUNIDADES tradicionais é uma atividade 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais à presença de comunidades TRADICIONAIS é uma atividade imprescindível 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades realizada pelas   COMUNIDADES tradicionais.   Primeiramente movidas 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais pelas   comunidades TRADICIONAIS.   Primeiramente movidas pela 

Jurídicos\Manual_MPF território sem considerar   que o TERRITÓRIO ocupado por esses grupos faz 

Jurídicos\Manual_MPF território registro cartográfico desses TERRITÓRIOs tradicionais não surgirá 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais desses territórios TRADICIONAIS não surgirá diretamente   dos relatos 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes Os cadastros antigos   de OCUPANTES, formulados pela própria Unidade 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais validando os saberes TRADICIONAIS   sobre o ambiente e as técnicas de 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 



Jurídicos\Manual_MPF território Histórico de ocupação do TERRITÓRIO  Informações a respeito de como 

Jurídicos\Manual_MPF território de como se deu a ocupação no TERRITÓRIO ao longo do tempo são 

Jurídicos\Manual_MPF território grupos com determinado TERRITÓRIO. No entanto, é preciso atentar para 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais des TRADICIONAIS fazem referência a esses grupos no tempo presente. 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a ocupação dos povos e COMUNIDADES tradicionais é a relação atual  que 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS é a relação atual  que eles 

Jurídicos\Manual_MPF território que eles guardam com o TERRITÓRIO.   Em muitos casos, verifica-se 

Jurídicos\Manual_MPF território desses grupos em dado TERRITÓRIO, devendo os levantamentos 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes de conflitos com   OCUPANTES de outros tipos  Este tópico, 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes de conflitos com OCUPANTES de outros tipos, distintos   dos povos e 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades distintos   dos povos e COMUNIDADES tradicionais, presentes na Unidade 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS, presentes na Unidade de 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento no espaço,   facilitará o reCONHECIMENTO e a hierarquização dos 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes com outros tipos de OCUPANTES permitirá   ao Ministério Público 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES tradicionais presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades TRADICIONAIS presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades A presença de povos e COMUNIDADES tradicionais em Unidade de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS em Unidade de Conservação enseja 

Jurídicos\Manual_MPF Território do TERRITÓRIOs Indígenas, Territórios Quilombolas e outros 

Jurídicos\Manual_MPF Território do Territórios Indígenas, TERRITÓRIOs Quilombolas e outros 

Jurídicos\Manual_MPF território Quilombolas e outros TERRITÓRIOs tradicionais, contemplando 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e outros territórios TRADICIONAIS, contemplando   diagnóstico e plano 

Jurídicos\Manual_MPF território Integral com sobreposição a TERRITÓRIOs de   comunidades tradicionais, 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a territórios de   COMUNIDADES tradicionais, em todos os biomas 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de   comunidades TRADICIONAIS, em todos os biomas nacionais, o que 

Jurídicos\Manual_MPF território específicos acerca   de TERRITÓRIOs tradicionais sobrepostos a 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais acerca   de territórios TRADICIONAIS sobrepostos a Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes de dados sobre os tipos de OCUPANTES chamados   tradicionais 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de ocupantes chamados   TRADICIONAIS incidentes sobre a área da 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento e estiverem envolvidos no reCONHECIMENTO   dessas coletividades. As 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais sobre   outros povos TRADICIONAIS, sugere-se oficiar a Comissão 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Nacional de Povos e COMUNIDADES Tradi-  cionais (CNPCT), de que trata 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades povos indígenas   e outras COMUNIDADES tradicionais. Atenção especial 



Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e outras comunidades TRADICIONAIS. Atenção especial às entidades de 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento de demandas por reCONHECIMENTO e por direitos frente à gestão das 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a respeito desses povos ou COMUNIDADES   tradicionais, espera-se que a 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais povos ou comunidades   TRADICIONAIS, espera-se que a equipe de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES tradicionais presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades TRADICIONAIS presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Biodiversidade, Povos e COMUNIDADES tradicionais 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e Comunidades TRADICIONAIS   http://terradedireitos.org 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF populações licenciamento ambiental, POPULAÇÕES do entorno e interior da   Unidade 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicional B) Plano de Uso TRADICIONAL  Instrumento jurídico composto por acordo 

Jurídicos\Manual_MPF território por acordo de uso do TERRITÓRIO e dos recursos naturais, assinado 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades representantes dos povos e COMUNIDADES tradicionais e os órgãos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS e os órgãos   gestores, composto 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicional se ao Plano   de Uso TRADICIONAL (PUT) formulado por meio de processo 

Jurídicos\Manual_MPF populações tratar as áreas que contém POPULAÇÕES:   [...] é a área reservada onde 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades e ambientais entre as COMUNIDADES da   UC e o órgão ambiental. A Zona 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES tradicionais presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades TRADICIONAIS presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicional acrescido do termo “TRADICIONAL” para estabelecer recorte, ao   mesmo 

Jurídicos\Manual_MPF populações Invasores ou POPULAÇÕES tradicionais no Cambury: os desafios   da 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais Invasores ou POPULAÇÕES TRADICIONAIS no Cambury: os desafios   da 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Invasores ou populações TRADICIONAIS no Cambury: os desafios   da 

Jurídicos\Manual_MPF território Especial, contemplando TERRITÓRIOs geograficamente   espacializados, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional TRADICIONAL, nas quais é estabelecida a possibilidade de permanência 

Jurídicos\Manual_MPF ocupantes de permanência desses OCUPANTES, sob determi-  nados regimes de uso do 

Jurídicos\Manual_MPF território nados regimes de uso do TERRITÓRIO e dos recursos. São povos e 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades São povos e COMUNIDADES tradicionais compondo   vilas, ou bairros 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais São povos e comunidades TRADICIONAIS compondo   vilas, ou bairros 

Jurídicos\Manual_MPF território inclusive, onde já há um TERRITÓRIO   quilombola reconhecido.   O 

Jurídicos\Manual_MPF território é possível caracterizar os TERRITÓRIOs ocupados historicamente pelos 

Jurídicos\Manual_MPF Populações O Dilema das Decisões sobre POPULAÇÕES Humanas em Parques – jogo 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 



Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades COMUNIDADES tradicionais como Zonas Histórico-Culturais 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais comunidades TRADICIONAIS como Zonas Histórico-Culturais 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades dessa região, ocupada por COMUNIDADES caiçaras e   quilombolas há 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Apoiar o fortalecimento das COMUNIDADES caiçaras e quilombolas como 

Jurídicos\Manual_MPF território perda da posse do seu TERRITÓRIO e consequente descaracteriza-  ção da 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais típica dessas culturas TRADICIONAIS;   •  Garantir o direito da 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional de TRADICIONAL, caiçara e quilombola, conforme o artigo 28 do SNUC; 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional modus vivendi da comunidade TRADICIONAL;   •  Articular, incentivar e 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades na área ocupada por essas COMUNIDADES, na forma de   Plano de Uso 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicional na forma de   Plano de Uso TRADICIONAL, elaborado por Câmara Técnica 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES tradicionais presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades TRADICIONAIS presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades da qualidade de vida das COMUNIDADES e no cotidiano de Unidades de Uso 

Jurídicos\Manual_MPF território adaptada, para a gestão de TERRITÓRIOs de povos tradicionais inseridos 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de territórios de povos TRADICIONAIS inseridos   em Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Populações O Dilema das Decisões sobre POPULAÇÕES Humanas em Parques – jogo 

Jurídicos\Manual_MPF populações Uso Sustentável federal com POPULAÇÕES tradicionais.  54Por exemplo, o 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais federal com POPULAÇÕES TRADICIONAIS.  54Por exemplo, o Acordo de Pesca 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais federal com populações TRADICIONAIS.  54Por exemplo, o Acordo de Pesca 

Jurídicos\Manual_MPF território há sobreposição de TERRITÓRIOs de uso e estoques pesquei-  ros entre 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais ros entre pescadores TRADICIONAIS, pesca industrial, turismo náutico 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF território também nos casos de TERRITÓRIOs tradicionalmente utilizados por 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional nos casos de territórios TRADICIONALmente utilizados por comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades utilizados por COMUNIDADES tradicionais,   mesmo em Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais utilizados por comunidades TRADICIONAIS,   mesmo em Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF populações o acesso exclusivo das   POPULAÇÕES historicamente deles dependentes, 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades como os povos e as COMUNIDADES tradicionais.   A sua formulação por 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais os povos e as comunidades TRADICIONAIS.   A sua formulação por meio de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades de tais procedimentos pelas COMUNIDADES e instituições gestoras. Por 

Jurídicos\Manual_MPF tradicional Por outro lado, o saber TRADICIONAL carrega   dados empíricos 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES tradicionais presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades TRADICIONAIS presentes na unidade de conservação 



Jurídicos\Manual_MPF território recursos naturais, de uso do TERRITÓRIO e outros aspectos, de modo a 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a presença das   COMUNIDADES nas Unidades de Conservação de Proteção 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades apresentadas pelas COMUNIDADES são elementos constitutivos   desse 

Jurídicos\Manual_MPF Populações Sustentável das POPULAÇÕES Tradicionais (CNPT) e ICMBio.   Exemplos e 

Jurídicos\Manual_MPF Populações Tradicionais Sustentável das POPULAÇÕES TRADICIONAIS (CNPT) e ICMBio.   Exemplos e 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais Sustentável das Populações TRADICIONAIS (CNPT) e ICMBio.   Exemplos e 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades COMUNIDADES-quilombolas-da-rebio-do-rio-trombetas.html  http://uc 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades quilombolas e outras COMUNIDADES tradicionais – também   associada à 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e outras comunidades TRADICIONAIS – também   associada à proteção do 

Jurídicos\Manual_MPF território administração conjunta do TERRITÓRIO ou   bem destinado para que 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades razão pela qual as COMUNIDADES tradicionais   interessadas bem como as 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais pela qual as comunidades TRADICIONAIS   interessadas bem como as 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e informada dos povos TRADICIONAIS em todas   as fases do processo. 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades territorial para os povos e COMUNIDADES tradicionais. No   entanto, em 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais para os povos e comunidades TRADICIONAIS. No   entanto, em muitas 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades e amadurecimento das COMUNIDADES para exercer a gestão dos 

Jurídicos\Manual_MPF território para exercer a gestão dos TERRITÓRIOs, bem   como da sua capacidade de 

Jurídicos\Manual_MPF território de Conservação de sob seus TERRITÓRIOs pode aumentar sua 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades suficiente para que as COMUNIDADES se  

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES tradicionais presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades TRADICIONAIS presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades gestoras, bem como algumas COMUNIDADES afetadas, tendem a precipitar 

Jurídicos\Manual_MPF território da sobreposição com TERRITÓRIOs tradicionais. A revisão dos   limites 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais com territórios TRADICIONAIS. A revisão dos   limites das Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais por parte dos povos TRADICIONAIS beneficiários. Vem sendo   cogitada 

Jurídicos\Manual_MPF Território PARNA Cabo Orange, TERRITÓRIO Quilombola de Oriximiná-Pará   e 

Jurídicos\Manual_MPF território alteração da destinação do TERRITÓRIO constante no memorial descritivo 

Jurídicos\Manual_MPF território adotada nos casos em que o TERRITÓRIO a ser desafetado é reconhecido 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento onde não há   previsão de reCONHECIMENTO de Terra Indígena ou 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades garantir a permanência das COMUNIDADES, frente à pressão da 

Jurídicos\Manual_MPF território de Conservação para compor TERRITÓRIOs   integrados de conservação, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais precário, para povos TRADICIONAIS que permaneceram em regime de 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 



Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF ocupações 107 OCUPAÇÕES na área do antigo Parque, com uma   população estimada 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades Povos e COMUNIDADES tradicionais presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Povos e comunidades TRADICIONAIS presentes na unidade de conservação 

Jurídicos\Manual_MPF território relativas à sobreposição de TERRITÓRIOs tradicio-  nais, quilombolas e 

Jurídicos\Manual_MPF populações Norte do Brasil, essas POPULAÇÕES têm seus territórios   tradicionais 

Jurídicos\Manual_MPF território essas populações têm seus TERRITÓRIOs   tradicionais no todo ou em 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais têm seus territórios   TRADICIONAIS no todo ou em parte coincidentes 

Jurídicos\Manual_MPF território A maior parte dos TERRITÓRIOs ocupados por populações tra-  dicionais 

Jurídicos\Manual_MPF populações dos territórios ocupados por POPULAÇÕES tra-  dicionais está 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais mantêm os povos TRADICIONAIS com a natureza, são inúmeros os conflitos 

Jurídicos\Manual_MPF território pelas sobreposições entre TERRITÓRIOs tradicionais e, especialmente, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais entre territórios TRADICIONAIS e, especialmente, as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades do GT Quilombos,   Povos e COMUNIDADES Tradicionais da 6ª CCR, expediu 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais Povos e Comunidades TRADICIONAIS da 6ª CCR, expediu a Recomendação 

Jurídicos\Manual_MPF território envolvendo sobreposições de TERRITÓRIOs tradicionais e Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de territórios TRADICIONAIS e Unidades de Conservação. Outra 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais representantes dos   povos TRADICIONAIS nas reuniões da CCAF nos casos 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades com presença de povos e COMUNIDADES tradicionais com base em 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS com base em assessoramento 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento não somente a produção de   CONHECIMENTO pontual sobre temas 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento dos agentes, ao CONHECIMENTO mais profundo dos conflitos e dos grupos 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a   presença de povos e COMUNIDADES tradicionais em Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS em Unidades de Conservação, quando 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a defesa dos povos e COMUNIDADES tradicionais, muitas vezes, 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades TRADICIONAIS, muitas vezes, invisibilizados 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento nas políticas de reCONHECIMENTO de direitos. Tese (Doutorado). 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF populações com a presença de povos e POPULAÇÕES tradicionais.   Conciliar 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais a presença de povos e POPULAÇÕES TRADICIONAIS.   Conciliar pontos de 



Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e populações TRADICIONAIS.   Conciliar pontos de vista 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento e no mundo, bem como pelo reCONHECIMENTO de soluções   alcançadas por 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades desempenhado   por povos e COMUNIDADES tradicionais na conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais por povos e comunidades TRADICIONAIS na conservação de ambientes. 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades meio ambiente e de povos e COMUNIDADES tradicionais com base em 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais e de povos e comunidades TRADICIONAIS com base em premissas coerentes 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades a presença de povos e COMUNIDADES  

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais TRADICIONAIS é a instauração do inquérito civil público, nos termos 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento Essas   pessoas possuem CONHECIMENTOs, informações e poderão 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades representantes dos povos e COMUNIDADES   tradicionais sejam realizadas 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais dos povos e comunidades   TRADICIONAIS sejam realizadas em locais 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades Territórios de Povos e COMUNIDADES Tradicionais e as Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS e as Unidades de Conservação de 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades da presença de povos e COMUNIDADES tradicionais em Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais de povos e comunidades TRADICIONAIS em Unidades de Conservação, resta 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades as COMUNIDADES quilombolas e   a desapropriação. In: FERNANDES, 

Jurídicos\Manual_MPF populações “POPULAÇÕES tradicionais” e áreas protegidas nos trópicos. 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais “POPULAÇÕES TRADICIONAIS” e áreas protegidas nos trópicos. 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais “populações TRADICIONAIS” e áreas protegidas nos trópicos. 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento Pedido de reCONHECIMENTO do direito de propriedade sobre   as terras 

Jurídicos\Manual_MPF conhecimento prática e CONHECIMENTO das populações. São Paulo: Cia das Letras, 

Jurídicos\Manual_MPF populações prática e conhecimento das POPULAÇÕES. São Paulo: Cia das Letras, 

Jurídicos\Manual_MPF comunidades COMUNIDADES tradicionais e áreas protegidas. Tradução   de Antonio 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais comunidades TRADICIONAIS e áreas protegidas. Tradução   de Antonio 

Jurídicos\Manual_MPF Comunidades COMUNIDADES   tradicionais e manejo dos recursos naturais da Mata 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Comunidades   TRADICIONAIS e manejo dos recursos naturais da Mata 

Jurídicos\Manual_MPF território Além dos TERRITÓRIOs:   para um diálogo entre a etnologia indígena, 

Jurídicos\Manual_MPF populações Invasores ou POPULAÇÕES tradicionais no Cambury: os desafios da 

Jurídicos\Manual_MPF populações tradicionais Invasores ou POPULAÇÕES TRADICIONAIS no Cambury: os desafios da 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Invasores ou populações TRADICIONAIS no Cambury: os desafios da 

Jurídicos\Manual_MPF Território TERRITÓRIOs sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma 

Jurídicos\Manual_MPF tradicionais Territórios sociais e povos TRADICIONAIS no Brasil: por uma 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conhecimento jurídicas para o contínuo reCONHECIMENTO aos povos  indígenas das 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol tradicional indígenas das terras que TRADICIONALmente ocupam.  Essa é a lição que 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conhecimento jurídicas para o contínuo reCONHECIMENTO  aos povos indígenas das 



Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol tradicional indígenas das terras que TRADICIONALmente ocupam".  Apesar de estar na 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol comunidades como igualmente diversas  COMUNIDADES indígenas, a exemplo da 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol comunidades direitos e interesses das COMUNIDADES indígenas.  É sabido que uma das 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol comunidades participação efetiva das COMUNIDADES em processos decisórios estatais 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol comunidades tipo  de participação das COMUNIDADES indígenas. Subordinada às 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol comunidades da aceitação das COMUNIDADES indígenas como  requisito de validade" 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conhecimento texto interpretativo, do CONHECIMENTO sistemático e da apreensão tó- 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conhecimento de fetos anencéfalos(18), reCONHECIMENTO das uniões homoa- 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol tradicional mais claros,  em relação ao TRADICIONAL esquema lógico dedutivo 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conhecimento naquela  decisão para o reCONHECIMENTO da validade da demarcação 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conhecimento índios, para efeito de  reCONHECIMENTO como terra indígena, a data da 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conhecimento índios, para efeito de reCONHECIMENTO como terra indígena; 2) a ve- 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conhecimento ou seja, para o reCONHECIMENTO, aos índios, dos  direitos originários 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol tradicional sobre as terras que TRADICIONALmente ocupam".  Assim, a Corte afirma 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol tradicional a TRADICIONALidade da posse nativa, no entanto, não  se perde onde, ao 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol tradicionais seja  pelos meios negociais TRADICIONAIS (como a compra e venda ou a 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol tradicional área entre as 'terras  TRADICIONALmente ocupadas pelos índios' não 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol comunidades de consulta  às COMUNIDADES indígenas envolvidas ou à FUNAI;  (VI) a 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol comunidades com  a participação das COMUNIDADES indígenas, que deverão ser 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol comunidades natureza por parte das COMUNIDADES  indígenas;  (XIII) a cobrança de 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol comunidades aos grupos tribais ou COMUNIDADES indígenas, a  prática de caça, pesca 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol comunidades e posse dos grupos e  das COMUNIDADES indígenas, o usufruto exclusivo 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol território encravadas em seus TERRITÓRIOs, observada a  fase em que se encontrar 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol comunidades tadamente à situação das COMUNIDADES lngarikó, Macuxi, Patamona, 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol comunidades FUNAI, às COMUNIDADES indígenas é fundamental, inclusive para que 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol comunidades da aceitação das COMUNIDADES indígenas  como requisito de validade, 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Ocupantes Associação dos Moradores e OCUPANTES do Barra do Una; Peder Kavan 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades consulta, em cada uma das COMUNIDADES e também no sítio eletrônico da 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins território realizadas com moradores do TERRITÓRIO e demais interessados, 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins território análise dos usos atuais do TERRITÓRIO e de outras potenciais 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins território para conservação e uso do TERRITÓRIO. Comentou que as categorias da 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicional e à realidade da população TRADICIONAL e que os estabelecimento de 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades que concerne ao vínculo das COMUNIDADES caiçaras com a estação 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conhecimento da Fundação Florestal a CONHECIMENTO da justiça. Por fim, congratulou 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conhecimento fato de que a unidade tem reCONHECIMENTO mundial como um dos últimos 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações de assegurar a cultura das POPULAÇÕES tradicionais, foi desenvolvida 



Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações tradicionais a cultura das POPULAÇÕES TRADICIONAIS, foi desenvolvida com as 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais a cultura das populações TRADICIONAIS, foi desenvolvida com as 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades foi desenvolvida com as COMUNIDADES uma série de programas para 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações permita a subsistência das POPULAÇÕES tradicionais, em que devem 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações tradicionais a subsistência das POPULAÇÕES TRADICIONAIS, em que devem predominar 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais subsistência das populações TRADICIONAIS, em que devem predominar 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins território prática na conservação de um TERRITÓRIO ambientalmente protegido e 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais e de práticas produtivas TRADICIONAIS; a implantação de unidades 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações preservação da dinâmica das POPULAÇÕES, a permanência das comunidades 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades a permanência das COMUNIDADES humanas tradicionais, a garantia de sua 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais das comunidades humanas TRADICIONAIS, a garantia de sua reprodução 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins território os conflitos de gestão do TERRITÓRIO e de reprodução dos modos de vida 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades ecológica habitada por COMUNIDADES urbanas, que tinham na agricultura 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades que haja participação das COMUNIDADES envolvidas. Enalteceu o Estado 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades a contemplação de COMUNIDADES tradicionais pelo trabalho científico 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais contemplação de comunidades TRADICIONAIS pelo trabalho científico 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades a importância das COMUNIDADES tradicionais para a preservação 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais importância das comunidades TRADICIONAIS para a preservação ambiental 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Ocupantes Associação dos Moradores e OCUPANTES da Barra do Una, discorreu acerca 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades objetivo é incluir todas as COMUNIDADES da Juréia dentro da Reserva de 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades da RDS, para que abranja as COMUNIDADES de Barro Branco, Tetequera e 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades para se respeitar as COMUNIDADES de pescadores e sua forma de vida e 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conhecimento elaboraram o estudo terem CONHECIMENTO dos anseios da população local. 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades maior participação das COMUNIDADES na elaboração do plano de manejo, 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades troca de experiências com COMUNIDADES de outras regiões do Brasil, 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades Mosaico, alegando que as COMUNIDADES que fazem uso das áreas estão lá 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações a importância dessas POPULAÇÕES para a preservação ambiental das áreas 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades Comentou sobre as COMUNIDADES ribeirinhas e seu uso dos rios. Sugeriu 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades à zona marinha, em que as COMUNIDADES atuariam numa zona tampão, de 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades caiçara e ao artesanato das COMUNIDADES. Arnaldo das Neves, da União 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades ambiental para que as COMUNIDADES sejam incorporadas à fiscalização e 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicional se assim continuação ao uso TRADICIONAL, à recuperação das áreas 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades e à interrelação entre as COMUNIDADES do Iguapeú, Despraiado e Rio das 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades Externou que as COMUNIDADES não desejam que a RDS estenda seus 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades desse rio, incluiria as COMUNIDADES de Utinga Grande, Utinguinha, 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades Manifestou que as COMUNIDADES pretendem fiscalizar a área juntamente 



Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicional e à manutenção da população TRADICIONAL no local, vítima das pressões 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicional que assegurem à população TRADICIONAL o acesso aos recursos naturais 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades proposta que a consulta às COMUNIDADES, que não é algo que possa ser 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades assim como os de outras COMUNIDADES, tenham garantido seu direito de 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades da educação e às COMUNIDADES acerca das decisões governamentais, e, 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais quais são os moradores TRADICIONAIS. Contestou esses critérios, 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conhecimento sobre a região sem  CONHECIMENTO de causa. Citou que construiu sua 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicional se uma atividade é ou não TRADICIONAL, entre os quais ser econômica e 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Tradicionais a Associação de Moradores TRADICIONAIS Locais, dentro de suas 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações a constituição e que as POPULAÇÕES tradicionais necessitam de uma 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações tradicionais constituição e que as POPULAÇÕES TRADICIONAIS necessitam de uma 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais e que as populações TRADICIONAIS necessitam de uma política 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações espaços e proteger essas POPULAÇÕES, o que se faria por meio do 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais TRADICIONAIS. Alegou que há pessoas que vieram de fora, nunca 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Comunidades Sustentável de Povos e COMUNIDADES Tradicionais, declarou estar claro 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Tradicionais de Povos e Comunidades TRADICIONAIS, declarou estar claro para todos 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades para a Juréia e para outras COMUNIDADES de São Paulo. Afirmou que o 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades federal, muitas outras COMUNIDADES brasileiras hão de padecer do mesmo 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins território o que torna o acesso a TERRITÓRIO o primeiro ponto de reivindicação 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades ponto de reivindicação das COMUNIDADES. Expôs que o pedido é de 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conhecimento sem que haja o devido reCONHECIMENTO das comunidades, cuja população 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades o devido reconhecimento das COMUNIDADES, cuja população tradicional 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicional comunidades, cuja população TRADICIONAL transmitiu o conhecimento que 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conhecimento tradicional transmitiu o CONHECIMENTO que possuía aos cientistas, os 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais e não os moradores TRADICIONAIS podiam tirar seu sustento da natureza 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais da natureza e os moradores TRADICIONAIS, não. Sugeriu que, caso não 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações em que não permite que suas POPULAÇÕES possam exercer os devidos 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades dos estudantes da região às COMUNIDADES tradicionais para que possam 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais da região às comunidades TRADICIONAIS para que possam ter contato com 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicional de vida da população TRADICIONAL, porque se trata de povo muito 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conhecimento familiar e reforçar CONHECIMENTOs e valores das populações 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações conhecimentos e valores das POPULAÇÕES tradicionais da Jureia. Paulo 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações tradicionais e valores das POPULAÇÕES TRADICIONAIS da Jureia. Paulo Barbosa chamou 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais e valores das populações TRADICIONAIS da Jureia. Paulo Barbosa chamou 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações consideração que há outras POPULAÇÕES em São Paulo que sofrem mazelas 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conhecimento como um avanço no reCONHECIMENTO dos moradores pelo Estado, pois os 



Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais Recordou que os moradores TRADICIONAIS da região são os indígenas, 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações as RDSs são destinadas às POPULAÇÕES tradicionais, fator complicador 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações tradicionais são destinadas às POPULAÇÕES TRADICIONAIS, fator complicador para a 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins tradicionais destinadas às populações TRADICIONAIS, fator complicador para a 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações propõem a retirada daquelas POPULAÇÕES que ali convivem há tanto 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações Expôs que a retirada dessas POPULAÇÕES traria um empobrecimento muito 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações condições para que aquelas POPULAÇÕES desenvolvessem um trabalho na 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações e as relações que essas POPULAÇÕES desenvolveram com a terra no 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações um dia acreditará nessas POPULAÇÕES e afirmou que o governo tem de 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins comunidades governo tem de crer nessas COMUNIDADES, em seus conhecimentos e em sua 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conhecimento nessas comunidades, em seus CONHECIMENTOs e em sua capacidade de 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins populações reconhece o papel das POPULAÇÕES na preservação do meio ambiente e que 
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Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território Pressões sobre o TERRITÓRIO ......................................... 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades Oficinas com as COMUNIDADES ......................................... 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações A questão das POPULAÇÕES tradicionais na Juréia-Itatins ............. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais A questão das POPULAÇÕES TRADICIONAIS na Juréia-Itatins ............. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais A questão das populações TRADICIONAIS na Juréia-Itatins ............. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território com os moradores   do TERRITÓRIO e demais interessados, ocasião de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território de conservação e uso do TERRITÓRIO.   Todo o processo foi considerado 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território à vocação e à realidade do TERRITÓRIO. O estabelecimento de duas RDS 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades histórico, posto que as COMUNIDADES caiçaras que habitam a área da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território possuem forte vínculo com o TERRITÓRIO e   uma cultura indissociável 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território da biodiversidade no   TERRITÓRIO paulista.  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades moradores integrantes das COMUNIDADES tradicionais   situadas na EEJI, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais integrantes das comunidades TRADICIONAIS   situadas na EEJI, seria 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais existência   de moradores “TRADICIONAIS”. Esse passo foi firmado com a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Ocupantes humana –   Cadastro Geral de OCUPANTES, ou CGO –, com o fim de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes e caracterizar os   OCUPANTES e seus modos de vida.  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações até hoje, uma diversidade de OCUPAÇÕES humanas,   segundo sua origem, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais outros, àqueles moradores TRADICIONAIS que dependiam da agricultura 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades os impactos sobre as COMUNIDADES locais. Como exemplo   estão os 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais caracterizados como TRADICIONAIS no interior da EEJI. Esse   processo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Populações discutido no “I Workshop de POPULAÇÕES em Parques”,   realizado na 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes e nessa prerrogativa, os   OCUPANTES da EEJI foram classificados em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Tradicional “1) TRADICIONAL: oriundos da própria região do Ribeira, 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional de sua cultura e praticam TRADICIONALmente a agricultura de   coivara, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Ocupantes portanto, ao Cadastro de OCUPANTES da EEJI   (batizado de CGO/1990) e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional Assim, a “TRADICIONALidade”, enquanto   critério para sustentar o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento para isso saber “qual o CONHECIMENTO que se   tinha de campo daqueles 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento estrada foi devido ao amplo CONHECIMENTO de que uma estrada amplia a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações que são raras, e têm suas POPULAÇÕES marcadamente restritas às áreas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades alguns formados por COMUNIDADES caiçaras e caboclas que conseguem 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Comunidades COMUNIDADES de migrantes também ocorrem na região e buscam   sustento 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades a sustentabilidade das   COMUNIDADES tradicionais foi proposta a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais das   comunidades TRADICIONAIS foi proposta a criação, em 2006, de um 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais é formada por   TRADICIONAIS, ou seja, comunidades caracterizadas por 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades tradicionais, ou seja, COMUNIDADES caracterizadas por apresentar uma 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional A   relação dessa população TRADICIONAL com o ambiente ultrapassa sua 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações Esses grupos, com POPULAÇÕES grandes e estáveis, se   estabeleciam 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território uso e ocupação antrópica do TERRITÓRIO que   integra a EEJI, estudos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território chegaram,   viviam nesse TERRITÓRIO agrupamentos do povo Guaianá, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades da região, a maioria das COMUNIDADES,   rurais e litorâneas, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais permaneceu nos moldes TRADICIONAIS de uma economia pré-  industrial, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional industrial, com um sistema TRADICIONAL de produção e extrativismo, ou 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações movimentos de   defesa das POPULAÇÕES tradicionais do litoral – como, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais de   defesa das POPULAÇÕES TRADICIONAIS do litoral – como, por 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais de   defesa das populações TRADICIONAIS do litoral – como, por 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades de caiçaras e por lei, as COMUNIDADES   deveriam ser removidas para 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento É de amplo   CONHECIMENTO também que Iguape não está entre os maiores 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento de vida digno e acesso ao   CONHECIMENTO (Figura 3). Contudo, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades há sete anos nas   COMUNIDADES rurais analisadas, 60% da população que 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades potencial, também, às   COMUNIDADES que dependem da pesca e do 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território Caracterização do TERRITÓRIO   7.1. Meio físico   7.1.1. Clima   O 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades extensas, cobertas por   COMUNIDADES vegetais diversificadas. Nessas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações predominantemente por POPULAÇÕES de Melastomatáceas. O mesmo ocorre 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações e freqüentemente estabelece POPULAÇÕES em áreas naturais. Predadora 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações pode extinguir várias POPULAÇÕES naturais. Paratelmatobius aff. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades em relação a   outras COMUNIDADES de répteis (Marques & Sazima, 2004), 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais das casas de moradores TRADICIONAIS o que sugere um   comportamento 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território antrópica no uso do TERRITÓRIO de mamíferos na Juréia, que mostram que 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território maximus conhecidas no TERRITÓRIO   brasileiro situam-se na Laje de 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações Golfinhos de POPULAÇÕES pelágicas tendem a ser maiores e mais robustos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações e mais robustos que as   POPULAÇÕES costeiras, as últimas tendendo a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades mas também a estrutura das COMUNIDADES biológicas e o ecossistema 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações se refere à presença de   POPULAÇÕES humanas, houve abordagem distinta 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais por moradores   TRADICIONAIS, que vivem ou viviam basicamente da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações parte significativa   dessas OCUPAÇÕES é constituída por pessoas que 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional do Guilherme) mantém a TRADICIONALidade. Este grupo é constituído por 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional 1 (famílias que   mantêm TRADICIONALidade) estão na Juréia há mais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações total de famílias e de OCUPAÇÕES   (residência ou terras) desses 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações da maior parte dessas OCUPAÇÕES, os seus moradores não   foram 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes relação ao número total de OCUPANTES, Colina Verde é o núcleo mais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes quatro núcleos totalizam 295 OCUPANTES, isso é mais do que o   dobro 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes é mais do que o   dobro dos OCUPANTES do total dos demais 7 núcleos da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes 1 e 2,   que possuem 61 e 75 OCUPANTES, respectivamente.   Entre os 5 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes foi grande o número de   OCUPANTES que não foram encontrados, do total 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações encontrados, do total de OCUPAÇÕES encontradas, 27% estavam   ausentes 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes de que   grande parte desses OCUPANTES estavam trabalhando nos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações Por outro lado, as OCUPAÇÕES de Edo Mallman se destacam das demais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades chefes de famílias, nessas COMUNIDADES. Os   filhos dos ocupantes 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes Os   filhos dos OCUPANTES residem nas cidades mais próximas (Peruíbe 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades número de moradores dessas COMUNIDADES tradicionais. No entanto, ainda 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais dessas comunidades TRADICIONAIS. No entanto, ainda hoje,   visitando 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes agregasse a informação dos OCUPANTES não encontrados para os grupos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes do primeiro grupo, esses   OCUPANTES entrevistados não declararam que 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações pomares nos quintais das   OCUPAÇÕES) e milho e feijão no grupo 3, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades que moram nos núcleos   das COMUNIDADES tradicionais, na maioria das 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais núcleos   das comunidades TRADICIONAIS, na maioria das vezes se 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento No   entanto, pelo CONHECIMENTO de espécies mostrado durante as 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes Declarações de vários OCUPANTES indicam que a   principal pressão 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes Segundo esses OCUPANTES os índios vendem o palmito na feira em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes protegidos pelos próprios OCUPANTES, não permitindo que retirem o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento se que o CONHECIMENTO popular sobre as   espécies de aves, répteis e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento forma de contextualizar o CONHECIMENTO que os ocupantes possuem sobre 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes o conhecimento que os OCUPANTES possuem sobre o lugar em   que vivem é 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades são aquelas as quais as COMUNIDADES se apropriam e   produzem 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento indica uma riqueza maior de CONHECIMENTO local.   7.3.2. Itinguçu   A 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais pelos moradores TRADICIONAIS, que vivem ou viviam   basicamente da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações A maior parte das OCUPAÇÕES encontra-se sem seus moradores, mas   não 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais não predominam os moradores TRADICIONAIS   é o fato de ocorrer 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações menores para novas   OCUPAÇÕES e o de moradores mais antigos passarem 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional onde residem a comunidade TRADICIONAL: Guaraúzinho,   Parnapuã, Brava, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes mas o número total de OCUPANTES foi fornecido por um terceiro, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes identificado é o de OCUPANTES   efetivos, ou seja, 3 de 5 famílias são 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações número de indivíduos por OCUPAÇÕES (3,3),   também é o núcleo onde, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações é o novo núcleo Itinguçu – OCUPAÇÕES da cachoeira do Paraíso – onde a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Ocupantes FAMILIAS TOTAL INDIVIDUOS OCUPANTES efetivos Moradores ocasionais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações As “OCUPAÇÕES   exclusivas pra comércio” são os casos de três 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades a população total das COMUNIDADES o comportamento é   muito próximo. É 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações as OCUPAÇÕES com apenas 1 integrante corresponde a 29%   dos casos, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações Nenhuma das OCUPAÇÕES possui banheiro interno.   Na primeira ocupação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações A localização   dessas OCUPAÇÕES está na Figura.   Figura 14. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações Localização das OCUPAÇÕES indígenas no Itinguçu   Com exceção do 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações Entre as 3 OCUPAÇÕES, em uma a residente estava ausente, portanto os 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes ao turismo de visitação, com OCUPANTES ocasionais. O   Núcleo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento No entanto, pelo   CONHECIMENTO mostrado durante as entrevistas e por 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento O CONHECIMENTO popular sobre as espécies de aves é bem menos comum 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento as espécies vegetais, o CONHECIMENTO mostrado é bem maior do que sobre 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações que estão associadas a essas OCUPAÇÕES. A citação do   jatobá pode 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento possível a citação desse CONHECIMENTO pelos   moradores do Parnapuã e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais ou seja, pelos moradores TRADICIONAIS. Localmente a   lenda mais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações gerados também pela área das OCUPAÇÕES da cachoeira Paraíso. O 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes Mesmo os OCUPANTES atendidos por esse serviço têm a prática de queimar 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades elétrica atende a 52% das COMUNIDADES, os demais   ocupantes 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes das comunidades, os demais   OCUPANTES declararam utilizar outras 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades Com relação a saúde essas COMUNIDADES recebem atendimento de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações sendo   predominantemente OCUPAÇÕES por comunidade tradicional, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional ocupações por comunidade TRADICIONAL, posseiros e caseiros. No 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações As demais OCUPAÇÕES são   usadas em períodos de férias ou feriados, e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações de caseiros de 4 dessas OCUPAÇÕES. Alguns desses veranistas, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Ocupantes OCUPANTES   efetivos   Moradore  s   ocasionai  s   TOTAL   FAMILIAS 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações atuam como caseiros das OCUPAÇÕES vizinhas, cuja gratificação quando 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento demonstraram bastante CONHECIMENTO sobre espécies vegetais e   animais 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações As OCUPAÇÕES não possuem rede de distribuição   de energia elétrica. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades Com relação a saúde essas COMUNIDADES recebem atendimento de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes a um ingresso de novos OCUPANTES não-  tradicionais e/ou caseiros. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais TRADICIONAIS e/ou caseiros. Fatores como mortalidade e saída de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional O fato de uma   família TRADICIONAL não residir nesse momento no 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território não residir nesse momento no TERRITÓRIO, embora o tenha feito 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais filhos) de famílias TRADICIONAIS. São caiçaras descendentes de antigas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território uma segunda residência   no TERRITÓRIO.   As famílias da Vila Barra do 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes famílias na categoria de   OCUPANTES efetivos na Barra do Una e 89 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes na Barra do Una e 89 OCUPANTES ocasionais.   Tabela 10 – Tipos de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais do Una, notadamente aquelas TRADICIONAIS possuem forte laço de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional Guilherme participar da TRADICIONAL festa religiosa que lá ocorre. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Ocupantes a Associação dos Moradores e OCUPANTES da Barra do Una - AMO, criada 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes há menos de um ano por OCUPANTES que possuem casa na Barra do Una, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais na   comunidade que têm os TRADICIONAIS bailes de viola.   Antes da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais Há apenas   três moradores TRADICIONAIS idosos que detêm o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento idosos que detêm o CONHECIMENTO na confecção do   artesanato caiçara. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território esse recurso disponível   no TERRITÓRIO.   Nunes (2003) caracteriza a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional do Una como sendo uma “TRADICIONAL vila de caiçaras   dedicados à 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território trabalhos desenvolvidos no TERRITÓRIO. Entre os 73 que declararam 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento É extenso o CONHECIMENTO sobre a pesca,   tanto em relação às épocas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações longo da qual estão sítios e OCUPAÇÕES. O acesso também pode ser por 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território 87 filhos que não residem no TERRITÓRIO.   De acordo com os 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais ali classificadas como “TRADICIONAIS”. Ao   incluir aqueles que 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território há mais de 20 anos com o TERRITÓRIO.   O levantamento evindencia que 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território ou vínculo anterior com o TERRITÓRIO.   O tipo de relação entre as 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território no interior e trabalham no TERRITÓRIO. A grande   maioria dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes dizer que as 51 famílias são OCUPANTES efetivos e   31 ocupantes 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes ocupantes efetivos e   31 OCUPANTES ocasionais. Os ocupantes 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes Os OCUPANTES ocasionais não residem e não subsistem da   terra ou dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades surgiu nas diversas   COMUNIDADES da Juréia durante os últimos 15 anos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes um maior ingresso   de novos OCUPANTES no Despraiado, concomitante a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território concentrada mais ao sul do TERRITÓRIO e sua   madeira também foi muito 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento confecção de rabecas, cujo CONHECIMENTO está   restrito a um morador 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento não era a falta de reCONHECIMENTO da existência do bem   patrimonial, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento Porém, há um   desCONHECIMENTO básico sobre o histórico, a razão da 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento Além disso, o desCONHECIMENTO não é uniforme, ou seja,   alguns detêm 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento alguns detêm muito mais o CONHECIMENTO do que outros da comunidade. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento o descompasso e o desCONHECIMENTO dificultam a indicação do uso do 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento É preciso alertar que o desCONHECIMENTO   se estende até o visitante, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional História TRADICIONAL das Ruínas –   Engenho do arroz; Resgate da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais aventura, cultural, festas TRADICIONAIS,   pesquisa e educação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional pesca, a história TRADICIONAL   das ruínas – Engenho do arroz, o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento sobre os temas, não por desCONHECIMENTO, mas por ser corriqueiro entre 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território sistema de percursos no TERRITÓRIO da EEJI e EEBI se distribui em um 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento à região a possibilidade de CONHECIMENTO de uma   intricada trama de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais centro espírita e as festas TRADICIONAIS que lá ocorrem. Dentro da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento e a   diversidade de CONHECIMENTO da população sobre os atrativos do 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento do conceito de rastro de   CONHECIMENTO: Volta Grande (rios Una, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais (11%), festas TRADICIONAIS (6%) e venda de produtos (5%).   É 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento os participantes têm   CONHECIMENTO dos principais atrativos que podem 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento Também tem CONHECIMENTO de quais atividades devem ter autorização dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento há uma falta de   CONHECIMENTO geral sobre o assunto e só é citado o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento revela um   CONHECIMENTO apurado das potencialidades existentes na 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento dia, mas tem necessidade de CONHECIMENTO   sobre logística e valor 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento se ao CONHECIMENTO abrangente da   comunidade sobre os atrativos do 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento e apreensão de CONHECIMENTOs   específicos em gestão ambiental. Estes 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento conceitual e de CONHECIMENTO mútuo sobre o tema.   Infra-estrutura 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento O reCONHECIMENTO de que o visitante se destina a um determinado 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais datas especiais e de festas TRADICIONAIS. Medir a capacidade de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território um perímetro discriminado no TERRITÓRIO abrangido pela EEJI, conforme 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território da EEJI, praticamente todo o TERRITÓRIO desta UC   foi declarado de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território O TERRITÓRIO desta unidade de conservação está abrangido por 06 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território O TERRITÓRIO desta unidade de conservação está abrangido por apenas 01 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território O TERRITÓRIO desta unidade de conservação está abrangido por 26 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território O TERRITÓRIO desta unidade de conservação está abrangido por 07 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território O TERRITÓRIO desta unidade de conservação está abrangido por 101 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações constantes de invasões e   OCUPAÇÕES irregulares devido ao fato do 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território Pressões sobre o TERRITÓRIO   As áreas da EEJI como um todo sofrem 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades Para as COMUNIDADES, essa   condição de acesso também acarreta 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações se nos núcleos de POPULAÇÕES humanas e de concentração de visitação, a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território síntese das pressões sobre o TERRITÓRIO   UC Ameaças sobre a Fauna 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades diretos e indiretos às COMUNIDADES do entorno e elevação dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações biológico (regulação de POPULAÇÕES), refúgio para populações 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações de populações), refúgio para POPULAÇÕES   residentes e migrantes, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento descobertas   graças aos CONHECIMENTOs tradicionais de comunidades 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais graças aos conhecimentos TRADICIONAIS de comunidades rurais (De 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades tradicionais de COMUNIDADES rurais (De Faria, 2004).   No V Congresso 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades e as propriedades das COMUNIDADES da flora e fauna das áreas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território dos recursos genéticos   no TERRITÓRIO nacional e nas águas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações à subsistência de POPULAÇÕES   tradicionais, respeitando e valorizando 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais de populações   TRADICIONAIS, respeitando e valorizando seu 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento e valorizando seu CONHECIMENTO e sua cultura e   promovendo-as social 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades reprodução de espécies ou COMUNIDADES   da flora local e da fauna 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações estar das POPULAÇÕES humanas, e tem como objetivos   básicos proteger 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações admitida a permanência de   POPULAÇÕES tradicionais que a habitam 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais a permanência de   POPULAÇÕES TRADICIONAIS que a habitam quando de sua 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais permanência de   populações TRADICIONAIS que a habitam quando de sua 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações uma área utilizada por POPULAÇÕES extrativistas tradicionais,   cuja 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais populações extrativistas TRADICIONAIS,   cuja subsistência baseia-se 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações de vida e a cultura dessas   POPULAÇÕES, e assegurar o uso sustentável 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações Fauna uma área natural com POPULAÇÕES animais de espécies   nativas, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações uma área natural que abriga POPULAÇÕES tradicionais, cuja   existência 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais natural que abriga POPULAÇÕES TRADICIONAIS, cuja   existência 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais que abriga populações TRADICIONAIS, cuja   existência baseia-se em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações dos   recursos naturais das POPULAÇÕES tradicionais, bem como 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais recursos naturais das POPULAÇÕES TRADICIONAIS, bem como   valorizar, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais naturais das populações TRADICIONAIS, bem como   valorizar, conservar 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento conservar e aperfeiçoar o CONHECIMENTO e as   técnicas de manejo do 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações POPULAÇÕES   Reserva Particular do   Patrimônio Natural   é uma área 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades e   subsistência das COMUNIDADES   tradicionais   --- --- --- --- --- 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais das comunidades   TRADICIONAIS   --- --- --- --- --- 2 --- --- 2 --- 1 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades interesse COMUNIDADES   tradicionais: a área contém valores culturais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais interesse comunidades   TRADICIONAIS: a área contém valores culturais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais contém valores culturais TRADICIONAIS? Tem uso tradicional e/ou 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional Tem uso TRADICIONAL e/ou   valor econômico atual ou potencial para 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades atual ou potencial para COMUNIDADES tradicionais?); importância 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais potencial para comunidades TRADICIONAIS?); importância   científica (a 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território o enquadramento adequado do TERRITÓRIO   nas diferentes categorias 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades a proteção de   algumas COMUNIDADES e habitats frágéis pode ser 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais e uso por moradores TRADICIONAIS, visitação, ou como uma área de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades existente ou potencial para COMUNIDADES locais,   nacionais e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais histórica, culturais, TRADICIONAIS, estéticas,   educacionais ou 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território estudos e pelo histórico do TERRITÓRIO. Outras áreas foram objeto   de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território interesses em relação ao   TERRITÓRIO. Os preceitos da Ecologia da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações Interesse das   POPULAÇÕES? Potencial?   • Existe extrativismo? Ou 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais concentração de moradores TRADICIONAIS?   • Tem uso tradicional e/ou 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional • Tem uso TRADICIONAL e/ou valor econômico atual ou potencial para os 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades atividades realizadas pelas COMUNIDADES e para análise dos critérios 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais e uso por moradores   TRADICIONAIS, visitação, ou como uma área de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades existente ou potencial para COMUNIDADES locais, nacionais   e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais histórica, culturais, TRADICIONAIS,   estéticas, educacionais ou 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades das concentrações das COMUNIDADES tradicionais, os fluxos físicos e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais das comunidades TRADICIONAIS, os fluxos físicos e   bióticos da área 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento unidade espacial de fácil reCONHECIMENTO   em campo, ou seja, é um 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território limite nítido de controle do TERRITÓRIO. As pressões humanas   sobre 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades técnica quanto para as   COMUNIDADES que em função das correntezas que 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território total e segmenta   o TERRITÓRIO em um pequeno corredor que liga as 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações biológicas e de novas   OCUPAÇÕES antrópicas.   Estradas com 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território e/ou de exploração de seu TERRITÓRIO   pela comunidade tradicional. As 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional pela comunidade TRADICIONAL. As linhas de propriedade, seja Parque, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional sob a condição de morador TRADICIONAL de uma RDS. Isso   gerou muita 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional do direito de comunidade TRADICIONAL.   O atual desenho das RDS 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais Em conseqüência, os TRADICIONAIS das duas   RDS clamam o direito de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais classificada como “caminhos TRADICIONAIS” deveria   ser reavaliada no 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais destinados aos núcleos TRADICIONAIS e também em pró da   conservação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações induzindo uma   mistura de OCUPAÇÕES e usos que não se entrelaçam 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território Além do TERRITÓRIO reduzido, o   limite a oeste da RDSBU é a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento do rio Una, porém há o reCONHECIMENTO de que os cardumes de interesse 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional como melhor   expressão de TRADICIONALidade e conduz a outras 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional os elementos foco da   TRADICIONALidade, razão pela qual a UC foi 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades Oficinas com as COMUNIDADES   Para a análise e proposta do novo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento seriam importantes para o CONHECIMENTO e preparação das   comunidades 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades e preparação das   COMUNIDADES na tomada de decisão do zoneamento.   A 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades se o exercicío   das COMUNIDADES tomarem a decisão das zonas, com suas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades os anseios e usos das COMUNIDADES, como podemos notar nas zonas em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades ocorrem extrativismo pelas COMUNIDADES.  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades  Resultado das COMUNIDADES obtido nas mini-oficinas  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades de zoneamento com as COMUNIDADES, realizados nas mini-oficinas.  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades A partir da compreensão das COMUNIDADES na metodologia de zoneamento, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações Interesse das   POPULAÇÕES?Potencial   Não existe atrativos, mas há o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais concentração de   moradores TRADICIONAIS não existem moradores   Tem 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional Tem uso TRADICIONAL e/ou valor   econômico atual ou potencial   para 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades e monitoramento, junto às COMUNIDADES, aos   pescadores e aos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades reprodução de espécies ou COMUNIDADES da flora   local e da fauna 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações POPULAÇÕES?   Potencial?   Em função das caracteristicas ambientais, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais Os TRADICIONAIS realizam pesca artesanal e coleta   Existe uso 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais usos feitos pelas famílias TRADICIONAIS presentes na área e deve ser 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais de moradores   TRADICIONAIS?   02 famílias de moradores efetivos – 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais de moradores efetivos – TRADICIONAIS   Tem uso tradicional   e/ou 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional Tem uso TRADICIONAL   e/ou valor econômico   atual ou potencial para 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades subsistência, típica das   COMUNIDADES caiçaras, é praticada para 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional de   comunidade TRADICIONAL. Essas caracteristicas são os objetivos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais As famílias de TRADICIONAIS terão   seus direitos garantidos, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações Interesse das   POPULAÇÕES? Potencial?   Estrada do Despraiado, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional associados ao modo de vida TRADICIONAL e ao patrimônio 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais concentração de   moradores TRADICIONAIS? famílias residentes 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional Tem uso TRADICIONAL e/ou   valor econômico atual   ou potencial para 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território O TERRITÓRIO é a base para a reprodução sociocultural da comunidade 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional sociocultural da comunidade TRADICIONAL.   Principais usos: 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional agricultura TRADICIONAL de mandioca, feijão; mutirões, festas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional Envolvimento da comunidade TRADICIONAL no ordenamento dos usos atuais, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações à subsistência de   POPULAÇÕES tradicionais, respeitando e valorizando 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais à subsistência de   POPULAÇÕES TRADICIONAIS, respeitando e valorizando 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais de   populações TRADICIONAIS, respeitando e valorizando seu 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento e valorizando seu CONHECIMENTO e sua cultura e   promovendo-as social 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional de   comunidade TRADICIONAL. Consequentemente tem a vocação também 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento lacunas de CONHECIMENTO no que refere a levantamento de espécies de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações Interesse   das POPULAÇÕES? Potencial?   Cachoeira, praia, trilhas, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional associados ao modo de vida TRADICIONAL e   ao patrimônio 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais concentração de moradores   TRADICIONAIS? População residente 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional Tem uso TRADICIONAL e/ou valor   econômico atual ou potencial para 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional da comunidade   TRADICIONAL e de oferta de alternativas de geração de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território A inclusão   no TERRITÓRIO da Ilha do Ameixal amplia as perspectivas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território fazem parte do mesmo TERRITÓRIO e da mesma   comunidade. Redução de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional concentração de comunidade TRADICIONAL caiçara na vila, com suas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades dos modos   de vida das COMUNIDADES tradicionais; produção 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais de vida das comunidades TRADICIONAIS; produção extrativista e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional e sociais (população TRADICIONAL, uso de recursos naturais), existe 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações Interesse das   POPULAÇÕES? Potencial?   Cachoeiras, destacando-se a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional e sociais (população TRADICIONAL, uso de recursos naturais), existe 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais concentração de   moradores TRADICIONAIS?   Há moradores tradicionais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais Há moradores TRADICIONAIS em vários núcleos, com concentração nas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional Tem uso TRADICIONAL e/ou   valor econômico atual ou   potencial para 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Comunidades COMUNIDADES tradicionais com patrimônio cultural   É viável 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais Comunidades TRADICIONAIS com patrimônio cultural   É viável 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações A maior parte das OCUPAÇÕES consiste em posses em áreas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades dos modos de vida das COMUNIDADES tradicionais, conforme   preconiza o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais de vida das comunidades TRADICIONAIS, conforme   preconiza o SNUC. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais As famílias TRADICIONAIS têm seus   direitos garantidos, conforme 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território em 2006, exclusão do   TERRITÓRIO que formou um “dente”, o que aumenta 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações com campos antrópicos e OCUPAÇÕES. O desenho considerou limites de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações Interesse das   POPULAÇÕES? Potencial?   Não há concentração de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais concentração de   moradores TRADICIONAIS?   Não há concentração de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações Não há concentração de POPULAÇÕES tradicionais. Famílias tradicionais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais há concentração de POPULAÇÕES TRADICIONAIS. Famílias tradicionais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais concentração de populações TRADICIONAIS. Famílias tradicionais   estão 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais Famílias TRADICIONAIS   estão distribuídas nas localidades Aguapeú, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional Tem uso TRADICIONAL e/ou valor   econômico atual ou potencial   para 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional concentração de comunidade TRADICIONAL. A variabilidade ambiental, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI OCUPAÇÕES # OCUPAÇÕES  Exclusão com recategorização (APA)  Figura 36. Proposta 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais e   uso por moradores   TRADICIONAIS, visitação, ou   como uma área de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades pescadores artesanais das COMUNIDADES tradicionais do Mosaico quanto 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais artesanais das comunidades TRADICIONAIS do Mosaico quanto   de Peruíbe 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades marinhas quanto à das COMUNIDADES tradicionais.   Possui valor 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais quanto à das comunidades TRADICIONAIS.   Possui valor existente ou 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades ou   potencial para   COMUNIDADES locais,   nacionais e internacionais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais histórica,   culturais, TRADICIONAIS,   estéticas, educacionais ou 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades as COMUNIDADES tradicionais utilizam muito a área preamar, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais as comunidades TRADICIONAIS utilizam muito a área preamar, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais a pesca das comundidades TRADICIONAIS. È necessário a   regulamentação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais e uso de moradores TRADICIONAIS e   pescadores artesanais de Peruíbe. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades marinhas quanto à das COMUNIDADES tradicionais.   Portanto, essa área 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais quanto à das comunidades TRADICIONAIS.   Portanto, essa área deve 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações A questão das POPULAÇÕES tradicionais na Juréia-Itatins   A discussão 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais A questão das POPULAÇÕES TRADICIONAIS na Juréia-Itatins   A discussão 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais A questão das populações TRADICIONAIS na Juréia-Itatins   A discussão 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional discussão sobre a ocupação TRADICIONAL do território Juréia-Itatins 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território a ocupação tradicional do TERRITÓRIO Juréia-Itatins não é recente. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes a elaboração do cadastro de OCUPANTES.   O cadastro geral de ocupantes 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes O cadastro geral de OCUPANTES (CGO/90 como ficou conhecido), concluído 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes apresenta a relação dos OCUPANTES, levando em consideração que   a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais os   em TRADICIONAIS e não tradicionais, segundo o seguinte conceito: 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais os   em tradicionais e não TRADICIONAIS, segundo o seguinte conceito: 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais “As TRADICIONAIS caracterizam-se por serem ocupações antigas na área, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupações se por serem OCUPAÇÕES antigas na área, terem uma   economia baseada 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento e possuírem o chamado CONHECIMENTO folk, ou seja, conhecimento   em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento conhecimento folk, ou seja, CONHECIMENTO   em relação ao meio 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações As POPULAÇÕES não tradicionais caracterizam-se por terem uma 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais As populações não TRADICIONAIS caracterizam-se por terem uma 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento e pouco ou nenhum CONHECIMENTO específico do meio”   (CGO/90). 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes e retirada dos OCUPANTES, acirrou os   conflitos socioambientais e os 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes e não evitou que novos OCUPANTES adentrassem o território, agravando 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território ocupantes adentrassem o TERRITÓRIO, agravando os   conflitos.   Tal 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais No Brasil, povos TRADICIONAIS travavam uma luta histórica pelo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento uma luta histórica pelo   reCONHECIMENTO da sua existência no interior 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações com garantias, das POPULAÇÕES tradicionais no interior de unidades 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais com garantias, das POPULAÇÕES TRADICIONAIS no interior de unidades 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais garantias, das populações TRADICIONAIS no interior de unidades de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações e na discussão com as POPULAÇÕES tradicionais da   Juréia-Itatins e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais e na discussão com as POPULAÇÕES TRADICIONAIS da   Juréia-Itatins e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais discussão com as populações TRADICIONAIS da   Juréia-Itatins e suas 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações para identificação das POPULAÇÕES tradicionais. Há controvérsias 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais identificação das POPULAÇÕES TRADICIONAIS. Há controvérsias acerca do 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais das populações TRADICIONAIS. Há controvérsias acerca do   tema, em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações dos direitos legais que as POPULAÇÕES tradicionais têm assegurado em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais legais que as POPULAÇÕES TRADICIONAIS têm assegurado em   relação às 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais legais que as populações TRADICIONAIS têm assegurado em   relação às 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Comunidades Sustentável dos Povos e COMUNIDADES   Tradicionais (Decreto Federal nº 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Tradicionais dos Povos e Comunidades   TRADICIONAIS (Decreto Federal nº 6040/2007), 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações de qualidade de vida, das POPULAÇÕES tradicionais em seus territórios 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais de vida, das POPULAÇÕES TRADICIONAIS em seus territórios 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais de vida, das populações TRADICIONAIS em seus territórios 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território tradicionais em seus TERRITÓRIOs   tradicionais, harmonizando a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais em seus territórios   TRADICIONAIS, harmonizando a preservação da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes e históricas sobre os   OCUPANTES (CGO/90) e informações 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território efetiva ou habitual no TERRITÓRIO).   À época, considerou-se também os 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais TRADICIONAIS (MT), adventícios   antigos (AA) e adventícios recentes 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território construção de vínculos com o TERRITÓRIO, os critérios   estabelecidos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes cumulativamente pelos   OCUPANTES:   1. CONSTAR do Cadastro Geral de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Ocupantes CONSTAR do Cadastro Geral de OCUPANTES de 1990 (CGO90), independente 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações área natural que   abriga POPULAÇÕES tradicionais, (que são aquelas…) 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais natural que   abriga POPULAÇÕES TRADICIONAIS, (que são aquelas…) cuja 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais que   abriga populações TRADICIONAIS, (que são aquelas…) cuja 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades Garantia da permanência das COMUNIDADES tradicionais reconhecidas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais permanência das comunidades TRADICIONAIS reconhecidas   como aquelas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território aquelas “que ocupam e usam TERRITÓRIOs e recursos naturais como 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento • ReCONHECIMENTO dos territórios tradicionais como “os espaços 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território • Reconhecimento dos TERRITÓRIOs tradicionais como “os espaços 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais dos territórios TRADICIONAIS como “os espaços   necessários a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território que o ocupante “usa o TERRITÓRIO e recursos naturais como condição 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Comunidades nessa normativa, “Povos e COMUNIDADES Tradicionais   são grupos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Tradicionais “Povos e Comunidades TRADICIONAIS   são grupos culturalmente 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território social, que ocupam e usam TERRITÓRIOs e recursos   naturais como 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento e   econômica, utilizando CONHECIMENTOs, inovações e práticas gerados 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território aplicação desse conceito no TERRITÓRIO da Juréia-Itatins, foram 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento reCONHECIMENTO   • As comunidades tradicionais são culturalmente 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades • As COMUNIDADES tradicionais são culturalmente diferenciadas de 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais • As comunidades TRADICIONAIS são culturalmente diferenciadas de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento reCONHECIMENTO é natural e coletivo. É   comum o tratamento entre a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes “nós (comunidade) e eles   (OCUPANTES não tradicionais)”.   Quais as 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais e eles   (ocupantes não TRADICIONAIS)”.   Quais as formas de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades social, próprias das COMUNIDADES da Juréia  • Caracterizadas por 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território Como se deu a ocupação do TERRITÓRIO e uso dos recursos naturais como 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional Os membros da comunidade TRADICIONAL possuem moradia efetiva   na 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais de   suas atividades TRADICIONAIS e pela ausência de infra-estrutura 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território mantendo o   vínculo com o TERRITÓRIO, através da manutenção de suas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território como moradores efetivos do TERRITÓRIO.   Sobre a utilização de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento Sobre a utilização de CONHECIMENTOs, inovações e práticas gerados e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento • Os CONHECIMENTOs e práticas que possuem e utilizam (usos, costumes, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes a   comunidade e os demais OCUPANTES, entretanto, conforme se afirmou 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento reCONHECIMENTO pelas comunidades tradicionais, implica em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades reconhecimento pelas COMUNIDADES tradicionais, implica em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais pelas comunidades TRADICIONAIS, implica em   vulnerabilidade para as 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades vulnerabilidade para as COMUNIDADES tradicionais, que são 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais para as comunidades TRADICIONAIS, que são pressionadas pelos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes que são pressionadas pelos   OCUPANTES não tradicionais para seu 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais pelos   ocupantes não TRADICIONAIS para seu reconhecimento como 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento não tradicionais para seu reCONHECIMENTO como tradicionais.   Os 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais seu reconhecimento como TRADICIONAIS.   Os critérios, além de garantir 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades de garantir os direitos das COMUNIDADES tradicionais da Juréia, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais os direitos das comunidades TRADICIONAIS da Juréia,   atendem à 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações acerca dos direitos das POPULAÇÕES tradicionais,   em seu artigo 17: 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações tradicionais dos direitos das POPULAÇÕES TRADICIONAIS,   em seu artigo 17: 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais dos direitos das populações TRADICIONAIS,   em seu artigo 17: 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento dos mesmos ou do desCONHECIMENTO das leis por   parte dos seus membros 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações garantir a permanência das POPULAÇÕES   tradicionais em seus 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais das populações   TRADICIONAIS em seus territórios tradicionais nas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território tradicionais em seus TERRITÓRIOs tradicionais nas unidades de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais em seus territórios TRADICIONAIS nas unidades de conservação que têm 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional Os conceitos de comunidade TRADICIONAL e patrimônio cultural 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território direito   de permanência no TERRITÓRIO àqueles que verdadeiramente têm 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território que verdadeiramente têm o TERRITÓRIO como base   de sua vida, para sua 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território das situações encontradas no TERRITÓRIO da Juréia, onde se   verificam 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes Juréia, onde se   verificam OCUPANTES que mantêm casas de segunda 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes onde se verificam OCUPANTES que não residem   no local, mas que 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território vínculos históricos com o TERRITÓRIO ou de laços de parentesco, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades cultural e econômico das COMUNIDADES, bem como ambiental,   não podem 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território unidades de   conservação no TERRITÓRIO da Juréia-Itatins e Banhados 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território em geral, e desse   TERRITÓRIO em particular.   A proposta 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades das COMUNIDADES   tradicionais residentes - na garantia de sua 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais das comunidades   TRADICIONAIS residentes - na garantia de sua 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território de sua permanência em seus TERRITÓRIOs com   melhoria das suas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território de   vários trechos do TERRITÓRIO em distintas categorias de manejo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território No desenho proposto para o TERRITÓRIO, busca-se garantir que as 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações ocupadas por núcleos de POPULAÇÕES   tradicionais, presentes antes 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais por núcleos de populações   TRADICIONAIS, presentes antes mesmo da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades indicação) das   próprias COMUNIDADES residentes.   Muitas reuniões e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional e científica e a comunidade TRADICIONAL, quando   ficou demonstrada a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais dos   usos e costumes TRADICIONAIS associados ao uso dos recursos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades e compromisso das COMUNIDADES para a preservação e   recuperação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades dará com o compromisso das COMUNIDADES locais na gestão, associada ao 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território conflitos socioambientais no TERRITÓRIO da Juréia-Itatins não são 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI ocupantes Itatins possuía OCUPANTES no seu interior. Do Cadastro Geral de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Ocupantes Do Cadastro Geral de OCUPANTES,   elaborado em 1990 (CGO/90), 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI OCUPANTES CADASTRO GERAL DOS OCUPANTES – E.E.J.I. (NOV. DEZ. /90). Trabalho de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades de   identificação das COMUNIDADES tradicionais e outras, em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais das comunidades TRADICIONAIS e outras, em atendimento ao disposto no 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades a questão do respeito às COMUNIDADES que   possuem vínculos históricos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território vínculos históricos com o TERRITÓRIO, foram merecedoras de pesos e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações sofridos pelos ambientes e POPULAÇÕES ao longo dos últimos 20   anos, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades e   compromisso das COMUNIDADES e outros atores, especialmente através 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais de práticas   produtivas TRADICIONAIS   Substituição da   pecuária 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades básica   Permanência das   COMUNIDADES e uso em   territórios 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território das   comunidades e uso em   TERRITÓRIOs estabelecidos   Recuperação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades da   dinâmica das   COMUNIDADES vegetais   e faunística 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades para a presença   de COMUNIDADES   tradicionais   Insegurança 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais presença   de comunidades   TRADICIONAIS   Insegurança   quanto ao 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades Evasão de   jovens das   COMUNIDADES   Baixa renda   Conflitos de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território Conflitos de gestão do   TERRITÓRIO   Instabilidade e 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações e dos modos de   vida das POPULAÇÕES   tradicionais   Permanência das 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais de   vida das populações   TRADICIONAIS   Permanência das 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades Permanência das   COMUNIDADES em   territórios estabelecidos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território das   comunidades em   TERRITÓRIOs estabelecidos   Co-responsabilidade 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI comunidades responsabilidade   das COMUNIDADES na   gestão dos territórios. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território comunidades na   gestão dos TERRITÓRIOs.   Melhoria da renda dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicional e do modo   de vida TRADICIONAL  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento Levantamento de reCONHECIMENTO dos solos do Estado de São   Paulo. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento Síntese do estado de CONHECIMENTO sobre a pesca marinha e   estuarina 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território antrópica no uso do TERRITÓRIO de mamíferos   em planície litorânea 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI território antrópica no uso do TERRITÓRIO de   mamíferos, em planície litorânea 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento Síntese dos   CONHECIMENTOs. Águas de Lidóia, 1987. Anais. São Paulo, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI tradicionais ao futuro dos moradores TRADICIONAIS da Estação Ecológica 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento Síntese dos CONHECIMENTOs. Cananéia,   1987. Anais. São Paulo, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI populações Ecologia de POPULAÇÕES florestais colonizadoras e recuperação de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento Síntese de CONHECIMENTOs. Águas de Lindóia, 1987. Anais. São Paulo, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conhecimento Síntese dos CONHECIMENTOs. Cananéia,   1987. Anais. São Paulo, 

   REGISTROS PRESERVACIONISTAS 

  Documento Termo da pesquisa Pré-visualização 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da   Natureza - SNUC, e o Decreto 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 Conservação e Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral deverão ser atendidos 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 Proteção e Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral deverão ser atendidos 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 preservação se houver,   das áreas de PRESERVAÇÃO permanente, e da(s) área(s) 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_27 Preservação de   Responsabilidade de PRESERVAÇÃO de Reserva Legal ou, Termo de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação de manejo de Unidades de CONSERVAÇÃO, bem   como sobre Termos de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação ocupantes de Unidades de   CONSERVAÇÃO até sua definitiva 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação a alteração de Unidades de CONSERVAÇÃO somente se faça através de lei, 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 proteção que justificam   sua PROTEÇÃO;   Considerando a Lei Federal nº 9.985 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO - SNUC, regulamentada pelo 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Proteção da Qualidade Ambiental, PROTEÇÃO, Controle e Desenvolvimento   do Meio 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Recursos Naturais e Uso Adequado dos RECURSOS NATURAIS - SEAQUA e do   Sistema Estadual 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 conservação gestores de   unidades de CONSERVAÇÃO para ajuste de limites e 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 proteção buscando conciliar a máxima PROTEÇÃO dos ecossistemas e a existência 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Proteção da Qualidade   Ambiental, PROTEÇÃO, Controle e Desenvolvimento do Meio 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Recursos Naturais e Uso   Adequado dos RECURSOS NATURAIS - SEAQUA e do Sistema Estadual 



Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 conservação pela gestão de unidades de CONSERVAÇÃO,  

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 proteção quer de PROTEÇÃO integral, quer de uso sustentável, só poderão 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 preservação com ênfase para a PRESERVAÇÃO da biota, observada a necessidade de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação gestores de Unidades de CONSERVAÇÃO poderão elaborar ou   licitar 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 conservação de mosaicos de unidades de CONSERVAÇÃO e de   crescimento sócio 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 proteção formas de PROTEÇÃO aos mananciais;   VI - diagnósticos da 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 proteção que justificam   sua PROTEÇÃO, bem como de áreas com atributos 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 conservação nas unidades de CONSERVAÇÃO de proteção integral, devem   se limitar 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 proteção unidades de conservação de PROTEÇÃO integral, devem   se limitar 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação Gestor da Unidade de   CONSERVAÇÃO e submetidos a processo de consulta 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 recursos naturais de dependência dos RECURSOS NATURAIS da respectiva   unidade de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 conservação da respectiva   unidade de CONSERVAÇÃO para a sua reprodução 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação específica da Unidade de CONSERVAÇÃO,   apresentando peculiaridades 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação Nas Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral os estudos   para 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Proteção Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral os estudos   para 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação com as Unidades de CONSERVAÇÃO, quando reconhecido pelo órgão gestor 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 conservação categoria de unidade de   CONSERVAÇÃO, formando um conjunto de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 conservação um conjunto de unidades de CONSERVAÇÃO de   categorias diferentes 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 conservação seus distintos objetivos de CONSERVAÇÃO, a fim de   compatibilizar a 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação ocupantes   das Unidades de CONSERVAÇÃO.   Artigo 8º - A realização 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 conservação órgão gestor da unidade de CONSERVAÇÃO e   garantida a manifestação da 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação pacifica, em Unidades de   CONSERVAÇÃO de Proteção Integral, deverão 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Proteção Unidades de   Conservação de PROTEÇÃO Integral, deverão ter suas 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 conservação o conselho da unidade de CONSERVAÇÃO.   Parágrafo único - Deverão ser 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 recursos naturais Manejo sustentável dos RECURSOS NATURAIS;   IX - Proibição de corte 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação Gestores de Unidades de CONSERVAÇÃO do Sistema   Estadual de 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Proteção da Qualidade Ambiental, PROTEÇÃO, Controle e   Desenvolvimento do Meio 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Recursos Naturais e Uso Adequado dos RECURSOS NATURAIS -   SEAQUA e do Sistema Estadual 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação residentes em Unidades de CONSERVAÇÃO   sobre o disposto nesta 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 proteção de Compromisso e auxiliar a PROTEÇÃO da Unidade de Conservação;   IV - 

Atos_normativos\2010_res_est_sma_29 Conservação a proteção da Unidade de CONSERVAÇÃO;   IV - Articulação para a 

Atos_normativos\CDB Diversidade Biológica do Convenção sobre DIVERSIDADE BIOLÓGICA, assinada durante a 

Atos_normativos\CDB Diversidade Biológica da Convenção sobre DIVERSIDADE BIOLÓGICA, assinada durante a 

Atos_normativos\CDB DIVERSIDADE BIOLÓGICA SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA Preâmbulo       As Partes Contratantes, 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica do valor intrínseco da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e dos valores ecológico, 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica e estético da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e de seus componentes. 



Atos_normativos\CDB diversidade biológica da importância da DIVERSIDADE BIOLÓGICA para a evolução e para a 

Atos_normativos\CDB conservação que a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica é uma preocupação comum à 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica que a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA é uma preocupação comum à 

Atos_normativos\CDB conservação são responsáveis péla CONSERVAÇÃO de sua diversidade biológica e pela 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica conservação de sua DIVERSIDADE BIOLÓGICA e pela utilização sustentável 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica a sensível redução da DIVERSIDADE BIOLÓGICA causada por determinadas 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica conhecimento sobre a DIVERSIDADE BIOLÓGICA e da necessidade urgente de 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica redução ou perda da DIVERSIDADE BIOLÓGICA,     Observando também que 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica redução ou perda de DIVERSIDADE BIOLÓGICA, a falta de plena certeza 

Atos_normativos\CDB conservação fundamental para a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica é a 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica para a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA é a 

Atos_normativos\CDB conservação diversidade biológica é a CONSERVAÇÃO in-situ dos ecossistemas e 

Atos_normativos\CDB conservação e de práticas relevantes à CONSERVAÇÃO da diversidade biológica e à 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica à conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e à utilização sustentável de 

Atos_normativos\CDB conservação fundamental da mulher na CONSERVAÇÃO e na utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e afirmando a necessidade da 

Atos_normativos\CDB conservação de políticas para a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica, 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica para a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA,     Enfatizando a 

Atos_normativos\CDB conservação governamental para a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica e a 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica para a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e a utilização sustentável 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica enfrentar a perda da DIVERSIDADE BIOLÓGICA,     Reconhecendo, ademais, 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica para conservar a DIVERSIDADE BIOLÓGICA e que há expectativa de um 

Atos_normativos\CDB conservação de que a CONSERVAÇÃO e a utilização sustentável da diversidade 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA é de importância absoluta para 

Atos_normativos\CDB conservação enfim que a CONSERVAÇÃO e a utilização sustentável da diversidade 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA fortalecerão as relações de 

Atos_normativos\CDB conservação existentes para a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica e a utilização 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica para a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e a utilização sustentável 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica de forma sustentável a DIVERSIDADE BIOLÓGICA para benefício das 

Atos_normativos\CDB conservação pertinentes, são a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica, a utilização 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica são a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, a utilização sustentável 

Atos_normativos\CDB conservação objetivos específicos de CONSERVAÇÃO.     "Biotecnologia" significa 

Atos_normativos\CDB Conservação CONSERVAÇÃO ex-situ" significa a conservação de componentes da 

Atos_normativos\CDB conservação significa a CONSERVAÇÃO de componentes da diversidade biológica fora 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica de componentes da DIVERSIDADE BIOLÓGICA fora de seus habitats naturais 

Atos_normativos\CDB Conservação CONSERVAÇÃO in-situ" significa a conservação de ecossistemas 



Atos_normativos\CDB conservação significa a CONSERVAÇÃO de ecossistemas e habitats naturais e a 

Atos_normativos\CDB Diversidade biológica DIVERSIDADE BIOLÓGICA" significa a variabilidade de organismos vivos 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica de componentes da DIVERSIDADE BIOLÓGICA de modo e em ritmo tais que 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica prazo, á diminuição da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, mantendo assim seu 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica caso de componentes da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, nas áreas dentro dos 

Atos_normativos\CDB conservação de mútuo interesse, para a CONSERVAÇÃO e a utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Artigo 6 Medidas Gerais para a 

Atos_normativos\CDB Conservação 6 Medidas Gerais para a CONSERVAÇÃO e a Utilização Sustentável 

Atos_normativos\CDB conservação planos ou programas para CONSERVAÇÃO e a utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA ou adaptar para esse fim 

Atos_normativos\CDB conservação e conforme o caso, a CONSERVAÇÃO e a utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA em planos, programas e políticas 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica componentes da DIVERSIDADE BIOLÓGICA importantes para sua conservação 

Atos_normativos\CDB conservação importantes para sua CONSERVAÇÃO e sua utilização sustentável, levando 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica os componentes da DIVERSIDADE BIOLÓGICA identificados em conformidade 

Atos_normativos\CDB conservação urgentemente medidas de CONSERVAÇÃO e aos que ofereçam o maior 

Atos_normativos\CDB conservação efeitos negativos na CONSERVAÇÃO e na utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, e monitorar seus efeitos por 

Atos_normativos\CDB Conservação Artigo 8 CONSERVAÇÃO Insitu     Cada Parte Contratante deve, na 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica para conservar a DIVERSIDADE BIOLÓGICA;     b) Desenvolver, se 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica para conservar a DIVERSIDADE BIOLÓGICA;     c) Regulamentar ou 

Atos_normativos\CDB conservação para a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica, dentro ou fora de áreas 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica para a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, dentro ou fora de áreas 

Atos_normativos\CDB conservação a fim de assegurar sua CONSERVAÇÃO e utilização sustentável;      d) 

Atos_normativos\CDB proteção d) Promover a PROTEÇÃO de ecossistemas, habitats naturais e 

Atos_normativos\CDB proteção a fim de reforçar a PROTEÇÃO dessas áreas;     f) Recuperar e 

Atos_normativos\CDB conservação negativo que possa afetar a CONSERVAÇÃO e a utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, levando também em conta os 

Atos_normativos\CDB conservação as utilizações atuais com a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica e a 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica com a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e a utilização sustentável 

Atos_normativos\CDB conservação tradicionais relevantes à CONSERVAÇÃO e a utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e incentivar sua mais ampla 

Atos_normativos\CDB proteção regulamentares para a PROTEÇÃO de espécies e populações ameaçadas; 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica efeito negativo à DIVERSIDADE BIOLÓGICA, em conformidade , com o 

Atos_normativos\CDB conservação e de outra natureza para a CONSERVAÇÃO in-situ a que se referem as 

Atos_normativos\CDB Conservação Artigo 9 CONSERVAÇÃO Ex-Situ     Cada Parte Contratante deve, na 



Atos_normativos\CDB conservação de complementar medidas de CONSERVAÇÃO in-situ:     a) Adorar medidas 

Atos_normativos\CDB conservação Adorar medidas para a CONSERVAÇÃO ex-situ de componentes da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica situ de componentes da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, de preferência no pais 

Atos_normativos\CDB conservação e manter instalações para a CONSERVAÇÃO ex-situ e pesquisa de 

Atos_normativos\CDB conservação com a finalidade de CONSERVAÇÃO ex-situ de maneira a não ameaçar 

Atos_normativos\CDB conservação e de outra natureza para a CONSERVAÇÃO ex-situ a que se referem as 

Atos_normativos\CDB conservação de instalações de CONSERVAÇÃO ex-situ em países em desenvolvimento. 

Atos_normativos\CDB Diversidade Biológica de Componentes da DIVERSIDADE BIOLÓGICA     Cada Parte contratante 

Atos_normativos\CDB conservação Incorporar o exame da CONSERVAÇÃO e utilização sustentável de recursos 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica impactos negativos na DIVERSIDADE BIOLÓGICA;      c) Proteger e 

Atos_normativos\CDB conservação com as exigências de CONSERVAÇÃO ou utilização sustentável;     d) 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica degradadas onde a DIVERSIDADE BIOLÓGICA tenha sido reduzida; e     e) 

Atos_normativos\CDB conservação que sirvam de incentivo à CONSERVAÇÃO e utilização sustentável de 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica de componentes da DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Artigo 12 Pesquisa e 

Atos_normativos\CDB conservação para a identificação, CONSERVAÇÃO e utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e seus componentes, proporcionar 

Atos_normativos\CDB conservação que contribuam para a CONSERVAÇÃO e a utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, especialmente nos países em 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica da pesquisa sobre DIVERSIDADE BIOLÓGICA para elaborar métodos de 

Atos_normativos\CDB conservação para elaborar métodos de CONSERVAÇÃO e utilização sustentável de 

Atos_normativos\CDB conservação da importância da CONSERVAÇÃO da diversidade biológica e das medidas 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica da conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e das medidas necessárias a 

Atos_normativos\CDB conservação pública no que concerne à CONSERVAÇÃO e à utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Artigo 14 Avaliação de Impacto e 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica efeitos negativos na DIVERSIDADE BIOLÓGICA, a fim de evitar ou 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica efeitos negativos na DIVERSIDADE BIOLÓGICA;     c) Promover, com base 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica efeitos negativos na DIVERSIDADE BIOLÓGICA de outros Estados ou áreas 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica iminente ou grave à DIVERSIDADE BIOLÓGICA em área sob jurisdição de 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica grave e iminente à DIVERSIDADE BIOLÓGICA e promover a cooperação 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica por danos causados à DIVERSIDADE BIOLÓGICA, exceto quando essa 

Atos_normativos\CDB recursos naturais dos Estados sobre seus RECURSOS NATURAIS, a autoridade para determinar 

Atos_normativos\CDB conservação que sejam pertinentes à CONSERVAÇÃO e utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA ou que utilizem recursos 

Atos_normativos\CDB proteção com a adequada e efetiva PROTEÇÃO dos direitos de propriedade 

Atos_normativos\CDB conservação do público, pertinentes à CONSERVAÇÃO e à utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, levando em conta as necessidade 



Atos_normativos\CDB conservação internacional no campo da CONSERVAÇÃO e utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, caso necessário, por meio de 

Atos_normativos\CDB conservação ter efeito negativo para a CONSERVAÇÃO e utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA.     4. Cada Parte Contratante 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica da dependência da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, sua distribuição e 

Atos_normativos\CDB conservação recursos financeiros para a CONSERVAÇÃO e a utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Artigo 22 Relação com Outras 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica grave dano ou ameaça à DIVERSIDADE BIOLÓGICA.     2. As Partes 

Atos_normativos\CDB conservação competende no campo da CONSERVAÇÃO e da utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, que informe ao Secretario do seu 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica da situação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA;     b) Preparar avaliações 

Atos_normativos\CDB conservação e avançados relacionados à CONSERVAÇÃO e à utilização sustentável da 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e prestar assessoramento sobre as 

Atos_normativos\CDB conservação relativos à CONSERVAÇÃO e à utilização sustentável da diversidade 

Atos_normativos\CDB diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA; e      e) Responder a questões 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza - SNUC, e dá outras 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação conselhos das unidades de CONSERVAÇÃO. CAPÍTULO I DA CRIAÇÃO DE 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 CONSERVAÇÃO I DA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO         Art. 2o  O ato de 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação criação de uma unidade de CONSERVAÇÃO deve indicar:         I - a 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação de cada unidade de CONSERVAÇÃO deverá basear-se, preferencialmente, na 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação de nova unidade de CONSERVAÇÃO elaborar os estudos técnicos 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação a criação de unidade de CONSERVAÇÃO tem a finalidade de subsidiar a 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação limites da unidade de CONSERVAÇÃO, em relação ao subsolo, são 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 Conservação no caso de Unidade de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral; e 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 Proteção de Unidade de Conservação de PROTEÇÃO Integral; e         II - no ato 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 Conservação no caso de Unidade de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável.         Art 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação limites da unidade de CONSERVAÇÃO, em relação ao espaço aéreo, são 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação órgão gestor da unidade de CONSERVAÇÃO, consultada a autoridade 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 CONSERVAÇÃO MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO         Art. 8o  O mosaico de 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação mosaico de unidades de CONSERVAÇÃO será reconhecido em ato do 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação gestores das unidades de CONSERVAÇÃO.         Art. 9o  O mosaico 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação integrada das unidades de CONSERVAÇÃO que o compõem.         § 1o  A 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação dos chefes das unidades de CONSERVAÇÃO que o compõem, o qual será 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação em cada unidade de CONSERVAÇÃO, tendo em vista, especialmente: 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação por conselho de unidade de CONSERVAÇÃO ou por outro órgão do Sistema 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação que interliga unidades de CONSERVAÇÃO terá o mesmo tratamento da sua 



Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação de Manejo da unidade de CONSERVAÇÃO, elaborado pelo órgão gestor ou 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 Proteção de Vida Silvestre, Área de PROTEÇÃO Ambiental, Área de Relevante 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza - SNUC, em suas 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação categorias de unidades de CONSERVAÇÃO, uniformizando conceitos e 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação criação de cada unidade de CONSERVAÇÃO e até que seja estabelecido o 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 proteção e implementadas ações de PROTEÇÃO e fiscalização.         Art. 16.  O 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação na sede da unidade de CONSERVAÇÃO e no centro de documentação do órgão 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação categorias de unidade de CONSERVAÇÃO poderão ter, conforme a 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação pelo chefe da unidade de CONSERVAÇÃO, o qual designará os demais 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação no conselho de unidade de CONSERVAÇÃO não pode se candidatar à gestão 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação § 6o  No caso de unidade de CONSERVAÇÃO municipal, o Conselho 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação como conselho da unidade de CONSERVAÇÃO.         Art. 18.  A reunião 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação do conselho da unidade de CONSERVAÇÃO deve ser pública, com pauta 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação ao conselho de unidade de CONSERVAÇÃO:         I - elaborar o seu 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação de Manejo da unidade de CONSERVAÇÃO, quando couber, garantindo o seu 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação a integração da unidade de CONSERVAÇÃO com as demais unidades e 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação aos objetivos da unidade de CONSERVAÇÃO;         VI - opinar, no caso 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação de impacto na unidade de CONSERVAÇÃO, em sua zona de amortecimento, 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação compartilhada de unidade de CONSERVAÇÃO por OSCIP é regulada por termo 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação Poderá gerir unidade de CONSERVAÇÃO a OSCIP que preencha os 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 proteção objetivos institucionais a PROTEÇÃO do meio ambiente ou a promoção do 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 proteção a realização de atividades de PROTEÇÃO do meio ambiente ou 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação na unidade de CONSERVAÇÃO ou no mesmo bioma.         Art. 23.  O 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação na região da unidade de CONSERVAÇÃO e no Diário Oficial, nos termos 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação inerentes às unidades de CONSERVAÇÃO, de acordo com os objetivos de 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação inerentes à unidade de CONSERVAÇÃO:         I - aqueles destinados a 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 recursos naturais florestais e outros RECURSOS NATURAIS em Unidades de Conservação de 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 Conservação naturais em Unidades de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável, nos limites 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação ou serviços em unidade de CONSERVAÇÃO de domínio público só serão 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação o conselho da unidade de CONSERVAÇÃO.         Art. 27.  O uso de 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação de imagens de unidade de CONSERVAÇÃO com finalidade comercial será 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação uso de imagem da unidade de CONSERVAÇÃO for preponderantemente 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação ou serviços de unidade de CONSERVAÇÃO, o órgão executor deve 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação ou serviço de unidade de CONSERVAÇÃO deve estar fundamentada em 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação órgão gestor da unidade de CONSERVAÇÃO. CAPÍTULO VIII DA COMPENSAÇÃO 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 recursos naturais ou causar danos aos RECURSOS NATURAIS.         Art. 31.  Para os fins 



Atos_normativos\Dec_4340_2002 Recursos Naturais do Meio Ambiente e dos RECURSOS NATURAIS Renováveis - IBAMA 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 Conservação o Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade - Instituto 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação fundiária das unidades de CONSERVAÇÃO; e 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação de manejo das unidades de CONSERVAÇÃO. 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação de 2000, nas unidades de CONSERVAÇÃO, existentes ou a serem criadas, 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 proteção gestão, monitoramento e PROTEÇÃO da unidade, compreendendo sua área de 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação criação de nova unidade de CONSERVAÇÃO; e         V - desenvolvimento 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação para o manejo da unidade de CONSERVAÇÃO e área de amortecimento. 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 Proteção Interesse Ecológico e Área de PROTEÇÃO Ambiental, quando a posse e o 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 proteção Manejo ou nas atividades de PROTEÇÃO da unidade; 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 recursos naturais para uso sustentável dos RECURSOS NATURAIS da unidade afetada. 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 Conservação tradicionais em Unidade de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral serão 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 Proteção em Unidade de Conservação de PROTEÇÃO Integral serão reguladas por 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação o conselho da unidade de CONSERVAÇÃO.         § 1o  O termo de 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação para assegurar a CONSERVAÇÃO da natureza e os deveres do órgão 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação fontes de subsistência e a CONSERVAÇÃO dos seus modos de vida. 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação a criação da unidade de CONSERVAÇÃO e, no caso de unidade já criada, 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 CONSERVAÇÃO REAVALIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE CATEGORIA NÃO PREVISTA NO 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação reavaliação de unidade de CONSERVAÇÃO prevista no 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 recursos naturais e sustentável dos RECURSOS NATURAIS, que tem por objetivos básicos a 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 preservação tem por objetivos básicos a PRESERVAÇÃO da biodiversidade e o 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 diversidade biológica o conhecimento dessa DIVERSIDADE BIOLÓGICA, o monitoramento ambiental, 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação categoria de unidade de CONSERVAÇÃO integrante do SNUC será objeto de 

Atos_normativos\Dec_4340_2002 conservação categoria de unidade de CONSERVAÇÃO, ouvidos os órgãos executores. 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 proteção interessados deverão ter PROTEÇÃO contra a violação de seus direitos, 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 proteção tradicionalmente e garantir a PROTEÇÃO efetiva dos seus direitos de 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 recursos naturais povos interessados aos RECURSOS NATURAIS existentes nas suas terras 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 conservação utilização, administração e CONSERVAÇÃO dos recursos mencionados. 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 proteção a esses povos uma PROTEÇÃO eficaz em matéria de contratação e 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 proteção obra, gozem da PROTEÇÃO conferida pela legislação e a prática 

Atos_normativos\Dec_5051_2004_OIT_169 proteção e mulheres no emprego e de PROTEÇÃO contra o acossamento sexual. 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conservação da extrema importância da CONSERVAÇÃO da mata atlântica tida como 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação que a Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conservação contribuir para a CONSERVAÇÃO, manejo e ampliação das florestas de 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conservação florestas de produção e de CONSERVAÇÃO do Estado de São Paulo e que 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conservação composto pelas unidades de CONSERVAÇÃO de proteção integral, pelas 



Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR proteção unidades de conservação de PROTEÇÃO integral, pelas florestas 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação e da Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de São 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Proteção da Qualidade Ambiental, PROTEÇÃO, Controle e Desenvolvimento do Meio 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Recursos Naturais e Uso Adequado dos RECURSOS NATURAIS - SEAQUA, instituído pela Lei nº 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Diversidade Biológica da Convenção sobre a DIVERSIDADE BIOLÓGICA (CDB), da Convenção sobre o 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR proteção mecanismos que assegurem a PROTEÇÃO da biodiversidade "in situ" e "ex 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conservação princípios e práticas de CONSERVAÇÃO no processo de desenvolvimento 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR recursos naturais de conflitos de uso dos RECURSOS NATURAIS e ocupação do solo, que 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conservação áreas prioritárias para a CONSERVAÇÃO da biodiversidade; IX - 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR proteção e subsidiar ações para a PROTEÇÃO e recuperação de recursos hídricos, 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR proteção das unidades do sistema, PROTEÇÃO da biodiversidade e educação 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR proteção de manejo e eficácia da PROTEÇÃO conferida à biodiversidade dos 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO, observando as diretrizes impostas 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR proteção de mecanismos que assegurem a PROTEÇÃO da biodiversidade em áreas 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação A Fundação para a CONSERVAÇÃO e Produção Florestal do Estado de São 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conservação executar ações para a CONSERVAÇÃO, manutenção, proteção e 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR proteção a conservação, manutenção, PROTEÇÃO e fiscalização das áreas 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conservação ambientais nas unidades de CONSERVAÇÃO do SIEFLOR, observadas as 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR proteção para subsidiar ações de PROTEÇÃO e recuperação de recursos hídricos, 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação A Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de São 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conservação executar ações para a CONSERVAÇÃO, manutenção, proteção e 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR proteção a conservação, manutenção, PROTEÇÃO e fiscalização das áreas 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conservação ambientais nas unidades de CONSERVAÇÃO sob sua responsabilidade, 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação A Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de São 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conservação executar ações para a CONSERVAÇÃO, manutenção, proteção e 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR proteção a conservação, manutenção, PROTEÇÃO e fiscalização das áreas 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação com a Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR proteção para subsidiar ações de PROTEÇÃO e recuperação de recursos hídricos, 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR recursos naturais de conflitos de uso dos RECURSOS NATURAIS e ocupação nas áreas 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação de áreas em Unidades de CONSERVAÇÃO - SNUC e do Sistema Estadual de 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação de que a Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação rogados à Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação A Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de São 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação a cargo da Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR Conservação e a Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de 



Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO BANHADO 94. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CABREÚVA 95. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAJAMAR 96. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAJATI 97. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMPOS DO JORDÃO 98. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CORUMBATAÍ - BOTUCATU - TEJUPÁ 99. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HARAS SÃO BERNARDO 100. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL IBITINGA 101. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHA COMPRIDA 102. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ITUPARARANGA 103. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ 104. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MATA DO IGUATEMI 105. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MORRO DE SÃO BENTO 106. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARQUE E FAZENDA DO CARMO 107. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA - JUQUERI-MIRIM 108. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO DO TURVO 109. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL QUILOMBOS DO MÉDIO RIBEIRA 110. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL REPRESA BAIRRO DA USINA 111. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO BATALHA 112. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO PARDINHO E RIO VERMELHO 113. ÁREA 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SÃO FRANCISCO XAVIER 114. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SAPUCAÍ MIRIM 115. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DO MAR 116. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SILVEIRAS 117. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL O SISTEMA CANTAREIRA 118. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TIETÊ 119. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VÁRZEA DO RIO TIETÊ". ANEXO II a que se 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR conservação o suporte das unidades de CONSERVAÇÃO de proteção integral do Estado. 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR proteção unidades de conservação de PROTEÇÃO integral do Estado. Em 2003, o 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO BANHADO 58. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CABREÚVA 59. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAJAMAR 60. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAJATI 61. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMPOS DO JORDÃO 62. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CORUMBATAÍ, BOTUCATU E TEJUPÁ 63. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HARAS SÃO BERNARDO 64. ÁREA DE PROTEÇÃO 



Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL IBITINGA 65. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHA COMPRIDA 66. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ITUPARARANGA 67. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ 68. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MATA DO IGUATEMI 69. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MORRO DE SÃO BENTO 70. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARQUE E FAZENDA DO CARMO 71. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA E JUQUERI-MIRIM 72. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO DO TURVO 73. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS QUILOMBOS DO MÉDIO RIBEIRA 74. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL REPRESA BAIRRO DA USINA 75. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO BATALHA 76. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO PARDINHO E DO RIO VERMELHO 77. ÁREA 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SÃO FRANCISCO XAVIER 78. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SAPUCAÍ-MIRIM 79. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DO MAR 80. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SILVEIRAS 81. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SISTEMA CANTEREIRA 82. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TIETÊ 83. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VÁRZEA DO RIO TIETÊ 84. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL NORTE 85. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL CENTRO 86. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_51.453_2006_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL SUL 87. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR Conservação A Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de São 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR conservação executar ações para a CONSERVAÇÃO, manutenção, proteção e 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR proteção a conservação, manutenção, PROTEÇÃO e fiscalização das áreas 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR conservação ambientais nas unidades de CONSERVAÇÃO sob sua responsabilidade, 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR Conservação A Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de São 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR conservação executar ações para a CONSERVAÇÃO, manutenção, proteção e 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR proteção a conservação, manutenção, PROTEÇÃO e fiscalização das áreas 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR Conservação com a Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR proteção para subsidiar ações de PROTEÇÃO e recuperação de recursos hídricos, 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR Conservação a cargo da Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR Conservação e a Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO BANHADO 58. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CABREÚVA 59. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 



Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAJAMAR 60. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAJATI 61. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMPOS DO JORDÃO 62. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CORUMBATAÍ, BOTUCATU E TEJUPÁ 63. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HARAS SÃO BERNARDO 64. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL IBITINGA 65. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHA COMPRIDA 66. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ITUPARARANGA 67. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ 68. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MATA DO IGUATEMI 69. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MORRO DE SÃO BENTO 70. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARQUE E FAZENDA DO CARMO 71. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA E JUQUERI-MIRIM 72. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO DO TURVO 73. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS QUILOMBOS DO MÉDIO RIBEIRA 74. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL REPRESA BAIRRO DA USINA 75. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO BATALHA 76. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO PARDINHO E DO RIO VERMELHO 77. ÁREA 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SÃO FRANCISCO XAVIER 78. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SAPUCAÍ-MIRIM 79. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DO MAR 80. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SILVEIRAS 81. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SISTEMA CANTEREIRA 82. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TIETÊ 83. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VÁRZEA DO RIO TIETÊ 84. ÁREA DE PROTEÇÃO 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL NORTE 85. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL CENTRO 86. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_54.079_2009_SIEFLOR PROTEÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL SUL 87. ÁREA DE 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP Diversidade Biológica a Convenção sobre DIVERSIDADE BIOLÓGICA, durante a Conferência das 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP Diversidade Biológica da Convenção sobre DIVERSIDADE BIOLÓGICA;         Considerando que o 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP Diversidade Biológica da Convenção sobre DIVERSIDADE BIOLÓGICA prevê o desenvolvimento de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação estéticos e simbólicos da CONSERVAÇÃO da natureza; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação eficazes para a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica e sociocultural; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica para a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e sociocultural; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação categorias de unidades de CONSERVAÇÃO e demais áreas protegidas na 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação demais áreas protegidas na CONSERVAÇÃO da diversidade biológica e 



Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica na conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e sociocultural; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação categorias de unidades de CONSERVAÇÃO do Sistema Nacional de Unidades 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza - SNUC, das terras 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP preservação em especial as áreas de PRESERVAÇÃO permanente e as reservas legais, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação como fundamentais na CONSERVAÇÃO da biodiversidade; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e benefícios advindos da CONSERVAÇÃO da natureza, contribuindo para a 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP recursos naturais manejo sustentável dos RECURSOS NATURAIS; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e gestão de unidades de CONSERVAÇÃO;         XVII - harmonização com 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação territorial das unidades de CONSERVAÇÃO e demais áreas protegidas; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação áreas prioritárias para a CONSERVAÇÃO, utilização sustentável e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação a criação de unidades de CONSERVAÇÃO;         II - assegurar a 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação visando compatibilizar a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica com a 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA com a recuperação dos estoques 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP recursos naturais manejo sustentável dos RECURSOS NATURAIS, integrado com a gestão das 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação gênico entre as unidades de CONSERVAÇÃO, outras áreas protegidas e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de novas unidades de CONSERVAÇÃO, bem como para a sua gestão 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica as interfaces da DIVERSIDADE BIOLÓGICA com a diversidade 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação como instrumento para CONSERVAÇÃO de biodiversidade; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação nacional de unidades de CONSERVAÇÃO como instrumento básico para 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP Diversidade Biológica da Convenção sobre DIVERSIDADE BIOLÓGICA (Decisão VII/28).         2.1 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica a redução da perda de DIVERSIDADE BIOLÓGICA.         2.2. Eixo 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação na gestão das unidades de CONSERVAÇÃO e outras áreas protegidas; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação entre unidades de CONSERVAÇÃO e entre outras áreas protegidas. 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação para gestão do SNUC e para CONSERVAÇÃO e uso sustentável da 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de unidades de CONSERVAÇÃO;         b) ampliar o SNUC; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação protegidas para unidades de CONSERVAÇÃO de proteção integral e uso 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP proteção unidades de conservação de PROTEÇÃO integral e uso sustentável para 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP proteção e) integrar as políticas de PROTEÇÃO e manejo das unidades de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e manejo das unidades de CONSERVAÇÃO com as políticas das demais áreas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação das unidades de CONSERVAÇÃO existentes entre os biomas continentais e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação f) avaliar as lacunas de CONSERVAÇÃO existentes no SNUC, incluindo-se 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação percentuais de unidades de CONSERVAÇÃO a serem protegidos; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação criação de unidades de CONSERVAÇÃO;         j) propor e implementar 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e criação de unidades de CONSERVAÇÃO;         n) estabelecer uma 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e municipal de unidades de CONSERVAÇÃO, nos diversos ordenamentos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação conselhos das unidades de CONSERVAÇÃO;         d) solucionar os 



Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP recursos naturais os conflitos de uso dos RECURSOS NATURAIS em unidades de conservação; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação naturais em unidades de CONSERVAÇÃO;         e) solucionar os 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação das unidades de CONSERVAÇÃO com terras indígenas e terras quilombolas; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de todas as unidades de CONSERVAÇÃO;         g) dotar as unidades de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação g) dotar as unidades de CONSERVAÇÃO de instrumentos de gestão e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação efetivo para as unidades de CONSERVAÇÃO;         II - ESTRATÉGIAS: 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e gestão das unidades de CONSERVAÇÃO;         c) realizar a adequação 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação categorias de unidades de CONSERVAÇÃO que não se enquadrem ao SNUC; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação categorias de unidades de CONSERVAÇÃO, contemplando as especificidades 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP proteção e) potencializar as áreas de PROTEÇÃO ambiental como instrumento 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação da gestão das unidades de CONSERVAÇÃO com as distintas esferas de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação a gestão das unidades de CONSERVAÇÃO;         i) promover capacitação 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação conselhos das unidades de CONSERVAÇÃO;         j) apoiar a 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação a gestão das unidades de CONSERVAÇÃO;         m) promover o serviço 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação no apoio às unidades de CONSERVAÇÃO;         n) potencializar e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação o papel das unidades de CONSERVAÇÃO como vetor de desenvolvimento 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação das unidades de CONSERVAÇÃO;         p) incentivar a cooperação entre 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e controle das unidades de CONSERVAÇÃO;         q) articular junto aos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação residentes em unidades de CONSERVAÇÃO;         r) definir e acordar 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação das unidades de CONSERVAÇÃO com as terras indígenas e terras 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação fundiária das unidades de CONSERVAÇÃO;         t) realizar o 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação nos limites das unidades de CONSERVAÇÃO;         u) elaborar, revisar 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de manejo das unidades de CONSERVAÇÃO; e         v) utilizar as 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação nacional de unidades de CONSERVAÇÃO para o planejamento e gestão do 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação integrar as unidades de CONSERVAÇÃO a paisagens terrestres e marinhas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação a integração de unidades de CONSERVAÇÃO a paisagens terrestres e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação integrar as unidades de CONSERVAÇÃO a planos e estratégias 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP preservação a recuperação das áreas de PRESERVAÇÃO permanente e a recomposição, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e as unidades de CONSERVAÇÃO e demais áreas protegidas, destacando as 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação para gestão de unidades de CONSERVAÇÃO e demais áreas protegidas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação das unidades de CONSERVAÇÃO e demais áreas protegidas com países 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação regionais de unidades de CONSERVAÇÃO e outras áreas protegidas; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação das unidades de CONSERVAÇÃO e demais áreas protegidas contíguas ou 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação bacia hidrográfica, para CONSERVAÇÃO e para o uso sustentável dos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP recursos naturais o uso sustentável dos RECURSOS NATURAIS;         e) propor aos países 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de novas unidades de CONSERVAÇÃO e outras áreas protegidas, contíguas 



Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação aos quais as unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação sobre as unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação objetivos das unidades de CONSERVAÇÃO e o ordenamento territorial; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de incêndios em unidades de CONSERVAÇÃO, suas zonas de amortecimento e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação degradados das unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação organismos nas unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação ameaças para as unidades de CONSERVAÇÃO, e suas zonas de amortecimento 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação ameaças para as unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação sobre as unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de gestão de unidades de CONSERVAÇÃO e zonas de exclusão de pesca; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação ecológica das unidades de CONSERVAÇÃO;         h) incentivar e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP recursos naturais o uso da terra e dos RECURSOS NATURAIS nas zonas de amortecimento; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação benefício das unidades de CONSERVAÇÃO;         n) fortalecer a 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP recursos naturais o comércio ilegal dos RECURSOS NATURAIS;         o) implementar 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação dentro das unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação modificadas em unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação natural nas unidades de CONSERVAÇÃO e nas zonas de amortecimento, bem 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação organismos nas unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação naturais de unidades de CONSERVAÇÃO; e         u) realizar ações de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e gestão de unidades de CONSERVAÇÃO.         I - OBJETIVOS 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e gestão de unidades de CONSERVAÇÃO;         c) implementar mecanismos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação biológicos das unidades de CONSERVAÇÃO com a participação de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação em unidades de CONSERVAÇÃO, mecanismos de regulação ao acesso e uso de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e gestão das unidades de CONSERVAÇÃO e demais áreas protegidas; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação iniciativas de valorização, CONSERVAÇÃO e melhoramento dos sistemas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e gestão de unidades de CONSERVAÇÃO;         f) tornar disponíveis as 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP recursos naturais advindos do uso dos RECURSOS NATURAIS de unidades de conservação e de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação naturais de unidades de CONSERVAÇÃO e de outras áreas protegidas; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação no interior das unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e manutenção de unidade de CONSERVAÇÃO, particularmente para povos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de unidades de CONSERVAÇÃO e zonas de exclusão de pesca; e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica que conservam a DIVERSIDADE BIOLÓGICA.         4.2. OBJETIVO GERAL: 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e na gestão de unidades de CONSERVAÇÃO e outras áreas protegidas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação na gestão das unidades de CONSERVAÇÃO;         c) promover e divulgar 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação governança das unidades de CONSERVAÇÃO e outras áreas protegidas, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e gestão de unidades de CONSERVAÇÃO e outras áreas protegidas; 



Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e gestão de unidades de CONSERVAÇÃO;         f) fomentar a organização 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação a criação de unidades de CONSERVAÇÃO onde existam comunidades de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação o papel das unidades de CONSERVAÇÃO e demais áreas protegidas no 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação oriundos das unidades de CONSERVAÇÃO e demais áreas protegidas; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP recursos naturais manejo sustentável dos RECURSOS NATURAIS nas unidades de conservação, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação naturais nas unidades de CONSERVAÇÃO, nas suas zonas de amortecimento 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação c) tornar as unidades de CONSERVAÇÃO pólos de desenvolvimento 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de produção com base na CONSERVAÇÃO da diversidade biológica e no uso 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica base na conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e no uso sustentável dos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP recursos naturais e no uso sustentável dos RECURSOS NATURAIS;         b) articular com 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e serviços das unidades de CONSERVAÇÃO;         c) desenvolver 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação no interior das unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação produtos das unidades de CONSERVAÇÃO, suas zonas de amortecimento e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e a gestão das unidades de CONSERVAÇÃO e zonas de exclusão de pesca; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação eficazes das unidades de CONSERVAÇÃO, zonas de exclusão de pesca e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação setoriais compatíveis com a CONSERVAÇÃO e o uso sustentável das 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação sustentável das unidades de CONSERVAÇÃO;         c) harmonizar 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação incompatíveis com a CONSERVAÇÃO e o uso sustentável nas unidades de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação sustentável nas unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e controle das unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação a gestão das unidades de CONSERVAÇÃO;         h) viabilizar estrutura 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação gestores das unidades de CONSERVAÇÃO;         i) dotar as unidades de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação i) dotar as unidades de CONSERVAÇÃO de estrutura técnica e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação j) adotar as unidades de CONSERVAÇÃO como instrumento nas políticas de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e administrar unidades de CONSERVAÇÃO.         I - OBJETIVOS 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação para gestão de unidades de CONSERVAÇÃO;         b) implementar o 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação nacional de unidades de CONSERVAÇÃO; e         c) aprimorar mecanismos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e gestão de unidades de CONSERVAÇÃO;         IV - implementar um 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação gestores de unidades de CONSERVAÇÃO;         b) realizar avaliações 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação humanos para unidades de CONSERVAÇÃO;         c) capacitar, qualificar 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e gestão de unidades de CONSERVAÇÃO, considerando também as 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação fiscalização de unidades de CONSERVAÇÃO e outras áreas protegidas; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação a temática das unidades de CONSERVAÇÃO e áreas protegidas nos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação sobre unidades de CONSERVAÇÃO e áreas protegidas; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação a dinâmica das unidades de CONSERVAÇÃO;         i) aprimorar o 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação nacional de unidades de CONSERVAÇÃO considerando as lacunas de 



Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação para gestão das unidades de CONSERVAÇÃO.         5.3. OBJETIVO GERAL: 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação no âmbito das unidades de CONSERVAÇÃO;         b) incrementar os 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação fiscalização de unidades de CONSERVAÇÃO, garantindo a capacitação para 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP proteção de tecnologias relacionadas à PROTEÇÃO, reabilitação e restauração 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de habitats em unidades de CONSERVAÇÃO;         c) estimular pesquisas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP recursos naturais para o mapeamento de RECURSOS NATURAIS e o levantamento de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação interação de estratégias de CONSERVAÇÃO in situ e ex situ, para a 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP proteção situ e ex situ, para a PROTEÇÃO e reabilitação de espécies ameaçadas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação em unidades de CONSERVAÇÃO;         f) aprimorar as técnicas para 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica avaliações rápidas de DIVERSIDADE BIOLÓGICA;         g) aprimorar 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP recursos naturais e locais usuários dos RECURSOS NATURAIS;         h) aprimorar a 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação para as unidades de CONSERVAÇÃO continentais, costeiras e marinhas, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação econômica das unidades de CONSERVAÇÃO e do SNUC.         I - OBJETIVOS 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação para as unidades de CONSERVAÇÃO em âmbito nacional e internacional; e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de multas em unidades de CONSERVAÇÃO;         II - ESTRATÉGIAS: 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação financeiro às unidades de CONSERVAÇÃO e demais áreas protegidas acerca 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação gerados pelas unidades de CONSERVAÇÃO ou em seu nome retornem ao SNUC; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação ambiental das unidades de CONSERVAÇÃO;         h) fomentar pesquisas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de uso das unidades de CONSERVAÇÃO, zonas de exclusão de pesca e APPs; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação oriundas das unidades de CONSERVAÇÃO e zonas de exclusão de pesca para 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação social sobre as unidades de CONSERVAÇÃO;         b) estabelecer e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação sobre as unidades de CONSERVAÇÃO; e         c) implantar e fortalecer 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação social em unidades de CONSERVAÇÃO;         b) realizar campanhas de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação social em unidades de CONSERVAÇÃO;         c) monitorar e avaliar os 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação pública para as unidades de CONSERVAÇÃO;         d) potencializar o 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação benefícios das unidades de CONSERVAÇÃO e das zonas de exclusão de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação advindos das unidades de CONSERVAÇÃO costeiras e marinhas para gestão 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e econômica das unidades de CONSERVAÇÃO e de zonas de exclusão de 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação do tema unidades de CONSERVAÇÃO e outras áreas protegidas aos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação o SNUC e outras formas de CONSERVAÇÃO, como zonas de exclusão de pesca 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP Preservação de pesca e Áreas de PRESERVAÇÃO Permanente, com base na 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação eficiência das unidades de CONSERVAÇÃO, considerando a interação com 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação eficiência das unidades de CONSERVAÇÃO;         II - ESTRATÉGIAS: 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de unidades de CONSERVAÇÃO;         b) colaborar com outros países e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação interessadas na CONSERVAÇÃO da diversidade biológica, para o 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica na conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, para o desenvolvimento, 



Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação das unidades de CONSERVAÇÃO e outras áreas protegidas; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação objetivos das unidades de CONSERVAÇÃO;         d) monitorar os efeitos 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação das unidades de CONSERVAÇÃO na qualidade de vida dos povos indígenas, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação das unidades de CONSERVAÇÃO costeiras e marinhas.         6.3 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação tendências das unidades de CONSERVAÇÃO e demais áreas protegidas; e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação das unidades de CONSERVAÇÃO e no SNUC;         II - ESTRATÉGIAS: 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica e tendências da DIVERSIDADE BIOLÓGICA nas unidades de conservação; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação biológica nas unidades de CONSERVAÇÃO;         b) avaliar as 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação b) avaliar as tendências da CONSERVAÇÃO da diversidade biológica nas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica da conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA nas unidades de conservação e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação biológica nas unidades de CONSERVAÇÃO e suas zonas de amortecimento, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação das unidades de CONSERVAÇÃO e zonas de amortecimento.         6.4 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e na gestão das unidades de CONSERVAÇÃO;         b) criar e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação que contribuam para a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica para a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e sociocultural, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação e gestão das unidades de CONSERVAÇÃO.         II - ESTRATÉGIAS: 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação a gestão das unidades de CONSERVAÇÃO e demais áreas protegidas, 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação para unidades de CONSERVAÇÃO costeiras e marinhas, atendendo as 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação relacionada às unidades de CONSERVAÇÃO, em nível nacional, regional e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação econômicos das unidades de CONSERVAÇÃO, inclusive métodos e técnicas 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação oriundas das unidades de CONSERVAÇÃO e outras áreas protegidas e sobre 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica a compreensão da DIVERSIDADE BIOLÓGICA em unidades de conservação; 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação biológica em unidades de CONSERVAÇÃO;         h) estimular, no âmbito 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação relacionadas às unidades de CONSERVAÇÃO, os estudos para aprimorar os 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica e tendências da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e sociocultural; e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de unidades de CONSERVAÇÃO para cumprir efetivamente com seus 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação um programa nacional de CONSERVAÇÃO e uso sustentável da diversidade 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica e uso sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA em terras indígenas e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação a) definir estratégias para CONSERVAÇÃO e uso sustentável da 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica e uso sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA em terras indígenas e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação programa nacional de CONSERVAÇÃO e uso sustentável da diversidade 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica e uso sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA em terras indígenas e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de um programa nacional de CONSERVAÇÃO e uso sustentável da 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica e uso sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA em terras indígenas; e 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação de um programa nacional de CONSERVAÇÃO e uso sustentável da 

Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP diversidade biológica e uso sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA em terras ocupadas por 



Atos_normativos\Dec_5758_2006_PNAP conservação das unidades de CONSERVAÇÃO;         c) selecionar novas áreas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP recursos naturais da utilização dos RECURSOS NATURAIS protegidos nestas áreas; IV - 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação garantir a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica e dos recursos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP diversidade biológica a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e dos recursos genéticos em 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação entorno e nas unidades de CONSERVAÇÃO de uso sustentável, aplicando 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação princípios e práticas de CONSERVAÇÃO da natureza no processo de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP diversidade biológica e socialmente a DIVERSIDADE BIOLÓGICA com vistas a aumentar também o 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação de São Paulo, por meio da CONSERVAÇÃO “in situ” e “ex situ” da 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação e gestão das unidades de CONSERVAÇÃO; IX - incentivar as populações 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação com a administração e CONSERVAÇÃO das unidades de conservação, bem 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação conservação das unidades de CONSERVAÇÃO, bem assim seus entornos e 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação estimular a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica e o uso sustentável 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP diversidade biológica a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e o uso sustentável de recursos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP recursos naturais e o uso sustentável de RECURSOS NATURAIS em terras de propriedade 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação tradicionais relevantes à CONSERVAÇÃO e à utilização sustentável da 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA; XII - evitar o isolamento das 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação isolamento das unidades de CONSERVAÇÃO, criando condições para que 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção pela compatibilização da PROTEÇÃO da biodiversidade com o 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação inseridas as unidades de CONSERVAÇÃO, incentivando a participação das 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP recursos naturais dependa da utilização de RECURSOS NATURAIS existentes no interior de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação no interior de unidades de CONSERVAÇÃO; XVI - buscar formas para a 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação realizada nas unidades de CONSERVAÇÃO, bem como do uso de seus 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação e genéticos e a unidade de CONSERVAÇÃO na qual tal processo se 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção de gestão e manejo de PROTEÇÃO integral, assim como de uso sustentável 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção categorias de manejo e PROTEÇÃO às áreas protegidas do Estado de São 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação e gestão das unidades de CONSERVAÇÃO seja feito de forma integrada com 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação conferir às unidades de CONSERVAÇÃO e demais áreas protegidas, nos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação vez criadas, as unidades de CONSERVAÇÃO possam ser geridas de forma 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção buscar a PROTEÇÃO, de forma integrada e sempre que se mostrar 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação as diferentes atividades de CONSERVAÇÃO da natureza, uso sustentável 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP recursos naturais uso sustentável dos RECURSOS NATURAIS e a restauração e recuperação 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação contribuir com a CONSERVAÇÃO genética “in situ” e “ex situ” de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP recursos naturais de conflitos de uso dos RECURSOS NATURAIS e ocupações irregulares nas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação b) Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação unidades de CONSERVAÇÃO da natureza, bem assim suas respectivas zonas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção as seguintes unidades de PROTEÇÃO integral e de uso sustentável: a) 



Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP preservação área destinada à PRESERVAÇÃO da natureza e à realização de pesquisas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP preservação área destinada à PRESERVAÇÃO integral da biota e demais atributos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP diversidade biológica equilíbrio natural, a DIVERSIDADE BIOLÓGICA e os processos ecológicos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP preservação área destinada à PRESERVAÇÃO de ecossistemas naturais de grande 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP preservação área destinada à PRESERVAÇÃO de sítios naturais raros, singulares ou 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção área destinada à PROTEÇÃO de ambientes naturais onde se asseguram 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Proteção f) Área de PROTEÇÃO Ambiental: área em geral extensa, com um certo 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP diversidade biológica básicos proteger a DIVERSIDADE BIOLÓGICA, disciplinar o processo de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP recursos naturais do uso dos RECURSOS NATURAIS; g) Área de Relevante Interesse 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação lo com os objetivos de CONSERVAÇÃO da natureza; h) Floresta Estadual: 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP recursos naturais o uso sustentável dos RECURSOS NATURAIS da unidade; j) Reserva de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP recursos naturais de exploração dos RECURSOS NATURAIS, desenvolvidos ao longo de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção um papel fundamental na PROTEÇÃO da natureza e na manutenção da 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP diversidade biológica e na manutenção da DIVERSIDADE BIOLÓGICA; l) Reserva Particular do 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP diversidade biológica de conservar a DIVERSIDADE BIOLÓGICA; II - outras áreas protegidas, 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Preservação a) Área de PRESERVAÇÃO Permanente: área protegida, coberta ou não por 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP recursos naturais de modo sustentável dos RECURSOS NATURAIS do imóvel rural, auxiliar a 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação do imóvel rural, auxiliar a CONSERVAÇÃO e a reabilitação dos processos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação ecológicos e promover a CONSERVAÇÃO da biodiversidade, bem como o 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção bem como o abrigo e a PROTEÇÃO de fauna silvestre e da flora nativa; 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP recursos naturais e sustentável dos RECURSOS NATURAIS, com os objetivos básicos de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP preservação com os objetivos básicos de PRESERVAÇÃO da diversidade biológica, o 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP diversidade biológica de preservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, o desenvolvimento de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Proteção inserida em unidade de PROTEÇÃO Integral, compreendida em leitos de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação em Estudo para Expansão da CONSERVAÇÃO da Biodiversidade - ASPE: 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP preservação valores que justifiquem sua PRESERVAÇÃO; d) Eco-Museu: área de valor 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção turístico que necessitam de PROTEÇÃO especial. § 1º - As áreas a que 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP preservação artigo são destinadas à PRESERVAÇÃO da natureza, de forma a manter os 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP recursos naturais o uso indireto dos seus RECURSOS NATURAIS, aplicando-lhes os 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação à compatibilização da CONSERVAÇÃO da natureza com o uso sustentável de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP recursos naturais de parcela dos seus RECURSOS NATURAIS, aplicando-lhes os dispositivos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação em Estudo para Expansão da CONSERVAÇÃO da Biodiversidade – ASPE serão 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação de mosaicos de unidades de CONSERVAÇÃO. Artigo 6º - A criação e 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação à criação de unidades de CONSERVAÇÃO, instituição de zonas de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação as “Diretrizes para a CONSERVAÇÃO e Restauração da Biodiversidade no 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação III Das Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza Artigo 7º - As disposições 



Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação específica, às unidades de CONSERVAÇÃO da natureza instituídas pelo 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO - SNUC.  SEÇÃO I Da Criação, da 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação Desafetação Das Unidades de CONSERVAÇÃO Artigo 8º - As unidades de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação As unidades de CONSERVAÇÃO estaduais serão criadas e poderão ter seus 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação A criação de uma unidade de CONSERVAÇÃO estadual deverá atender aos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção de garantias adequadas de PROTEÇÃO à área, com identificação da 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação a criação da unidade de CONSERVAÇÃO, levando-se em conta a existência 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação da criação da unidade de CONSERVAÇÃO; IV - realização de consulta 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação pela área da unidade de CONSERVAÇÃO a ser criada, sendo facultativa a 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação da categoria da unidade de CONSERVAÇÃO a ser criada, acompanhada de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação a criação da unidade de CONSERVAÇÃO. § 1º - A impugnação deverá ser 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação de criação da unidade de CONSERVAÇÃO. § 2º - A impugnação será 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação da criação da unidade de CONSERVAÇÃO, que terá o prazo de 15 (quinze) 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação de criação da unidade de CONSERVAÇÃO estadual será submetida ao 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação limites de uma unidade de CONSERVAÇÃO existente, sem modificação dos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação do que criou a unidade de CONSERVAÇÃO, obedecidos os procedimentos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação A desafetação de unidade de CONSERVAÇÃO somente poderá ser feita 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação de Manejo das Unidades de CONSERVAÇÃO Artigo 14 - As unidades de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação As unidades de CONSERVAÇÃO devem dispor de Plano de Manejo.  § 1º - O 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação a gestão da unidade de CONSERVAÇÃO, conforme a finalidade para a qual 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação a implantação da unidade de CONSERVAÇÃO; 3. a elaboração de plano de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação “in situ” da unidade de CONSERVAÇÃO; 4. a integração socioeconômica 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação do entorno com a unidade de CONSERVAÇÃO;  5. a participação efetiva da 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação e gestão da unidade de CONSERVAÇÃO. § 2º - O Plano de Manejo deve 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação a área da unidade de CONSERVAÇÃO, sua zona de amortecimento e, 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Proteção Sustentável, das Áreas de PROTEÇÃO Ambiental e, quando couber, das 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação de Manejo de uma unidade de CONSERVAÇÃO deve ser elaborado no prazo 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação nas unidades de CONSERVAÇÃO de proteção integral devem se limitar 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção unidades de conservação de PROTEÇÃO integral devem se limitar àquelas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação do território da unidade de CONSERVAÇÃO. § 2º - Em caráter 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação administração da unidade de CONSERVAÇÃO, previamente à conclusão e 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação ações necessárias à gestão, CONSERVAÇÃO e proteção da unidade de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção à gestão, conservação e PROTEÇÃO da unidade de conservação, mediante 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação e proteção da unidade de CONSERVAÇÃO, mediante resolução do Secretário 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação do conselho da unidade de CONSERVAÇÃO e do CONSEMA. Artigo 16 - São 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação proibidas, nas unidades de CONSERVAÇÃO, quaisquer alterações, 



Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação de Manejo de unidade de CONSERVAÇÃO observará as seguintes etapas e 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação do conselho da unidade de CONSERVAÇÃO; II - elaboração de oficinas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação com a unidade de CONSERVAÇÃO; III – manifestação do conselho da 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação do conselho da unidade de CONSERVAÇÃO; IV - manifestação do CONSEMA. § 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação gerais sobre a unidade de CONSERVAÇÃO no que diz respeito aos aspectos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação da unidade de CONSERVAÇÃO em relação à região onde está estabelecida; 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação planejamento da unidade de CONSERVAÇÃO, com síntese dos programas de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Proteção quando da criação da Área de PROTEÇÃO Ambiental; 5. indicação dos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação deliberativo da unidade de CONSERVAÇÃO, no caso de Reserva 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Proteção No caso de Área de PROTEÇÃO Ambiental, quando o zoneamento e 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação e regramento da unidade de CONSERVAÇÃO forem estabelecidos no Plano de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação de Manejo da unidade de CONSERVAÇÃO deverá ser elaborado pelo 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação da Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de São 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação As unidades de CONSERVAÇÃO, exceto a Área de Proteção Ambiental e a 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Proteção conservação, exceto a Área de PROTEÇÃO Ambiental e a Reserva 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação ecológicos nas unidades de CONSERVAÇÃO deverão ser observados os 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação administração da unidade de CONSERVAÇÃO estabelecerá, por meio de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação ecológicos da unidade de CONSERVAÇÃO. § 3º - Os limites e as regras 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação de criação da unidade de CONSERVAÇÃO, ou posteriormente, no Plano de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação o mosaico de unidades de CONSERVAÇÃO, se existente, para fins de sua 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação de uma unidade de CONSERVAÇÃO, bem assim eventual corredor ecológico, 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP preservação estímulos econômicos para a PRESERVAÇÃO do meio ambiente, com vistas à 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção com vistas à efetiva PROTEÇÃO do entorno da respectiva unidade de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação da respectiva unidade de CONSERVAÇÃO.  Artigo 20 - Quando existir um 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação um conjunto de unidades de CONSERVAÇÃO, de categorias diferentes ou 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação seus distintos objetivos de CONSERVAÇÃO, de forma a compatibilizar a 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação O mosaico de unidades de CONSERVAÇÃO será reconhecido em ato do 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação gestores das unidades de CONSERVAÇÃO. SEÇÃO IV Dos Conselhos das 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação Conselhos das Unidades de CONSERVAÇÃO Artigo 22 - Cada unidade de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação Cada unidade de CONSERVAÇÃO, com exceção das Reservas Particulares do 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação conselhos das unidades de CONSERVAÇÃO terão caráter consultivo, à 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação conselhos das unidades de CONSERVAÇÃO são órgãos colegiados voltados a 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção valorização, manutenção, PROTEÇÃO e conservação da unidade de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação manutenção, proteção e CONSERVAÇÃO da unidade de conservação e seus 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação e conservação da unidade de CONSERVAÇÃO e seus atributos naturais; II 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação da inserção da unidade de CONSERVAÇÃO no espaço regional, auxiliando 



Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação antrópicas nas unidades de CONSERVAÇÃO de uso sustentável e nas zonas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação nas unidades de CONSERVAÇÃO de uso sustentável e nas zonas de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação prestados pela unidade de CONSERVAÇÃO, sensibilizando as comunidades 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP preservação local e regional para a PRESERVAÇÃO da área protegida;  VI - aplicação 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação dos objetivos da unidade de CONSERVAÇÃO, observadas as regras que 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação de gestão da unidade de CONSERVAÇÃO, bem como assegurar acesso às 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação dos mosaicos de unidades de CONSERVAÇÃO têm como principal função 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação integrada das unidades de CONSERVAÇÃO que compõem o mosaico. Artigo 25 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação dos mosaicos de unidades de CONSERVAÇÃO, respeitada a legislação 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação Gestores de Unidades de CONSERVAÇÃO Artigo 26 - Compete ao gestor de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação ao gestor de unidade de CONSERVAÇÃO:  I - acompanhar e coordenar, 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação da unidade de CONSERVAÇÃO;  III – adotar as medidas pertinentes à 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação e coordenar as ações de CONSERVAÇÃO e proteção na unidade de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção as ações de conservação e PROTEÇÃO na unidade de conservação, bem como 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação e proteção na unidade de CONSERVAÇÃO, bem como apoiar ações de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção bem como apoiar ações de PROTEÇÃO na sua zona de amortecimento; VI – 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação como estratégia de CONSERVAÇÃO da natureza;  VII – desempenhar ações 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação na área da unidade de CONSERVAÇÃO, mediante o exercício do poder de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação consultivo da unidade de CONSERVAÇÃO e em outros fóruns, bem como em 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação ao conselho da unidade de CONSERVAÇÃO;  X – promover ações e medidas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação ambiental na unidade de CONSERVAÇÃO;  XI – acompanhar a execução dos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação o conselho da unidade de CONSERVAÇÃO. Artigo 27 - Os gestores de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação Os gestores de unidades de CONSERVAÇÃO deverão apresentar Plano de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação pelo conselho da unidade de CONSERVAÇÃO e a aprovação pelo dirigente 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação o gestor da unidade de CONSERVAÇÃO deverá apresentar prestação de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação gestor da unidade de CONSERVAÇÃO. SEÇÃO VI Da Fiscalização em Unidade 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação Fiscalização em Unidade de CONSERVAÇÃO Artigo 28 - A atividade de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação fiscalização em unidades de CONSERVAÇÃO estaduais deve ter como 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação órgão gestor da unidade de CONSERVAÇÃO; V – perturbem a ordem nos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação Ambiente, à Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação nas unidades de CONSERVAÇÃO. § 1º - O Plano de Fiscalização Integrada, 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação ecológicos das unidades de CONSERVAÇÃO;  2. procedimentos e conceitos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação do entorno das unidades de CONSERVAÇÃO; 9. estabelecimento de metas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação diagnóstico das unidades de CONSERVAÇÃO no que se refere às atividades 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação Pública em Unidade de CONSERVAÇÃO Artigo 30 - A instalação de redes de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação em geral, em unidades de CONSERVAÇÃO onde estes equipamentos sejam 



Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação das unidades de CONSERVAÇÃO do Grupo de Proteção Integral, bem como às 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Proteção de conservação do Grupo de PROTEÇÃO Integral, bem como às áreas de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação no interior das unidades de CONSERVAÇÃO de proteção integral, deverão 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção unidades de conservação de PROTEÇÃO integral, deverão manter controle 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação desses acessos para fins de CONSERVAÇÃO dos atributos ambientais da 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação ambientais da unidade de CONSERVAÇÃO. Artigo 32 - O órgão ou empresa, 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção hídricos, beneficiário da PROTEÇÃO proporcionada por uma unidade de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação por uma unidade de CONSERVAÇÃO, deve contribuir financeiramente para a 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção financeiramente para a PROTEÇÃO e implementação da unidade, de acordo 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção elétrica, beneficiário da PROTEÇÃO oferecida por uma unidade de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação por uma unidade de CONSERVAÇÃO, deve contribuir financeiramente para a 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção financeiramente para a PROTEÇÃO e implementação da unidade, de acordo 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação Nacional das Unidades de CONSERVAÇÃO, de que trata o artigo 50 da Lei 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação abrigada nas unidades de CONSERVAÇÃO estaduais; II - apresentar ao 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação global da situação da CONSERVAÇÃO da natureza no Estado. Artigo 36 - 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação divulgação das unidades de CONSERVAÇÃO, existentes no território 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação incluir suas unidades de CONSERVAÇÃO no cadastro a que se refere o 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação se refere às unidades de CONSERVAÇÃO instituídas pelo Estado de São 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação para as unidades de CONSERVAÇÃO; 2. a gestão das unidades de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação a gestão das unidades de CONSERVAÇÃO; 3. a elaboração dos Planos de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação Manejo para as unidades de CONSERVAÇÃO; 4. as pesquisas nas unidades 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação pesquisas nas unidades de CONSERVAÇÃO e nas demais áreas que compõem o 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação à Gestão das Unidades de CONSERVAÇÃO Artigo 38 - Sem prejuízo dos 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação à gestão das unidades de CONSERVAÇÃO, os órgãos e entidades públicas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação manutenção das unidades de CONSERVAÇÃO, implantando, dentre outros, os 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação produzida nas unidades de CONSERVAÇÃO; II – cobrança de preços 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação ambientais em unidade de CONSERVAÇÃO que possa legalmente ser 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação ecológicos das unidades de CONSERVAÇÃO. Parágrafo único – A Secretaria 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação que atravessem unidades de CONSERVAÇÃO de proteção integral. CAPÍTULO 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção unidades de conservação de PROTEÇÃO integral. CAPÍTULO VII Do Sistema 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação ou da Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação A Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de São 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação executar ações para a CONSERVAÇÃO, manutenção, proteção e 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção a conservação, manutenção, PROTEÇÃO e fiscalização das áreas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação ambientais nas unidades de CONSERVAÇÃO sob sua responsabilidade, 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação A Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de São 



Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação executar ações para a CONSERVAÇÃO, manutenção, proteção e 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção a conservação, manutenção, PROTEÇÃO e fiscalização das áreas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP Conservação com a Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do Estado de 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP proteção científicos, as ações de PROTEÇÃO e recuperação de recursos hídricos, 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação realizadas em unidades de CONSERVAÇÃO, bem assim nas demais áreas 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação indicar as unidades de CONSERVAÇÃO estaduais que compõem o SIGAP. 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP recursos naturais e usam territórios e RECURSOS NATURAIS como condição para sua 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação de todas as unidades de CONSERVAÇÃO criadas pelo Estado de São Paulo; 

Atos_normativos\Dec_60.302_2014_SIGAP conservação ecológicos de unidades de CONSERVAÇÃO. Artigo 50 - Caberá ao 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 recursos naturais e usam territórios e RECURSOS NATURAIS como condição para sua 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 recursos naturais o uso equilibrado dos RECURSOS NATURAIS, voltado para a melhoria da 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 preservação a PRESERVAÇÃO dos direitos culturais, o exercício de práticas 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 recursos naturais e o acesso aos RECURSOS NATURAIS que tradicionalmente utilizam para 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Conservação implantação de Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral em 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Proteção de Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral em territórios 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 Conservação a criação de Unidades de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável; 

Atos_normativos\Dec_6040_2007 recursos naturais valorizando os RECURSOS NATURAIS locais e práticas, saberes e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds CONSERVAÇÃO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE   INSTRUÇÃO 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Conservação a   criação de Unidade de CONSERVAÇÃO Federal das categorias   Reserva 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds CONSERVAÇÃO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA   BIODIVERSIDADE – INSTITUTO 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Conservação Nacional de Unidades de   CONSERVAÇÃO da Natureza, regulamentada pelo 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Diversidade Biológica a Convenção sobre a DIVERSIDADE BIOLÓGICA, que ratifica a pertinência 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Conservação e gestão de Unidades de   CONSERVAÇÃO;   Considerando o Decreto nº 5 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Conservação Instituto Chico Mendes de   CONSERVAÇÃO da Biodiversidade e no Decreto 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Conservação a criação de Unidades de CONSERVAÇÃO   federais das categorias Reserva 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds recursos naturais e usam   territórios e RECURSOS NATURAIS como condição para sua 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conservação I – a CONSERVAÇÃO da biodiversidade e a sustentabilidade ambiental; 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds recursos naturais produtivas e os   RECURSOS NATURAIS manejados e o compromisso com o 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conservação ambientais e o estado de CONSERVAÇÃO da área;   II - a população 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Conservação categorias de Unidades de CONSERVAÇÃO mais adequadas ou outros 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Conservação Diretoria de Unidades de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável e   Populações 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds recursos naturais IV – o uso e manejo dos RECURSOS NATURAIS pela população tradicional; 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conservação ecossistemas e o estado de CONSERVAÇÃO da área;   VI - as principais 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Conservação A Diretoria de Unidades de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Conservação a Diretoria de Unidades de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável   e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds proteção como implementadas ações de PROTEÇÃO, identificação de   limites, 



Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds conservação seus modos de vida e a CONSERVAÇÃO ambiental, podendo, em casos de 

Atos_normativos\IN_ICMBio_03_2007_criao_resex_e_rds Conservação Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade  

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo CONSERVAÇÃO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE  GABINETE DA 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conservação de  manejo de unidades de CONSERVAÇÃO da  natureza federais. (Processo 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo CONSERVAÇÃO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE -  ICMBio, no 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO  da Natureza (SNUC) e estabelece a 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conservação categorias de unidades de  CONSERVAÇÃO (UC);  Considerando o disposto 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo Diversidade Biológica a Convenção sobre a DIVERSIDADE BIOLÓGICA, que ratifica a necessidade 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conservação eficaz das unidades  de CONSERVAÇÃO e da manutenção dos modos de vida 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conservação tradicionais relevantes à CONSERVAÇÃO e à utilização sustentável da 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo Conservação e Manejo de Unidades de  CONSERVAÇÃO”, desenvolvido em conjunto pela 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo Conservação e Manejo de Unidades de CONSERVAÇÃO (DIMAN) e pela Diretoria  de Ações 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo Conservação Territorial de Unidades de CONSERVAÇÃO (DISAT) deste Instituto Chico 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conservação das unidades de CONSERVAÇÃO de uso sustentável que incluem ou são 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conservação de manejo das unidades de CONSERVAÇÃO da natureza  federais. 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo recursos naturais da área e o manejo dos RECURSOS NATURAIS inclusive a  implantação das 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo proteção da UC, tais como planos de PROTEÇÃO, de uso público, de interpretação 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo recursos naturais e de uso sustentável de  RECURSOS NATURAIS, preferencialmente conforme 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo recursos naturais e usam territórios e RECURSOS NATURAIS como condição para sua 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo Conservação Nacional de  Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza (SNUC);  II - 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo conservação interesses socioculturais e CONSERVAÇÃO da natureza;  IV – buscar um 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo recursos naturais de  ocupação e uso de RECURSOS NATURAIS e a discussão prévia das 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo recursos naturais das áreas de uso de RECURSOS NATURAIS pelas populações tradicionais e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo CONSERVAÇÃO E OUTRASUNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL COM POPULAÇÃO 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo proteção tradicionais são espaços de PROTEÇÃO da reprodução social, cultural e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo recursos naturais da área e o manejo dos RECURSOS NATURAIS serão discutidos e propostos 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo recursos naturais da área e o manejo dos RECURSOS NATURAIS pelas populações 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo recursos naturais da área, o manejo dos RECURSOS NATURAIS, a proteção dos  saberes e 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo proteção dos recursos naturais, a PROTEÇÃO dos  saberes e fazeres das 

Atos_normativos\IN_ICMBio_07_2017_plano_manejo Conservação e Avaliação de Unidades de CONSERVAÇÃO (CGCAP).  § 2º 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica proteção Dispõe sobre a utilização e PROTEÇÃO da vegetação nativa do Bioma Mata 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica conservação 1o  A CONSERVAÇÃO, a proteção, a regeneração e a utilização do Bioma 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica proteção 1o  A conservação, a PROTEÇÃO, a regeneração e a utilização do Bioma 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica conservação artigo terão seu uso e CONSERVAÇÃO regulados por esta Lei.  Art. 3o 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica recursos naturais dependendo de seus RECURSOS NATURAIS para a sua reprodução 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica proteção imprescindível à PROTEÇÃO da integridade da vegetação nativa, tal como 



Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica diversidade biológica vise à recuperação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA em áreas de vegetação 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica proteção de segurança nacional e PROTEÇÃO sanitária;  b) as obras essenciais de 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica proteção atividades imprescindíveis à PROTEÇÃO da integridade da vegetação 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica proteção erradicação de invasoras e PROTEÇÃO de plantios com espécies nativas, 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica proteção 6o  A PROTEÇÃO e a utilização do Bioma Mata Atlântica têm por 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica proteção Na PROTEÇÃO e na utilização do Bioma Mata Atlântica, serão 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica proteção 7o  A PROTEÇÃO e a utilização do Bioma Mata Atlântica far-se-ão 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica proteção b) exercer a função de PROTEÇÃO de mananciais ou de prevenção e 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica conservação o entorno das unidades de CONSERVAÇÃO; ou  e) possuir excepcional 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica Preservação que respeita às Áreas de PRESERVAÇÃO Permanente e à Reserva Legal. 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica proteção ao patrimônio genético, à PROTEÇÃO e ao acesso ao conhecimento 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica PROTEÇÃO MATA ATLÂNTICA  CAPÍTULO I DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO PRIMÁRIA  Art. 20 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica PROTEÇÃO CAPÍTULO II DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica PROTEÇÃO CAPÍTULO IIIDA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO MÉDIO DE 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica preservação ressalvadas as áreas de PRESERVAÇÃO permanente e, quando for o caso, 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica PROTEÇÃO CAPÍTULO IV DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica PROTEÇÃO (VETADO)  CAPÍTULO VI DA PROTEÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA NAS 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica preservação que garantam a PRESERVAÇÃO de vegetação nativa em estágio avançado de 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica preservação que garantam a PRESERVAÇÃO de vegetação nativa em estágio médio de 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica proteção com incentivos econômicos, a PROTEÇÃO e o uso sustentável do Bioma 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica conservação A CONSERVAÇÃO, em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária ou 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica conservação A CONSERVAÇÃO, em imóvel rural ou urbano, da vegetação primária ou 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica preservação em lei, as áreas de PRESERVAÇÃO permanente não integrarão a reserva 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica conservação os projetos que envolvam CONSERVAÇÃO de remanescentes de vegetação 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica conservação possuam plano municipal de CONSERVAÇÃO e recuperação da Mata 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica conservação os projetos destinados à CONSERVAÇÃO e recuperação das áreas de 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica preservação e recuperação das áreas de PRESERVAÇÃO permanente, reservas legais, 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica conservação do entorno de unidades de CONSERVAÇÃO.  § 2o  Os projetos poderão 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica conservação público que atuem na CONSERVAÇÃO, restauração ou pesquisa científica 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica proteção infringência das normas de PROTEÇÃO:  Pena - detenção, de 1 (um) a 3 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica conservação e científicos visando à CONSERVAÇÃO e ao manejo racional do Bioma Mata 

Atos_normativos\Lei_11428_2006_Mata_Atlantica conservação no interior de unidade de CONSERVAÇÃO de domínio público, pendente de 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia conservação uma nova unidade de CONSERVAÇÃO, que fica reclassificada como Parque 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia conservação uma nova unidade de CONSERVAÇÃO, ficando reclassificada como Parque 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia conservação uma nova unidade de CONSERVAÇÃO, ficando reclassificada como Reserva 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia conservação uma nova unidade de CONSERVAÇÃO, ficando reclassificada como Reserva 



Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia Conservação no Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO, instituído pelo artigo 11 desta 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia conservação ao norte da unidade de CONSERVAÇÃO, localizada no Município de 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza – SNUC, garantida a 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia recursos naturais dependendo de seus RECURSOS NATURAIS para a sua reprodução 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia conservação da respectiva unidade de CONSERVAÇÃO. § 1º - Aos ocupantes, moradores 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia conservação de Manejo da unidade de CONSERVAÇÃO. Artigo 8º - Aos ocupantes 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia Conservação o Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Jureia-Itatins, constituído 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia conservação Itatins outras unidades de CONSERVAÇÃO já existentes, ou que venham a 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia conservação no caso de unidades de CONSERVAÇÃO federais, municipais, ou 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia conservação proprietário de unidade de CONSERVAÇÃO. § 2º - O Mosaico de que trata 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia conservação seus distintos objetivos de CONSERVAÇÃO, de forma a compatibilizar a 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia conservação dos limites das unidades de CONSERVAÇÃO componentes do Mosaico 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia Conservação do Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Jureia-Itatins deverão ser 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia Proteção os territórios da Área de PROTEÇÃO Ambiental - APA Marinha do Litoral 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia Proteção Litoral Centro e da Área de PROTEÇÃO Ambiental – APA Marinha do 

Atos_normativos\Lei_14982_Mosaico_Jureia CONSERVAÇÃO IV  MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA JURÉIA-ITATINS       ANEXO V 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação Ambiente tem por objetivo a PRESERVAÇÃO, melhoria e recuperação da 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA proteção da segurança nacional e à PROTEÇÃO da dignidade da vida humana, 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA proteção PROTEÇÃO dos ecossistemas, com a preservação de áreas 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação dos ecossistemas, com a PRESERVAÇÃO de áreas representativas; V - 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA proteção para o uso racional e a PROTEÇÃO dos recursos ambientais; VII - 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA proteção PROTEÇÃO de áreas ameaçadas de degradação; X - educação ambiental a 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação social com a PRESERVAÇÃO da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação sobre a necessidade de PRESERVAÇÃO da qualidade ambiental e do 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação à PRESERVAÇÃO e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação no que se relaciona com a PRESERVAÇÃO da qualidade ambiental e 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA proteção Público, responsáveis pela PROTEÇÃO e melhoria da qualidade ambiental, 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação associadas às de PRESERVAÇÃO da qualidade ambiental ou de 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA recursos naturais o meio ambiente e os RECURSOS NATURAIS, e deliberar, no âmbito de sua 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Recursos Naturais do Meio Ambiente e RECURSOS NATURAIS Renováveis - IBAMA, com a 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação para o meio ambiente, e a PRESERVAÇÃO, conservação e uso racional, 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA conservação ambiente, e a preservação, CONSERVAÇÃO e uso racional, fiscalização, 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA proteção estejam associadas às de PROTEÇÃO da qualidade ambiental ou àquelas de 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA recursos naturais o meio ambiente e os RECURSOS NATURAIS e deliberar, no âmbito de sua 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Recursos Naturais do Meio Ambiente e dos RECURSOS NATURAIS Renováveis, com a finalidade 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Recursos Naturais do Meio Ambiente e dos RECURSOS NATURAIS Renováveis - IBAMA e o 



Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Conservação o Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade - Instituto 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Conservação Fundação Brasileira para a CONSERVAÇÃO da Natureza; d) dois 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA recursos naturais para a defesa dos RECURSOS NATURAIS e de combate à poluição, a serem 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA proteção medidas de interesse para a PROTEÇÃO ambiental; 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA proteção estações ecológicas, áreas de PROTEÇÃO ambiental e as de relevante 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA proteção municipal, tais como áreas de PROTEÇÃO ambiental, de relevante 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação das medidas necessárias à PRESERVAÇÃO ou correção da degradação 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Recursos Naturais do Meio Ambiente e RECURSOS NATURAIS Renováveis - 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA recursos naturais ou supressão de RECURSOS NATURAIS existentes na propriedade 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação não se aplica às áreas de PRESERVAÇÃO permanente e de reserva legal 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Preservação não se aplica às Áreas de PRESERVAÇÃO Permanente e à Reserva Legal 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA conservação ou privada que tenha a CONSERVAÇÃO ambiental como fim social 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação da área submetida a PRESERVAÇÃO, conservação ou recuperação 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA conservação submetida a preservação, CONSERVAÇÃO ou recuperação 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA recursos naturais sobre as condições dos RECURSOS NATURAIS ou 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Recursos Naturais do Meio Ambiente e RECURSOS NATURAIS Renováveis - IBAMA, em caráter 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Recursos Naturais do Meio Ambiente e RECURSOS NATURAIS Renováveis - IBAMA o 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação ou privadas, objetivando a PRESERVAÇÃO ou a recuperação de recursos 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação das medidas necessárias à PRESERVAÇÃO ou correção dos inconvenientes e 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Recursos Naturais do Meio Ambiente e RECURSOS NATURAIS Renováveis - 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Recursos Naturais do Meio Ambiente e dos RECURSOS NATURAIS Renováveis - IBAMA, a serem 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA conservação instalações nas unidades de CONSERVAÇÃO, serão definidos em portaria 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Recursos Naturais do Meio Ambiente e dos RECURSOS NATURAIS Renováveis - IBAMA, a serem 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA Recursos Naturais do Meio Ambiente e dos RECURSOS NATURAIS Renováveis – IBAMA para 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA recursos naturais e utilizadoras de RECURSOS NATURAIS. 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA recursos naturais de utilização (GU) de RECURSOS NATURAIS de cada uma das atividades 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA conservação instalações nas unidades de CONSERVAÇÃO, serão definidos em portaria 

Atos_normativos\Lei_6938_1981_PNMA preservação de vegetação natural de PRESERVAÇÃO permanente, relacionadas no 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza e dá outras 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza – SNUC, estabelece 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação e gestão das unidades de CONSERVAÇÃO. Art. 2o Para os fins previstos 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação unidade de CONSERVAÇÃO: espaço territorial e seus recursos 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação Público, com objetivos de CONSERVAÇÃO e limites definidos, sob regime 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 proteção garantias adequadas de PROTEÇÃO; II - conservação da natureza: o 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação CONSERVAÇÃO da natureza: o manejo do uso humano da natureza, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 preservação natureza, compreendendo a PRESERVAÇÃO, a manutenção, a utilização 



Atos_normativos\Lei_9985_2000 diversidade biológica DIVERSIDADE BIOLÓGICA: a variabilidade de organismos vivos de todas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 preservação PRESERVAÇÃO: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 proteção e políticas que visem a PROTEÇÃO a longo prazo das espécies, habitats 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 proteção PROTEÇÃO integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação CONSERVAÇÃO in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação CONSERVAÇÃO de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação que vise assegurar a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica e dos 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 diversidade biológica a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e dos ecossistemas; IX - uso 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais dano ou destruição dos RECURSOS NATURAIS; X - uso direto: aquele que 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais comercial ou não, dos RECURSOS NATURAIS; XI - uso sustentável: 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais de modo sustentável, de RECURSOS NATURAIS renováveis; XIII - 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação ou zonas em uma unidade de CONSERVAÇÃO com objetivos de manejo e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação gerais de uma unidade de CONSERVAÇÃO, se estabelece o seu zoneamento e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais da área e o manejo dos RECURSOS NATURAIS, inclusive a implantação das 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação o entorno de uma unidade de CONSERVAÇÃO, onde as atividades humanas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação ligando unidades de CONSERVAÇÃO, que possibilitam entre elas o fluxo 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 CONSERVAÇÃO NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – SNUC Art. 3o O 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza - SNUC é constituído 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação conjunto das unidades de CONSERVAÇÃO federais, estaduais e municipais, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 diversidade biológica para a manutenção da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e dos recursos genéticos no 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 preservação contribuir para a PRESERVAÇÃO e a restauração da diversidade de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais sustentável a partir dos RECURSOS NATURAIS; V - promover a utilização 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação princípios e práticas de CONSERVAÇÃO da natureza no processo de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 diversidade biológica e socialmente a DIVERSIDADE BIOLÓGICA; XII - favorecer condições e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais proteger os RECURSOS NATURAIS necessários à subsistência de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação no conjunto das unidades de CONSERVAÇÃO estejam representadas amostras 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação nacional de unidades de CONSERVAÇÃO; III - assegurem a participação 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação e gestão das unidades de CONSERVAÇÃO; IV - busquem o apoio e a 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação de gestão das unidades de CONSERVAÇÃO; V - incentivem as populações 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação e administrarem unidades de CONSERVAÇÃO dentro do sistema nacional; VI 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação econômica das unidades de CONSERVAÇÃO; VII - permitam o uso das 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação o uso das unidades de CONSERVAÇÃO para a conservação in situ de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação de conservação para a CONSERVAÇÃO in situ de populações das variantes 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação e a gestão das unidades de CONSERVAÇÃO sejam feitos de forma integrada 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais de uso sustentável dos RECURSOS NATURAIS; X - garantam às populações 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais dependa da utilização de RECURSOS NATURAIS existentes no interior das 



Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação no interior das unidades de CONSERVAÇÃO meios de subsistência 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação vez criadas, as unidades de CONSERVAÇÃO possam ser geridas de forma 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação conferir às unidades de CONSERVAÇÃO, nos casos possíveis e respeitadas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação integrado de unidades de CONSERVAÇÃO de diferentes categorias, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 preservação as diferentes atividades de PRESERVAÇÃO da natureza, uso sustentável 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais uso sustentável dos RECURSOS NATURAIS e restauração e recuperação dos 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Recursos Naturais do Meio Ambiente e dos RECURSOS NATURAIS Renováveis - Ibama, os órgãos 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação administrar as unidades de CONSERVAÇÃO federais, estaduais e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação administrar as unidades de CONSERVAÇÃO federais, estaduais e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação administrar as unidades de CONSERVAÇÃO federais, estaduais e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação do Conama, unidades de CONSERVAÇÃO estaduais e municipais que, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 CONSERVAÇÃO CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO Art. 7o As unidades de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação 7o As unidades de CONSERVAÇÃO integrantes do SNUC dividem-se em dois 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção Unidades de PROTEÇÃO Integral; II - Unidades de Uso Sustentável. § 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção básico das Unidades de PROTEÇÃO Integral é preservar a natureza, sendo 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais o uso indireto dos seus RECURSOS NATURAIS, com exceção dos casos 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação é compatibilizar a CONSERVAÇÃO da natureza com o uso sustentável de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais de parcela dos seus RECURSOS NATURAIS. Art. 8o O grupo das Unidades de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção 8o O grupo das Unidades de PROTEÇÃO Integral é composto pelas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação categorias de unidade de CONSERVAÇÃO: I - Estação Ecológica; II - 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 preservação tem como objetivo a PRESERVAÇÃO da natureza e a realização de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 diversidade biológica o fim de preservar a DIVERSIDADE BIOLÓGICA; III - coleta de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 preservação tem como objetivo a PRESERVAÇÃO integral da biota e demais atributos 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 diversidade biológica equilíbrio natural, a DIVERSIDADE BIOLÓGICA e os processos ecológicos 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 preservação tem como objetivo básico a PRESERVAÇÃO de ecossistemas naturais de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais da terra e dos RECURSOS NATURAIS do local pelos proprietários. § 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais da terra e dos RECURSOS NATURAIS do local pelos proprietários. § 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação categorias de unidade de CONSERVAÇÃO: I - Área de Proteção Ambiental; 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção Área de PROTEÇÃO Ambiental; II - Área de Relevante Interesse 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção A Área de PROTEÇÃO Ambiental é uma área em geral extensa, com um 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 diversidade biológica básicos proteger a DIVERSIDADE BIOLÓGICA, disciplinar o processo de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais do uso dos RECURSOS NATURAIS. 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção (Regulamento) § 1o A Área de PROTEÇÃO Ambiental é constituída por 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção localizada em uma Área de PROTEÇÃO Ambiental. § 3o As condições para a 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção § 5o A Área de PROTEÇÃO Ambiental disporá de um Conselho presidido 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação lo com os objetivos de CONSERVAÇÃO da natureza. § 1o A Área de 



Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais o uso sustentável dos RECURSOS NATURAIS da unidade. 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais de exploração dos RECURSOS NATURAIS, desenvolvidos ao longo de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 proteção um papel fundamental na PROTEÇÃO da natureza e na manutenção da 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 diversidade biológica e na manutenção da DIVERSIDADE BIOLÓGICA. 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais de vida e exploração dos RECURSOS NATURAIS das populações 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação científica voltada à CONSERVAÇÃO da natureza, à melhor relação das 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação o tamanho da população e a CONSERVAÇÃO; e IV - é admitida a exploração 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 proteção definirá as zonas de PROTEÇÃO integral, de uso sustentável e de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 diversidade biológica de conservar a DIVERSIDADE BIOLÓGICA. 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção de um Plano de Manejo ou de PROTEÇÃO e de Gestão da unidade. CAPÍTULO 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 CONSERVAÇÃO E GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO Art. 22. As unidades de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação As unidades de CONSERVAÇÃO são criadas por ato do Poder Público. 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação criação de uma unidade de CONSERVAÇÃO deve ser precedida de estudos 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação § 5o As unidades de CONSERVAÇÃO do grupo de Uso Sustentável podem ser 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção em unidades do grupo de PROTEÇÃO Integral, por instrumento normativo 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação limites de uma unidade de CONSERVAÇÃO, sem modificação dos seus 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação limites de uma unidade de CONSERVAÇÃO só pode ser feita mediante lei 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Conservação na criação de Unidade de CONSERVAÇÃO, quando, a critério do órgão 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais risco de dano grave aos RECURSOS NATURAIS ali existentes. 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 preservação se a participar da PRESERVAÇÃO, recuperação, defesa e manutenção da 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação e manutenção da unidade de CONSERVAÇÃO. § 2o O uso dos recursos 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais § 2o O uso dos RECURSOS NATURAIS pelas populações de que trata este 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação de Manejo da unidade de CONSERVAÇÃO e no contrato de concessão de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação os limites das unidades de CONSERVAÇÃO. 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação As unidades de CONSERVAÇÃO, exceto Área de Proteção Ambiental e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção conservação, exceto Área de PROTEÇÃO Ambiental e Reserva Particular do 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação de uma unidade de CONSERVAÇÃO. § 2o Os limites da zona de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação um conjunto de unidades de CONSERVAÇÃO de categorias diferentes ou 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação seus distintos objetivos de CONSERVAÇÃO, de forma a compatibilizar a 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação As unidades de CONSERVAÇÃO devem dispor de um Plano de Manejo. 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação a área da unidade de CONSERVAÇÃO, sua zona de amortecimento e os 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção Sustentável, das Áreas de PROTEÇÃO Ambiental e, quando couber, das 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação de Manejo de uma unidade de CONSERVAÇÃO deve ser elaborado no prazo de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção modificados nas Áreas de PROTEÇÃO Ambiental e nas zonas de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação categorias de unidade de CONSERVAÇÃO, observadas as informações 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção modificados nas Áreas de PROTEÇÃO Ambiental e nas zonas de 



Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação categorias de unidade de CONSERVAÇÃO, observadas as informações 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação proibidas, nas unidades de CONSERVAÇÃO, quaisquer alterações, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação nas unidades de CONSERVAÇÃO de proteção integral devem se limitar 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 proteção unidades de conservação de PROTEÇÃO integral devem se limitar àquelas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação Cada unidade de CONSERVAÇÃO do grupo de Proteção Integral disporá de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção de conservação do grupo de PROTEÇÃO Integral disporá de um Conselho 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação As unidades de CONSERVAÇÃO podem ser geridas por organizações da 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação introdução nas unidades de CONSERVAÇÃO de espécies não autóctones. § 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção neste artigo as Áreas de PROTEÇÃO Ambiental, as Florestas Nacionais, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação categorias de unidades de CONSERVAÇÃO, de acordo com o que se dispuser 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação a ecologia das unidades de CONSERVAÇÃO e sobre formas de uso 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais de uso sustentável dos RECURSOS NATURAIS, valorizando-se o 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação científicas nas unidades de CONSERVAÇÃO não podem colocar em risco a 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação científicas nas unidades de CONSERVAÇÃO, exceto Área de Proteção 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção conservação, exceto Área de PROTEÇÃO Ambiental e Reserva Particular do 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação trabalharem nas unidades de CONSERVAÇÃO. Art. 33. A exploração 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais a partir dos RECURSOS NATURAIS, biológicos, cênicos ou culturais ou da 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação da imagem de unidade de CONSERVAÇÃO, exceto Área de Proteção Ambiental 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção conservação, exceto Área de PROTEÇÃO Ambiental e Reserva Particular do 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação das unidades de CONSERVAÇÃO podem receber recursos ou doações de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação colaborar com a sua CONSERVAÇÃO. Parágrafo único. A administração dos 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação obtidos pelas unidades de CONSERVAÇÃO do Grupo de Proteção Integral 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção de conservação do Grupo de PROTEÇÃO Integral mediante a cobrança de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação fundiária das unidades de CONSERVAÇÃO do Grupo; III - até cinqüenta 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação de outras unidades de CONSERVAÇÃO do Grupo de Proteção Integral. Art. 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção de conservação do Grupo de PROTEÇÃO Integral. Art. 36. Nos casos de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação e manutenção de unidade de CONSERVAÇÃO do Grupo de Proteção Integral, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção de conservação do Grupo de PROTEÇÃO Integral, de acordo com o disposto 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação definir as unidades de CONSERVAÇÃO a serem beneficiadas, considerando 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação de novas unidades de CONSERVAÇÃO. § 3o Quando o empreendimento afetar 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação afetar unidade de CONSERVAÇÃO específica ou sua zona de amortecimento, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção não pertencente ao Grupo de PROTEÇÃO Integral, deverá ser uma das 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação ser cumprida em unidades de CONSERVAÇÃO de posse e domínio públicos do 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação naturais das unidades de CONSERVAÇÃO, bem como às suas instalações e 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Conservação se por Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral as Estações 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral as Estações Ecológicas, 



Atos_normativos\Lei_9985_2000 Conservação no interior das Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral será 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral será considerada 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Conservação se por Unidades de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável as Áreas de Proteção 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção Uso Sustentável as Áreas de PROTEÇÃO Ambiental, as Áreas de Relevante 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Conservação no interior das Unidades de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável será 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais e sustentável dos RECURSOS NATURAIS, com os objetivos básicos de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 preservação com os objetivos básicos de PRESERVAÇÃO da diversidade biológica, o 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 diversidade biológica de preservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, o desenvolvimento de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 proteção núcleo, destinadas à PROTEÇÃO integral da natureza; II - uma ou várias 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 recursos naturais ocupação e o manejo dos RECURSOS NATURAIS são planejados e conduzidos 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação integrada por unidades de CONSERVAÇÃO já criadas pelo Poder Público, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação residentes em unidades de CONSERVAÇÃO nas quais sua permanência não 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação definir áreas destinadas à CONSERVAÇÃO da natureza, no prazo de cinco 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 proteção se prioritariamente à PROTEÇÃO da natureza e sua destinação para fins 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação fundiária das unidades de CONSERVAÇÃO, derivadas ou não de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação em geral, em unidades de CONSERVAÇÃO onde estes equipamentos são 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção das unidades do Grupo de PROTEÇÃO Integral, bem como às áreas de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 proteção hídricos, beneficiário da PROTEÇÃO proporcionada por uma unidade de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação por uma unidade de CONSERVAÇÃO, deve contribuir financeiramente para a 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 proteção financeiramente para a PROTEÇÃO e implementação da unidade, de acordo 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 proteção elétrica, beneficiário da PROTEÇÃO oferecida por uma unidade de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação por uma unidade de CONSERVAÇÃO, deve contribuir financeiramente para a 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 proteção financeiramente para a PROTEÇÃO e implementação da unidade, de acordo 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação A área de uma unidade de CONSERVAÇÃO do Grupo de Proteção Integral é 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção de conservação do Grupo de PROTEÇÃO Integral é considerada zona rural, 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação das unidades de CONSERVAÇÃO de que trata este artigo, uma vez definida 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO, com a colaboração do Ibama e dos 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação de cada unidade de CONSERVAÇÃO, incluindo, dentre outras 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação da situação das unidades de CONSERVAÇÃO federais do País. Art. 52. Os 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação As unidades de CONSERVAÇÃO e áreas protegidas criadas com base nas 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação indígenas e unidades de CONSERVAÇÃO. Parágrafo único. No ato de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação circundam as unidades de CONSERVAÇÃO, até que seja fixada sua zona de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção se aplica às Áreas de PROTEÇÃO Ambiental e Reservas de Particulares do 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 conservação circundam as unidades de CONSERVAÇÃO até que seja fixada sua zona de 

Atos_normativos\Lei_9985_2000 Proteção não se aplica às Áreas de PROTEÇÃO Ambiental e Reservas de 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários conservação das unidades de CONSERVAÇÃO que  o Mosaico da Juréia-ltatins 



Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários Conservação CONSERVAÇÃO - SNUC;  As disposições do Decreto Federal y ?'?4a'oo], 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários conservação unidades de CONSERVAÇÃO  qrã-"ornpoem ã Mosaico da juréia-ltatins, 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários conservação ao gestor da unidade  de CONSERVAÇÃO na qual está localizada a área 

Atos_normativos\PN_FF_079_2006_beneficiários Conservação CONSERVAÇÃO da Juréialtatins (próprios municípios ou vizinhos 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico CONSERVAÇÃO fA R A A CONSERVAÇÃO   E A PRODUÇ Ã-O  FLORESTAL  DO ESTADO. DE SÃO 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico conservação inseridas em unidade de CONSERVAÇÃO de proteção  integral.  O Diretor 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico proteção em unidade de conservação de PROTEÇÃO  integral.  O Diretor Executivo 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação da Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal   do Estado de 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação Nacional   de Unidades de CONSERVAÇÃO, e o seu Decreto regulamentador 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico conservação de “executar ações para a CONSERVAÇÃO, manutenção,  proteção e 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico proteção a conservação, manutenção,  PROTEÇÃO e fiscalização das áreas 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação envolvem cada Unidade de CONSERVAÇÃO de Proteção   Integral, 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Proteção Unidade de Conservação de PROTEÇÃO   Integral, especialmente no que 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Proteção Unidades de Conservaçao de   PROTEÇÃO Integral bem como seus 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico proteção que indicam parâmetros para a PROTEÇÃO e gestão dessas Unidades;  www 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico CONSERVAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO   E A PRODUÇÃO  FLORESTAL  FUNDAÇAO  Que o Poder 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico recursos naturais Público deve proteger os RECURSOS NATURAIS abrigados pelas   Unidades 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação pelas   Unidades de CONSERVAÇÃO e compatibilizar a presença das 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação residentes nas Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral do 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Proteção Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral do   Estado de São Paulo, 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico conservação de forma a colaborar com a CONSERVAÇÃO do pstrimônio   natural para as 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico conservação inseridas em unicade de   CONSERVAÇÃO de proteção integral.  Artigo 1o 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico proteção unicade de   conservação de PROTEÇÃO integral.  Artigo 1o - 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico conservação inseridas em unidade de CONSERVAÇÃO de proteção ntegral.  s e c r e t 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico proteção em unidade de conservação de PROTEÇÃO ntegral.  s e c r e t a r ia do 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico CONSERVAÇÃO rS A n » a Ã PARA A CONSERVAÇÃO   E A PRODUÇÃO  FLORESTAL  DO ESTADO 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico conservação sem comprometimento da   CONSERVAÇÃO dos recursos naturais.  IV - 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico recursos naturais da   conservação dos RECURSOS NATURAIS.  IV - Construções: consiste na 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico CONSERVAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO   E A PRODUÇÃO  FUNDAÇÃO  FLORESTAL  Artigo 5o - 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação de cada   Unidade de CONSERVAÇÃO, elaborando laudo técnico de vistoria 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico preservação a distância das áreas de PRESERVAÇÃO permanente, a demarcação   do 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação pelo Gestor da Unidade de CONSERVAÇÃO -   Anexo III;  Artigo 6o - As 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação pelo Gestor da Unidade de CONSERVAÇÃO, conforme Anexo IV   desde que 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação administração da Unidade de CONSERVAÇÃO.  Artigo 7o - Nas construções 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico CONSERVAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO   E A PRODUÇÃO  FLORESTAL  FUNDAÇÃO  IV - todo e 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico conservação adequado fora da unidade de CONSERVAÇÃO;  * J  V - não podem ser 



Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico recursos naturais materiais oriundos dos RECURSOS NATURAIS   protegidos da Unidade;  VI 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação da criação da Unidade de CONSERVAÇÃO.  i .  Parágrafo único - Serão 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico CONSERVAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO   E A PRODUÇÃO  DO ESTADO DE SÃO PAULO  FLORESTAL 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico conservação residentes na unidade de CONSERVAÇÃO.  Artigo 10 - As construções 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação pela equipe da Unidade de CONSERVAÇÃO ou por outros   técnicos 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação o objetivo da   Unidade de CONSERVAÇÃO.  Artigo 13 - A utilização de 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico recursos naturais A utilização de RECURSOS NATURAIS provenientes da á e a das 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação da á e a das   Unidades de CONSERVAÇÃO só poderá ser realizada por 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação pelo g9stor da   Unidade de CONSERVAÇÃO, respeitando-se o zoneamento 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico CONSERVAÇÃO f>ARA A CONSERVAÇÃO   E A PRODUÇÃO  FLORESTAL  FUNDAÇAO  Artigo 14 - 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação interior das Unidades de CONSERVAÇÃO, deverão ser adotados os 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico CONSERVAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO   E A, PRODUÇÃO  FLORESTAL  DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico CONSERVAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO   E A PRODUÇÃO  FLORESTAL  DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico CONSERVAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO   E A PRODUÇÃO  FLORESTAL  DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico CONSERVAÇÃO (NOME DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO)  Município:  Data:  NOME: 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação nome da  Unidade de CONSERVAÇÃO), ressaltando que a execução da 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico recursos naturais materiais oriundos dos RECURSOS NATURAIS p otegidos   da Unidade;  4. 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação nome da  Unidade de CONSERVAÇÃO).  10. Esta autorização não reconhece 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação Gestor da Unidade de CONSERVAÇÃO  SECRETARIA DO  MEIO AMBIENTE  Rua do 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico CONSERVAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO   E A PRODUÇÃO  FUNDAÇAO  FLORESTAL  PARA AS 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação (inserir nome da Unidade de CONSERVAÇÃO), ressaltando que a execução 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação (inserir nome da Unidade de CONSERVAÇÃO)  acompanhe as obras e 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico recursos naturais materiais oriundos dos RECURSOS NATURAIS   protegidos pela Unidade e 

Atos_normativos\PN_FF_138_2010_reformas_Mosaico Conservação Gestor da Unidade de CONSERVAÇÃO  SECRETARIA DO  MEIO AMBIENTE  Rua do 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação da Fundação para a CONSERVAÇÃO e a Produção Florestal do  Estado de 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação de Unídades de CONSERVAÇÃO - (strtuC), e o Decreto Federal 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação de gestão das Unidades de CONSERVAÇÃO  estaduais;  As peculiaridades 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS conservação envolvem cada unidade de CONSERVAÇÃO (uc),  especialmente no que diz 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS preservação PRESERVAÇÃO da biodiversidade com a manutenção e promoção da cultura, 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS conservação forma a colaborar com a CONSERVAÇÃO do patrimônio natural às presentes 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS conservação e/ou adequações visando à CONSERVAÇÃO  da edificação existente, 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS conservação ao Gestor da Unidade de CONSERVAÇÃO, por meio de  requerimento (Anexo 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS conservação CONSERVAÇÃO incluirá o dado de localização, na oportunidade do 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação pelo Gestor da Unidade de CONSERVAÇÃO, será  procedida vistoria prévia 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação O Gestor da Unidade de CONSERVAÇÃO, quando da vistoria prévia, deverá 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação pelo Gestor da Unidade de CONSERVAÇÃO, com auxílio de membros  do 



Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS recursos naturais materiais oriundos dos RECURSOS NATURAIS, se  observados os critérios 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS preservação PRESERVAÇÃO ambiental da Unidade de Conservação.  § 2s - Quando da 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação ambiental da Unidade de CONSERVAÇÃO.  § 2s - Quando da necessidade de 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação pela gestão da Unidade de CONSERVAÇÃO, pelos  representantes do 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação CONSERVAÇÃO, sendo expostas, apreciadas e deliberadas em reuniões do 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS recursos naturais A utilização de RECURSOS NATURAIS provenientes das Unidades de 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação CONSERVAÇÃO poderá ser realizada exclusivamente por moradores 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação das Unidades de CONSERVAÇÃO, deverá ser lavrado Auto de Constatação de 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação Funcionário da Unidade de CONSERVAÇÃO  8 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS CONSERVAÇÃO (NOME DA UNTDADE DE CONSERVAÇÃO)  Município: Data:  NOME: Requerimento 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação (inserir nome da Unidade de CONSERVAÇÃO), ressaltando que a execução 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação adequado fora da Unidade de CONSERVAÇÃO ou ter outra destinação 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS recursos naturais materiais oriundos dos RECURSOS NATURAIS  protegidos da Unidade, sem a 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação CONSERVAÇÃO) e pelos conselheiros designados para a supervisão da 

Atos_normativos\PN_FF_263_2017_reforma_RDS Conservação Gestor da Unidade de CONSERVAÇÃO  11 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção Ação que  se destina à PROTEÇÃO do patrimônio público ou de entidade 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção de bem jurídico para cuja  PROTEÇÃO se preordena a ação popular. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção Ação que  se destina à PROTEÇÃO do patrimônio público ou de entidade 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção de bem jurídico para cuja  PROTEÇÃO se preordena a ação popular. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção índios para o  fim de PROTEÇÃO constitucional. Proteção constitucional 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Proteção PROTEÇÃO constitucional que não  se limita aos silvícolas, estes, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção índios para o  fim de PROTEÇÃO constitucional. Proteção constitucional 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Proteção PROTEÇÃO constitucional que não  se limita aos silvícolas, estes, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 preservação mais as imprescindíveis à PRESERVAÇÃO  dos recursos ambientais 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 preservação mais as imprescindíveis à PRESERVAÇÃO  dos recursos ambientais 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conservação estas  envolvam áreas de CONSERVAÇÃO e preservação ambiental. Essa 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 preservação áreas de conservação e PRESERVAÇÃO ambiental. Essa  compatibilidade é 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conservação estas  envolvam áreas de CONSERVAÇÃO e preservação ambiental. Essa 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 preservação áreas de conservação e PRESERVAÇÃO ambiental. Essa  compatibilidade é 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conservação afetada por unidades de CONSERVAÇÃO fica sob a  responsabilidade do 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Conservação Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da  Biodiversidade, respeitada a 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Conservação Instituto  Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade responderá 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conservação da área da unidade de CONSERVAÇÃO também  afetada pela terra indígena, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conservação afetada por unidades de CONSERVAÇÃO fica sob a  responsabilidade do 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Conservação Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da  Biodiversidade, respeitada a 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Conservação Instituto  Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade responderá 



Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conservação da área da unidade de CONSERVAÇÃO também  afetada pela terra indígena, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conservação área afetada à unidade de  CONSERVAÇÃO, nos horários e condições 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Conservação Instituto  Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade; l) admitem- 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conservação área afetada à unidade de  CONSERVAÇÃO, nos horários e condições 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 Conservação Instituto  Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade; l) admitem- 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção da União, bem como à PROTEÇÃO do  meio ambiente, em detrimento dos 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção da União, bem como à PROTEÇÃO do  meio ambiente, em detrimento dos 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção que a Constituição atribui à  PROTEÇÃO dos índios e do seu modo de 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção que a Constituição atribui à  PROTEÇÃO dos índios e do seu modo de 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção disso, sustentam, não  havia PROTEÇÃO quanto às terras indígenas.  Mas 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção disso, sustentam, não  havia PROTEÇÃO quanto às terras indígenas.  Mas 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção (i) a PROTEÇÃO de suas culturas, como integrantes de  grupos 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção (i) a PROTEÇÃO de suas culturas, como integrantes de  grupos 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção se os regimes de PROTEÇÃO ambiental e de segurança  nacional” (fl. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção se os regimes de PROTEÇÃO ambiental e de segurança  nacional” (fl. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conservação a defesa nacional  e a CONSERVAÇÃO ambiental nas áreas demarcadas não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conservação a defesa nacional  e a CONSERVAÇÃO ambiental nas áreas demarcadas não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção territorial do Brasil e à PROTEÇÃO da soberania nacional justifica, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção territorial do Brasil e à PROTEÇÃO da soberania nacional justifica, 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção que  também mereceu PROTEÇÃO diferenciada por parte do constituinte. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção que  também mereceu PROTEÇÃO diferenciada por parte do constituinte. 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 preservação administração das áreas de  PRESERVAÇÃO, o Instituto Chico Mendes não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conservação da unidade de  CONSERVAÇÃO, até pela sua posição institucional, ponha 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 preservação administração das áreas de  PRESERVAÇÃO, o Instituto Chico Mendes não 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 conservação da unidade de  CONSERVAÇÃO, até pela sua posição institucional, ponha 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção na forma  da lei, a PROTEÇÃO aos locais de culto e a suas liturgias;" 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção sentido de que merecem uma PROTEÇÃO toda especial, nos termos da 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção na forma  da lei, a PROTEÇÃO aos locais de culto e a suas liturgias;" 

Judiciais\Acordao_emb_decl_pet_3388 proteção sentido de que merecem uma PROTEÇÃO toda especial, nos termos da 

Judiciais\Adin_1_acordao Conservação o Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-ltatins, regulamenta 

Judiciais\Adin_1_acordao Conservação o Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins,   regulamenta 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção o seu grau jurídico de PROTEÇÃO ecológica, alterando os   seus 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação criando novas unidades de   CONSERVAÇÃO a partir dela - o Mosaico de 

Judiciais\Adin_1_acordao Conservação o Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO   Juréia-Itatins -, sem estudos 

Judiciais\Adin_1_acordao Conservação o   Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO, regulamentando ocupações   e 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação a invasores   de unidade de CONSERVAÇÃO, efetuar levantamento e 



Judiciais\Adin_1_acordao Proteção classificada como Unidade de PROTEÇÃO Integral,   desmembrando- a em 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção a toda evidência, padecem de PROTEÇÃO   ambiental de menor intensidade 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção ao comentar os critérios de PROTEÇÃO ambiental   anota: "Quanto à 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção Quanto à intensidade de PROTEÇÃO, as unidades de conservação 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação de proteção, as unidades de CONSERVAÇÃO   enquadram-se em dois grupos: 

Judiciais\Adin_1_acordao Proteção (a) Unidades de PROTEÇÃO Integral são   espaços especialmente 

Judiciais\Adin_1_acordao preservação Por isso, a PRESERVAÇÃO há de ser integral, não se admitindo o   uso 

Judiciais\Adin_1_acordao recursos naturais o   uso direto de seus RECURSOS NATURAIS, mas apenas usos indiretos, 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção mas a intensidade da PROTEÇÃO é menor do que a que   se aplica nas 

Judiciais\Adin_1_acordao Proteção se aplica nas Unidades de PROTEÇÃO Integral, porque, ao contrário 

Judiciais\Adin_1_acordao recursos naturais o uso direto de seus RECURSOS NATURAIS. Seu objetivo básico não é 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação mas compatibilizar a CONSERVAÇÃO desta com o uso   sustentável de 

Judiciais\Adin_1_acordao recursos naturais de parcela dos seus RECURSOS NATURAIS, consoante estabelece o   art. 

Judiciais\Adin_1_acordao recursos naturais de   parcela dos seus RECURSOS NATURAIS'? Quer isso dizer que a outra 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção é a que fica submetida a uma PROTEÇÃO parcial dos,   /   Ação Direta 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção sempre para   a mais intensa PROTEÇÃO do meio ambiente. Como tais, a 

Judiciais\Adin_1_acordao Proteção Área de PROTEÇÃO Ambiental; Área de Relevante   Interesse Ecológico; 

Judiciais\Adin_1_acordao Proteção de uma Unidade de PROTEÇÃO Integral, realmente   era caso de se 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção unidade de PROTEÇÃO   integral, retalhando-a em várias outras 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção outras, com menor grau de PROTEÇÃO jurídica, abrindo caminho   à 

Judiciais\Adin_1_acordao recursos naturais o manejo adequado dos RECURSOS NATURAIS, o uso correto de   matérias 

Judiciais\Adin_1_acordao Conservação o Mosaico de Unidades de   CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins, regulamenta 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção por desnaturar unidade de PROTEÇÃO integral,   a lei vergastada teria 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação CONSERVAÇÃO - federais, estaduais ou municipais -  de forma a 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação visando uma CONSERVAÇÃO mais eficaz, e não um   meio para se misturar 

Judiciais\Adin_1_acordao Conservação CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins, como forma de   sustentar a desejável 

Judiciais\Adin_1_acordao preservação sustentar a desejável PRESERVAÇÃO dessa   importante porção da Mata 

Judiciais\Adin_1_acordao Proteção Ecológicas e Áreas de PROTEÇÃO Ambiental, e   que dizia que aquelas 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção e aplicadas de   Ecologia, à PROTEÇÃO' do ambiente natural e ao 

Judiciais\Adin_1_acordao preservação ato   do Poder Executivo, à PRESERVAÇÃO integral da biota.   Assim, se 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção atributos que justifiquem a   PROTEÇÃO declarada.   E mesmo numa 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção 'a PROTEÇÃO   dada pela lei de 1987 e antes pelo Decreto 24.646/86. 

Judiciais\Adin_1_acordao Recursos Naturais Pesquisa de RECURSOS NATURAIS, enquanto que a nova lei, com manifesta 

Judiciais\Adin_1_acordao Recursos Naturais de Pesquisa dos RECURSOS NATURAIS   da. Secretaria de Agricultura e 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação conselhos das unidades de CONSERVAÇÃO, estabelece:'   que o mosaico 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação de CONSERVAÇÃO que o compõem; que a composição do   conselho de 



Judiciais\Adin_1_acordao conservação chefes das unidades   de CONSERVAÇÃO que, o compõem, o qual será' 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação em cada unidade' de   CONSERVAÇÃO, tendo era vista, especialmente: 1 - 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação por conselho de unidade de CONSERVAÇÃO ou por outro   órgão do Sistema 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação da população e' a CONSERVAÇÃO, e que o Plano de Manejo da Reserva dè . 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção tem que definir a s zonas de PROTEÇÃO -  integral, de uso sustentável 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação categorias de unidades de CONSERVAÇÃO - federais, estaduais ou 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação das áreas, visando   uma CONSERVAÇÃO-mais eficaz. Apenas isso. Não é 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação O mosaico de unidades de CONSERVAÇÃO será reconhecido em ato do • 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação unidades de CONSERVAÇÃO."   Por outro lado, no ano de 2000, pela lei 9 

Judiciais\Adin_1_acordao Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO   da Natufera (SNUC), com o 

Judiciais\Adin_1_acordao preservação c) contribuir para a PRESERVAÇÃO e a restauração da   diversidade de 

Judiciais\Adin_1_acordao recursos naturais sustentável a partir dos RECURSOS NATURAIS; e) promover a utilização 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação princípios e práticas de 'CONSERVAÇÃO da natureza no processo de 

Judiciais\Adin_1_acordao diversidade biológica e socialmente a DIVERSIDADE BIOLÓGICA;   1) favorecer condições e 

Judiciais\Adin_1_acordao recursos naturais m)   proteger os RECURSOS NATURAIS necessários à subsistência de 

Judiciais\Adin_1_acordao Conservação nova lei como   Unidades de CONSERVAÇÃO, estão divididas em dois 

Judiciais\Adin_1_acordao Proteção Unidades de PROTEÇÃO Integral e Unidades de Uso Sustentável. ; 

Judiciais\Adin_1_acordao Proteção Área de PROTEÇÃO Ambiental; II -. Área de   Relevante Interesse 

Judiciais\Adin_1_acordao Proteção fato de que as Unidades de PROTEÇÃO Integral tem o objetivo de 

Judiciais\Adin_1_acordao recursos naturais uso indireto dos seus   RECURSOS NATURAIS, a não ser em situações 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação a CONSERVAÇÃO da   natureza'com o uso sustentável de parcela dos seus 

Judiciais\Adin_1_acordao recursos naturais de parcela dos seus RECURSOS NATURAIS.   A Estação Ecológica, criada 

Judiciais\Adin_1_acordao diversidade biológica o fim de preservar a DIVERSIDADE BIOLÓGICA; III -  coleta de 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção e os Parques como de PROTEÇÃO integral.^   Têm os Parques Nacional, 

Judiciais\Adin_1_acordao preservação a PRESERVAÇÃO de ecossistemas naturais de grande   relevância, 

Judiciais\Adin_1_acordao recursos naturais de exploração dos RECURSOS NATURAIS,   desenvolvidos ao íongo de 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção um papel fundamental na PROTEÇÃO da   natureza e na manutenção dá 

Judiciais\Adin_1_acordao diversidade biológica e na manutenção dá DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Ela só pode existir   em 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção entre as Unidades de PROTEÇÃO   integral.   As" Reservas que a • lei 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção as invasões, nas áreas de PROTEÇÃO integral, situação,   aliás, que já 

Judiciais\Adin_1_acordao Proteção Ecológicas e Áreas de PROTEÇÃO ^Ambiental e sobre a   Política1 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção econômico com a PROTEÇÃO do meio   ambiente e do equilíbrio ecológico 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação implantação de unidades de CONSERVAÇÃO e   preservação ecológica. - - 

Judiciais\Adin_1_acordao preservação PRESERVAÇÃO ecológica. - - .   Ação Direta de Inconstitucionahdade n° 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção áreas de PROTEÇÃO ambiental, de relevante interesse ecológico e 

Judiciais\Adin_1_acordao conservação que   cada unidade de CONSERVAÇÃO fosse um fim em si mesma. -  E o 



Judiciais\Adin_1_acordao preservação de uma área de PRESERVAÇÃO, que, repita-se, não ,se   Ação Direta de 

Judiciais\Adin_1_acordao preservação não pode existir áreas de   PRESERVAÇÃO sem uma administração 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção yentivo de PROTEÇÃO ao   meio ambiente, o Estudo' de Impacto Ambiental 

Judiciais\Adin_1_acordao proteção las aos   pressupostos de PROTEÇÃO ambiental.   v °   - ' i " - -  ' - 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação o Mosaico de  Unidades de CONSERVAÇÃO da Jureia-Itatins Inocorência da 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção Una e do Despraiado Área de PROTEÇÃO integral que  teve substancial 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO  da Natureza (Lei Federal nº 9 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção objeto de especial PROTEÇÃO do  Estado, na área da antiga Estação 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação vistas a compatibilzar a PRESERVAÇÃO do meio ambiente  com a proteção 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção do meio ambiente  com a PROTEÇÃO às tradições e culturas locais 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação de unidade de CONSERVAÇÃO da área, em relação à  qual a população 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação nativa tem obrigação na CONSERVAÇÃO e  proteção, por expresa imposição 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção obrigação na conservação e  PROTEÇÃO, por expresa imposição legal (v. 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação a criação de área de PRESERVAÇÃO ambiental, ainda  que com a alteração 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação de Unidades de CONSERVAÇÃO e  Criação do Mosaico UCs Jureia-Itatins”, 

Judiciais\Adin_2_acordao Proteção PROTEÇÃO Integral, nos termos dos arts. 7º, inciso I, e 8º, inciso I, 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Jureia-Itatins, constiuído por 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação excluída  desa unidade de CONSERVAÇÃO uma área de 237 ha (duzentos e 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção ambiental, pois rebaixou a PROTEÇÃO jurídica conferida ao meio 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação clasificada como Unidade de CONSERVAÇÃO Tipo Proteção  Integral, 

Judiciais\Adin_2_acordao Proteção Unidade de Conservação Tipo PROTEÇÃO  Integral, admitdo o uso indireto 

Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais o uso indireto de seus RECURSOS NATURAIS apenas para os  fins da 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação apenas para os  fins da PRESERVAÇÃO da natureza, da realização de 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza SNUC); foi 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção por se tratar de unidade de PROTEÇÃO integral, são permitdas 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação manejo  florestal para PRESERVAÇÃO da biodiversidade, coleta de 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação ou total das unidades  de CONSERVAÇÃO do grupo de Uso Sustentável em 

Judiciais\Adin_2_acordao Proteção em unidades do grupo de  PROTEÇÃO Integral (art. 2, § 5º); não há, 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação transformação de Unidade de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral, caso da 

Judiciais\Adin_2_acordao Proteção de Unidade de Conservação de PROTEÇÃO Integral, caso da  Estação 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação nenhum tipo de Unidade de  CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável, como 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção dos direitos fundamentais, da PROTEÇÃO  da confiança e da própria 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação manutenção ou CONSERVAÇÃO do meio ambiente, pois os arts. 191 e 193 da 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção da qualidade ambiental, PROTEÇÃO, controle e  desenvolvimento do meio 

Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais e uso adequado dos RECURSOS NATURAIS;  o rebaixamento da proteção 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção o rebaixamento da PROTEÇÃO anteriormente concedida à área originária 



Judiciais\Adin_2_acordao conservação criando  novas unidades de CONSERVAÇÃO, mas apenas retirando do âmbito 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção retirando do âmbito da  PROTEÇÃO integral áreas nas quais pasou a ser 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação em outras unidades de CONSERVAÇÃO de menor proteção,  reclamava a 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção de conservação de menor PROTEÇÃO,  reclamava a elaboração de Estudo de 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação de Unidades de  CONSERVAÇÃO e Criação do Mosaico UCs Jureia-Itatins, 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação uma nova unidade de CONSERVAÇÃO, que fica reclasifcada  como Parque 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação uma  nova unidade de CONSERVAÇÃO, ficando reclasifcada como Parque 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação uma nova unidade de CONSERVAÇÃO, ficando  reclasifcada como Reserva de 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação uma nova unidade de  CONSERVAÇÃO, ficando reclasifcada como Reserva de 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação no Mosaico  de Unidades de CONSERVAÇÃO, instiuído pelo artigo 1 desta 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação ao norte da unidade de  CONSERVAÇÃO, localizada no Município de 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação Nacional de  Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza SNUC, garantida a 

Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais dependendo de seus RECURSOS NATURAIS  para a sua reprodução 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação da respectiva unidade de CONSERVAÇÃO.  § 1º - Aos ocupantes, moradores 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação de Manejo da unidade de CONSERVAÇÃO.  Artigo 8º - Aos ocupantes 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação o Mosaico de  Unidades de CONSERVAÇÃO da Jureia-Itatins, constiuído 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação Itatins outras unidades de CONSERVAÇÃO já existentes, ou que  venham a 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação no caso de unidades de CONSERVAÇÃO  federais, municipais, ou 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação proprietário de unidade de CONSERVAÇÃO.  § 2º - O Mosaico de que trata 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação distintos objetivos  de CONSERVAÇÃO, de forma a compatibilzar a 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação limites das  unidades de CONSERVAÇÃO componentes do Mosaico 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação do Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Jureia- 

Judiciais\Adin_2_acordao Proteção os teritórios da  Área de PROTEÇÃO Ambiental - APA Marinha do Litoral 

Judiciais\Adin_2_acordao Proteção Litoral Centro e da  Área de PROTEÇÃO Ambiental APA Marinha do Litoral 

Judiciais\Adin_2_acordao Proteção Ecológicas e Áreas de PROTEÇÃO Ambiental, àquela época as duas únicas 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação categorias de unidades de CONSERVAÇÃO do meio ambiente então 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação da coletividade, a PRESERVAÇÃO,  conservação, defesa, recuperação e 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação a preservação,  CONSERVAÇÃO, defesa, recuperação e melhoria do meio 

Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais e a exploração de  RECURSOS NATURAIS de qualquer espécie, quer pelo 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção da qualidade ambiental, PROTEÇÃO, controle  e desenvolvimento do meio 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação e as unidades de CONSERVAÇÃO do Estado, são  espaços teritoriais 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação condições que asegurem a PRESERVAÇÃO do meio ambiente”.  Com a edição 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação Nacional de Unidades de  CONSERVAÇÃO da Natureza, as unidades de 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação da Natureza, as unidades de CONSERVAÇÃO pasaram a ser  divididas em 

Judiciais\Adin_2_acordao Proteção ser  divididas em Unidades de PROTEÇÃO Integral, voltadas 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação voltadas primordialmente à  PRESERVAÇÃO da natureza em sua forma 



Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais a exploração dos RECURSOS NATURAIS pelo  homem, com a observância de 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção consideravelmente a área de PROTEÇÃO ambiental na região da Jureia, 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação As unidades de CONSERVAÇÃO integrantes do SNUC dividem-se em dois 

Judiciais\Adin_2_acordao Proteção I Unidades de PROTEÇÃO Integral;  I Unidades de Uso Sustentável;  § 

Judiciais\Adin_2_acordao Proteção básico das Unidades de PROTEÇÃO Integral é preservar a natureza, sendo 

Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais o uso indireto dos seus RECURSOS NATURAIS, com exceção dos casos 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação é compatibilzar a CONSERVAÇÃO da natureza com  o uso sustentável de 

Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais de parcela dos seus RECURSOS NATURAIS”. 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação de ambientes naturais e a PRESERVAÇÃO do 'continum' ecológico”, 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação um mosaico  de unidades de CONSERVAÇÃO.  Para dar cumprimento a ese 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação o Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Jureia-Itatins.  Ese ato 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação um mosaico de unidades de CONSERVAÇÃO, dentre as  quais se insere a 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção culturas igualmente  demandam PROTEÇÃO, requerendo o estabelecimento 

Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais sustentável dos RECURSOS NATURAIS existentes e de atividades 

Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais de exploração  dos RECURSOS NATURAIS, desenvolvidos ao longo de 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção papel fundamental na PROTEÇÃO da natureza e na manutenção da 

Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais vida e  exploração dos RECURSOS NATURAIS das populações tradicionais, 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção formas de compatibilzar a  PROTEÇÃO ambiental com a manutenção de 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação do Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Jureia-  Itatins; trata-se, 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação de providência voltada à PRESERVAÇÃO do meio  ambiente e da natureza, 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da  Natureza.  Neste sentido, o 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação de Unidades de CONSERVAÇÃO e Criação do Mosaico de  UCs 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação um Mosaico de Unidades  de CONSERVAÇÃO, avanço signifcativo na 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação avanço signifcativo na CONSERVAÇÃO da  biodiversidade na região 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação nacional de unidades de  CONSERVAÇÃO que permitise o desenvolvimento 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação que impõem a “PRESERVAÇÃO, conservação,  defesa, recuperação e 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação que impõem a “preservação, CONSERVAÇÃO,  defesa, recuperação e 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação se a participar da PRESERVAÇÃO, recuperação, defesa e  manutenção da 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação e  manutenção da unidade de CONSERVAÇÃO”, na forma imposta pelo art. 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação habitantes locais a PRESERVAÇÃO e manutenção  das condições do meio 

Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais sustentável dos RECURSOS NATURAIS e do ecoturismo.  Nem se há alegar 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação do Mosaico  de Unidades de CONSERVAÇÃO da Jureia-Itatins implicou em 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção haja vista que a área de PROTEÇÃO integral relativa à anterior 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação desta última unidade de CONSERVAÇÃO, como parte do projeto de criação 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção daquele mosaico, cuja área de PROTEÇÃO integral é substancialmente 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação do Mosaico de Unidades  de CONSERVAÇÃO da Jureia-Itatins (v. art. 3º 



Judiciais\Adin_2_acordao proteção 00 hectares  naquela área de PROTEÇÃO integral, o que reforça a 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação mesmo modo, de  unidade de CONSERVAÇÃO integrante do Sistema Nacional 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação do Sistema Nacional de CONSERVAÇÃO da  Natureza SNUC, instiuído pela 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação Público, com objetivos de CONSERVAÇÃO e  limites definidos, sob regime 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção garantias adequadas de PROTEÇÃO” (v. art. 2º, inciso I, da Lei 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação é, igualmente, área de CONSERVAÇÃO da natureza, a  qual, no entanto, 

Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais tradicionais com os RECURSOS NATURAIS ali existentes, de molde a 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação do  Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Jureia-Itatins, não 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação de compatibilzação da PRESERVAÇÃO ambiental com a proteção  às 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção preservação ambiental com a PROTEÇÃO  às populações nativas, 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação de  babaçu) em unidades de CONSERVAÇÃO de proteção integral: dada a 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção em unidades de conservação de PROTEÇÃO integral: dada a  presença 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação inclusive como fator de  PRESERVAÇÃO ambiental, asegurar o convívio 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação A criação da  unidade de CONSERVAÇÃO e sua qualifcação formal como 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção formal como unidade de  PROTEÇÃO integral (nos termos da Lei 9 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação uma espécie de  unidade de CONSERVAÇÃO em outra não representa a 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção da qualidade ambiental, PROTEÇÃO, controle  e desenvolvimento do meio 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação do Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Jureia-  9 “Princípio da 

Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais e a exploração de  RECURSOS NATURAIS de qualquer espécie, quer pelo 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação um mosaico de unidades de CONSERVAÇÃO posa, de  algum modo, ser 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção se a  PROTEÇÃO do meio ambiente como prioridade na região.  A 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção 'instrumento preventivo de  PROTEÇÃO ao meio ambiente, o Estudo de 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção las aos presupostos de PROTEÇÃO ambiental.  Originário do direito 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação do Mosaico de  Unidades de CONSERVAÇÃO da Jureia-Itatins foi precedido 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação de Unidades de  CONSERVAÇÃO e Criação do Mosaico UCs Jureia-Itatins”, 

Judiciais\Adin_2_acordao Proteção Ecológicas e Áreas de  PROTEÇÃO Integral, à época as únicas categorias 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação categorias de unidades  de CONSERVAÇÃO previstas pela legislação 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação de Unidades  de CONSERVAÇÃO (SNUC).  Compõem o SNUC também as Unidades 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação SNUC também as Unidades de  CONSERVAÇÃO, que, de acordo com a 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação destinados ao estudo e PRESERVAÇÃO de  exemplares da flora e da fauna. 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação As unidades de CONSERVAÇÃO  podem ser públicas ou privadas. O 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação de  unidades de CONSERVAÇÃO foi o primeiro paso concreto em  direção à 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação paso concreto em  direção à PRESERVAÇÃO ambiental”10  . Tais unidades 

Judiciais\Adin_2_acordao Proteção PROTEÇÃO Integral e nas Unidades de Uso Sustentável. Nese  sentido, 

Judiciais\Adin_2_acordao Proteção Antunes,  “as Unidades de PROTEÇÃO Integral têm por objetivo básico a 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação têm por objetivo básico a  PRESERVAÇÃO da natureza, sendo admitido 



Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais o uso  indireto dos seus RECURSOS NATURAIS, com exceção dos casos 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação à compatibilzação entre a  CONSERVAÇÃO da natureza e o uso sustentável 

Judiciais\Adin_2_acordao recursos naturais de parcela dos  seus RECURSOS NATURAIS”11  . Resalte-se que tal lei 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção PROTEÇÃO integral, conservação in situ, manejo, uso indireto,  uso 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação proteção integral, CONSERVAÇÃO in situ, manejo, uso indireto,  uso 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO, com ênfase  na manutenção e 

Judiciais\Adin_2_acordao diversidade biológica e restauração da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, na  proteção das espécies 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção da diversidade biológica, na  PROTEÇÃO das espécies ameaçadas de 

Judiciais\Adin_2_acordao preservação sustentável e na PRESERVAÇÃO das paisagens  de peculiar beleza.  Na 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação um Mosaico de  Unidades de CONSERVAÇÃO, previsto no art. 26 da Lei do 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação de gestão de  unidades de CONSERVAÇÃO que já é aplicada em diversos 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação CONSERVAÇÃO, pois, de uma forma ou de outra, o poder central é  um só 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação comuns para unidades de CONSERVAÇÃO  que coexistam em uma mesma área. 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação o conjunto das unidades de  CONSERVAÇÃO. A matéria foi regulamentada 

Judiciais\Adin_2_acordao conservação As unidades de CONSERVAÇÃO evidenciam que, ao  contrário do discurso 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção insistentemente  que maior PROTEÇÃO legal do patrimônio ambiental 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção paulista em garantir a PROTEÇÃO das comunidades  caiçaras e caboclas, 

Judiciais\Adin_2_acordao proteção Sorteado, merecem integral  PROTEÇÃO de seus costumes e 

Judiciais\Adin_2_acordao Conservação de  Unidades de CONSERVAÇÃO e Criação do Mosaico UCs Jureia-  12 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção o seu grau jurídico de PROTEÇÃO ecológica,  alterando os  seus 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação criando novas unidades de CONSERVAÇÃO a partir dela  -- o Mosaico de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação o Mosaico de  Unidades de CONSERVAÇÃO Juréia-Itatins --   sem 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação o Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-ltatins, regulamenta 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação uma nova unidade de CONSERVAÇÃO, ficando reclassifícada como Reserva 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação uma nova unidade de CONSERVAÇÃO, que fica reclassificada como Parque 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação uma nova unidade de CONSERVAÇÃO, que fica reclassificada como Parque 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação uma   nova unidade de CONSERVAÇÃO, ficando reclassificada como 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação ao norte  da unidade de CONSERVAÇÃO, localizada no Município de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza - SNUC, garantida a 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação da respectiva unidade de CONSERVAÇÃO. § l.º- Aos ocupantes, moradores 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação de manejo da unidade de CONSERVAÇÃO. Artigo 8° - Aos ocupantes a que 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação o Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins,  constituído 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação seus distintos objetivos de CONSERVAÇÃO,  de forma a compatibilizar a 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação do Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins deverão ser 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação pela criação da unidade de CONSERVAÇÃO, esta passará a integrar o 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação o Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins, de que trata o 



Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação o ‘Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO Juréia-Itatins’, faz, na 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção é, na realidade, rebaixa a PROTEÇÃO  jurídica ao meio ambiente no 

Judiciais\Inicial_Adin_1 preservação da coletividade, a PRESERVAÇÃO, conservação, defesa, recuperação e 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação a preservação, CONSERVAÇÃO, defesa, recuperação e melhoria do meio 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação e as unidades de CONSERVAÇÃO do Estado são espaços territoriais 

Judiciais\Inicial_Adin_1 preservação condições que assegurem a PRESERVAÇÃO do meio ambiente. 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção São áreas de PROTEÇÃO permanente: 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção valor de tal monta receba PROTEÇÃO constitucional.  Decorre  das 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção para o trato dessa matéria (PROTEÇÃO ambiental a unidades 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação Mosaico  de  Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-ltatins. 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação tal mosaico de unidades de CONSERVAÇÃO.  Conforme consta do 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza). Salientou-se, ainda, 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação A criação de uma unidade de CONSERVAÇÃO deve ser precedida de estudos 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação que criou as unidades de CONSERVAÇÃO. Tal ato normativo prevê  a 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação qualquer  das unidades de CONSERVAÇÃO. 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação ou  alterar unidades de CONSERVAÇÃO, pois não  tem iniciativa na 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação matéria, eis as unidades de CONSERVAÇÃO, parques, estações 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção Itatins, unidade de PROTEÇÃO integral,  retalhando-a em várias outras 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção com menor  grau  de  PROTEÇÃO   jurídica,  abrindo caminho à 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção A  PROTEÇÃO a   valores constitucionais   está  muito além da 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção uma unidade global de PROTEÇÃO máxima, a Estação Ecológica 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação no  Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins,  constituído 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação A criação de unidades de CONSERVAÇÃO não pode provir, pois,  do 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação A criação de Unidade de CONSERVAÇÃO é matéria atinente ao Poder 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação poder  de criar unidades de CONSERVAÇÃO, ou seja, quem necessitaria 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação importantes das unidades de CONSERVAÇÃO para atender  ao   reclamo 

Judiciais\Inicial_Adin_1 recursos naturais e utilizando os RECURSOS NATURAIS de forma sustentável;’     Razões do 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza. O conceito de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção renda, impossibilitando a PROTEÇÃO especial que se pretende dar às 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação uma tipologia de Unidade de CONSERVAÇÃO Tipo Proteção lntegral 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Proteção Unidade de Conservação Tipo PROTEÇÃO lntegral (Estações Ecológicas, 

Judiciais\Inicial_Adin_1 recursos naturais o uso indireto dos seus RECURSOS NATURAIS para os fins da preservação 

Judiciais\Inicial_Adin_1 preservação naturais para os fins da PRESERVAÇÃO da natureza, da realização de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 preservação manejo florestal para a PRESERVAÇÃO da biodiversidade, coleta de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação somente das unidades de CONSERVAÇÃO do grupo de  Uso  Sustentável em 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Proteção em unidades do grupo de PROTEÇÃO Integral.  O inverso, portanto, não 



Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação Itatins (Unidade de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral) não pode ser 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Proteção (Unidade de Conservação de PROTEÇÃO Integral) não pode ser 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Conservação nenhum tipo de Unidade de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável.’ 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção atributos que justifiquem sua PROTEÇÃO;  (...) VII - proteger a fauna 

Judiciais\Inicial_Adin_1 preservação condições que assegurem a PRESERVAÇÃO do meio ambiente, inclusive 

Judiciais\Inicial_Adin_1 recursos naturais quanto ao uso dos RECURSOS NATURAIS.” 

Judiciais\Inicial_Adin_1 diversidade biológica do ponto de vista da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e da paisagem. Neles, a 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção Neles, a PROTEÇÃO ao ambiente, o respeito à diversidade cultural e às 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação o que contribui para a CONSERVAÇÃO da biodiversidade nos Sítios do 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação 7o As unidades de CONSERVAÇÃO integrantes do SNUC dividem-se em dois 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Proteção Unidades de PROTEÇÃO Integral; II - Unidades de Uso Sustentável. § 1o 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Proteção básico das Unidades de PROTEÇÃO Integral é preservar a natureza, sendo 

Judiciais\Inicial_Adin_1 recursos naturais o uso indireto dos seus RECURSOS NATURAIS, com exceção dos casos 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação é compatibilizar a CONSERVAÇÃO da natureza com o uso sustentável de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 recursos naturais de parcela dos seus RECURSOS NATURAIS. Art. 8o O grupo das Unidades de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Proteção 8o O grupo das Unidades de PROTEÇÃO Integral é composto pelas 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação categorias de unidade de CONSERVAÇÃO: I - Estação Ecológica; II - 

Judiciais\Inicial_Adin_1 preservação tem como objetivo a PRESERVAÇÃO da natureza e a realização de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 preservação tem como objetivo básico a PRESERVAÇÃO de ecossistemas naturais de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação categorias de unidade de CONSERVAÇÃO: I - Área de Proteção Ambiental; 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Proteção Área de PROTEÇÃO Ambiental; II - Área de Relevante Interesse 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Proteção A Área de PROTEÇÃO Ambiental é uma área em geral extensa, com um 

Judiciais\Inicial_Adin_1 diversidade biológica básicos proteger a DIVERSIDADE BIOLÓGICA, disciplinar o processo de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 recursos naturais do uso dos RECURSOS NATURAIS. (...) Art. 17. A Floresta Nacional é uma 

Judiciais\Inicial_Adin_1 recursos naturais de exploração dos RECURSOS NATURAIS, desenvolvidos ao longo de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção um papel fundamental na PROTEÇÃO da natureza e na manutenção da 

Judiciais\Inicial_Adin_1 diversidade biológica e na manutenção da DIVERSIDADE BIOLÓGICA.  § 1o A Reserva de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 recursos naturais de vida e exploração dos RECURSOS NATURAIS das populações 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação científica voltada à CONSERVAÇÃO da natureza, à melhor relação das 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação o tamanho da população e a CONSERVAÇÃO; e IV - é admitida a exploração 

Judiciais\Inicial_Adin_1 proteção definirá as zonas de PROTEÇÃO integral, de uso sustentável e de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 diversidade biológica de conservar a DIVERSIDADE BIOLÓGICA. (...) Art. 22. As unidades de 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação As unidades de CONSERVAÇÃO são criadas por ato do Poder Público.  § 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação A criação de uma unidade de CONSERVAÇÃO deve ser precedida de estudos 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação § 5o As unidades de CONSERVAÇÃO do grupo de Uso Sustentável podem ser 

Judiciais\Inicial_Adin_1 Proteção em unidades do grupo de PROTEÇÃO Integral, por instrumento normativo 



Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação limites de uma unidade de CONSERVAÇÃO, sem modificação dos seus 

Judiciais\Inicial_Adin_1 conservação limites de uma unidade de CONSERVAÇÃO só pode ser feita mediante lei 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 Conservação o Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins, regulamenta 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 Conservação a no Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO Juréia-Itatins sem estudos 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção o seu grau jurídico de PROTEÇÃO ecológica, alterando os seus limites 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 Conservação daquela Unidade de CONSERVAÇÃO.   Com base nesses argumentos, requereu 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção do grau jurídico de PROTEÇÃO da denominada Estação Ecológica da 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 conservação a criação de unidades de CONSERVAÇÃO.  Em outras palavras, 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção de maneira a compatibilizar a PROTEÇÃO ambiental e as restrições dela 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 Conservação de novas Unidades de CONSERVAÇÃO estaduais e instituição do mosaico de 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção por objetivo primordial a PROTEÇÃO integral da Mata Atlântica, 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 Conservação por essa Unidade de CONSERVAÇÃO, o que significou o desprezo pelos 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 Conservação Itatins em Unidades de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável, 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 conservação compatibilizando a CONSERVAÇÃO da natureza com o uso sustentável de 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 recursos naturais de parcela de seus RECURSOS NATURAIS pelas comunidades que ocupam, 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 conservação um mosaico de unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins, que abrange, 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 conservação categorias de unidades de CONSERVAÇÃO.  Assim, a proposta da 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção mais adequada a conciliar a PROTEÇÃO do meio ambiente e os interesses 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 preservação da coletividade, a PRESERVAÇÃO, conservação, defesa, recuperação e 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 conservação a preservação, CONSERVAÇÃO, defesa, recuperação e melhoria do meio 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção da qualidade ambiental, PROTEÇÃO, controle e desenvolvimento do meio 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 recursos naturais e uso adequado dos RECURSOS NATURAIS, para organizar, coordenar e 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção uma política estadual de PROTEÇÃO ao meio ambiente; (...) III – 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 preservação pública para a PRESERVAÇÃO, conservação e recuperação do meio 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 conservação pública para a preservação, CONSERVAÇÃO e recuperação do meio 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 conservação e as unidades de CONSERVAÇÃO do Estado, são espaços territoriais 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 preservação condições que assegurem a PRESERVAÇÃO do meio ambiente”.  Veja-se que 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção “rebaixamento” do grau de PROTEÇÃO jurídica da Estação Ecológica da 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção de compatibilizar a PROTEÇÃO à natureza com a sobrevivência das 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção o “rebaixamento” do grau de PROTEÇÃO jurídica da unidade de 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 conservação jurídica da unidade de CONSERVAÇÃO denominada Estação Ecológica da 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 conservação a constituir unidades de CONSERVAÇÃO autônomas, com grau de proteção 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção autônomas, com grau de PROTEÇÃO equivalente à que desfrutavam;   b) a 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção de duas novas áreas de PROTEÇÃO integral, classificadas como Refúgios 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 Conservação do Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins, constituído 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 conservação agora unidades de CONSERVAÇÃO autônomas, quais sejam, o Parque 



Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção de integrar uma unidade de PROTEÇÃO integral para constituírem 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 conservação constituírem unidades de CONSERVAÇÃO autônomas, de uso sustentável. 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção tradicionais com a PROTEÇÃO ambiental dessas áreas específicas, em 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção criadas duas novas áreas de PROTEÇÃO integral, os Refúgios Estaduais 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção 532 hectares são de PROTEÇÃO integral e apenas 5.281 hectares de uso 

Judiciais\Manif_PGE_Adin_1 proteção uma ampliação da área de PROTEÇÃO integral.     Da ausência de 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção Ação que se destina à PROTEÇÃO do   patrimônio público ou de entidade 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção jurídico para cuja PROTEÇÃO se preordena a ação popular. 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção índios para o fim de PROTEÇÃO constitucional. Proteção 

Judiciais\Pet_3388_acordao Proteção PROTEÇÃO   constitucional que não se limita aos silvícolas, estes, 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos recursos   ambientais necessários a 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação CONSERVAÇÃO" e   "preservação" ambiental. Essa compatibilidade é que 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação PRESERVAÇÃO" ambiental. Essa compatibilidade é que autoriza a dupla 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação afetada por unidades de CONSERVAÇÃO fica sob a   responsabilidade do 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da   Biodiversidade, respeitada 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Instituto   Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade responderá 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação da área da unidade de CONSERVAÇÃO também afetada pela   terra 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação área afetada à   unidade de CONSERVAÇÃO, nos horários e condições 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade; 1) admitem- 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação para a PRESERVAÇÃO de sua tradição e cultura.   Distinção entre o 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção outros de PROTEÇÃO. Abalo à autonomia do Estado de   Roraima elidida 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação as   imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos recursos ambientais 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção levando em conta a   PROTEÇÃO do meio ambiente e a promoção 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção existe a genérica PROTEÇÃO da cabeça do art. 5º da nossa Lei Maior 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção relações jurídicas tanto de PROTEÇÃO como de controle,   notadamente 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção PROTEÇÃO das terras indígenas. Imprescritibilidade, como forma de 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção PROTEÇÃO dos direitos dos índios sobre elas. Ainda que o eventual 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção PROTEÇÃO constitucional que se extrai do reconhecimento   de 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos recursos ambientais   necessários a 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação se fizerem necessárias à PRESERVAÇÃO de todos os recursos   naturais 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos recursos ambientais   necessários a 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção regime constitucional de PROTEÇÃO indígena, contudo,   venha a 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção signifique desPROTEÇÃO dos indígenas; de outra, que as empreitadas 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação CONSERVAÇÃO" e "preservação" ambiental,   pois o fato é que a 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação PRESERVAÇÃO" ambiental,   pois o fato é que a Constituição dá por 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção faz parte a mais centrada PROTEÇÃO aos índios de   toda e qualquer 



Judiciais\Pet_3388_acordao proteção para a PROTEÇÃO de uma posse indígena pretérita, visto que a 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação PRESERVAÇÃO da integridade territorial brasileira (esse elemento da 

Judiciais\Pet_3388_acordao Proteção PROTEÇÃO ao Índio)9/  10;   II - em que pese a demarcação pecar pela 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção PROTEÇÃO indígena11;   11 Generoso querer da Constituição que, de 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção que antes   permeava a PROTEÇÃO às comunidades indígenas", sendo que 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação sustento e indispensável à PRESERVAÇÃO de sua identidade cultural, 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação descontínua, assegurando a PRESERVAÇÃO da faixa de   150km de 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação da área   indispensável à PRESERVAÇÃO indígena. Na verdade, o laudo de 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção vez se reconheceu a PROTEÇÃO à posse das terras que ocupavam. Isso 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção posse indígena e quanto à sua PROTEÇÃO   constitucional especial e 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação se fizerem necessárias à   PRESERVAÇÃO de todos os recursos naturais 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais preservação de todos os RECURSOS NATURAIS de que dependam, 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção A PROTEÇÃO das terras indígenas sempre ocupou espaço   entre nós 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção logo,   que, por isso, a PROTEÇÃO constitucional aos índios não é 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação coincidem com   unidades de CONSERVAÇÃO federais. Estas áreas de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação Estas áreas de unidades de CONSERVAÇÃO federais   que se sobrepõem a 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação superpostas por unidades de CONSERVAÇÃO federais, que representam 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação unidade de CONSERVAÇÃO".   Somente por meio desse estudo é que, na 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção sistema constitucional de PROTEÇÃO aos direitos dos índios, que não 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção A correta extensão da PROTEÇÃO iniciada pela Constituição de 1988 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação ser imprescindíveis à   PRESERVAÇÃO dos recursos naturais necessários 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais à   preservação dos RECURSOS NATURAIS necessários a seu bem estar; 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação a imprescindibilidade à   PRESERVAÇÃO dos recursos ambientais 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção disso, sustentam, não   havia PROTEÇÃO quanto às terras indígenas. 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação da área indispensável à PRESERVAÇÃO indígena. Na verdade, o   laudo de 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação reservadas para a PRESERVAÇÃO dos recursos   ambientais de que 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais não homogênea de   RECURSOS NATURAIS" (idem. fl. 502).   Os trechos 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção Convenção nº 107 no tema da   PROTEÇÃO aos direitos dos povos 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção e sistemáticas para a PROTEÇÃO dos respectivos direitos e para a 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção com os povos interessados, a PROTEÇÃO e a   preservação do meio 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação a proteção e a   PRESERVAÇÃO do meio ambiente onde vivem" (art. 7.4); 

Judiciais\Pet_3388_acordao Proteção (O Estado Moderno e a   PROTEÇÃO dos Direitos do Homem, Liv. Freitas 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação e nas relacionadas com a PRESERVAÇÃO e a   exploração dos recursos 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais e a   exploração dos RECURSOS NATURAIS de qualquer tipo'.   Por fim, o 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção que justifiquem sua PROTEÇÃO".   Esses espaços territoriais passaram 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Unidades de   CONSERVAÇÃO" pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 



Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO (SNUC). No mesmo sentido, embora 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação Rio 92, tratando da CONSERVAÇÃO in situ.   De acordo com o art. 2º, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação 985/2000, as unidades de   CONSERVAÇÃO são definidas como:   "(...) 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação Público, com objetivos de CONSERVAÇÃO   e limites definidos, sob 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção garantias adequadas de PROTEÇÃO"   As unidades de conservação 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação As unidades de CONSERVAÇÃO requerem, então, medidas de proteção 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção requerem, então, medidas de PROTEÇÃO   adequadas à necessidade de sua 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação à necessidade de sua PRESERVAÇÃO, finalidade primordial de sua 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação da Lei, as unidades de CONSERVAÇÃO podem ser divididas em   dois 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção 1º) unidades de PROTEÇÃO integral e 2º) unidades de uso   sustentável 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais dano ou   destruição dos RECURSOS NATURAIS (uso indireto) ou admitam 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais comercial ou   não, dos RECURSOS NATURAIS (uso direto). Estes por sua 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção As categorias das unidades de PROTEÇÃO integral são: (i) estação 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção (i) área de PROTEÇÃO   ambiental; (ii) área de relevante interesse 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação A Unidade de CONSERVAÇÃO do Monte Roraima inclui-se na categoria de 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação como objetivo básico a PRESERVAÇÃO de  

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação tratam das unidades de CONSERVAÇÃO. Anote-se que tanto as terras 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação quanto as   unidades de CONSERVAÇÃO têm sede constitucional. Da mesma 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação as unidades   de CONSERVAÇÃO também são reconhecidas no inciso III do 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação o conjunto de unidades de CONSERVAÇÃO deve representar amostras 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação as unidades   de CONSERVAÇÃO são entendidas como um sistema, e não se 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação nacional   de unidades de CONSERVAÇÃO da natureza (SNUC): uma 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção interessa, sem dúvida, a   PROTEÇÃO e a preservação dos interesses 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação dúvida, a   proteção e a PRESERVAÇÃO dos interesses indígenas, mas 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação mas interessa também a   PRESERVAÇÃO do meio ambiente e da segurança 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação ter presente que a PRESERVAÇÃO do meio ambiente é   imperativa para a 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção No que se refere à PROTEÇÃO do meio ambiente e à faixa de fronteira, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação indígena + unidade de CONSERVAÇÃO)   ou tripla afetação (terra 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação indígena + unidade de CONSERVAÇÃO + faixa de fronteira) deve, 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação de   fronteira e o valor da PRESERVAÇÃO do meio ambiente.   A 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação a uma Unidade de CONSERVAÇÃO (Parque Nacional do Monte Roraima) e, 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção social e ética da   PROTEÇÃO dos direitos tradicionais dos índios não 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção quando ao lado dessa   PROTEÇÃO está igualmente garantida a proteção 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção está igualmente garantida a PROTEÇÃO dos interesses da defesa 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção noções   se articulam com a PROTEÇÃO dos interesses nacionais, o que 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação que tratam das unidades de CONSERVAÇÃO decorre, em verdade, de   uma 



Judiciais\Pet_3388_acordao preservação da União destinado à PRESERVAÇÃO do meio   ambiente e à realização dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação categorias das unidades de CONSERVAÇÃO uma que se   caracterizasse 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação confinamento da unidade de CONSERVAÇÃO.   Acontece que a própria Lei 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação na natureza da   unidade de CONSERVAÇÃO e na relação das comunidades 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção no grupo das unidades de PROTEÇÃO integral, não preveja a sua ocupação 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação indígenas e unidades de CONSERVAÇÃO?. in Terras   indígenas e unidades 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação indígenas e unidades de CONSERVAÇÃO da natureza. Fany Ricardo (org.) 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção prevê, para as áreas de PROTEÇÃO criadas   no regime anterior, o que é 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção respectivos instrumentos de PROTEÇÃO. Trata-se de identificar 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação uma categoria de unidade de CONSERVAÇÃO chamada "Reserva   Indígena de 

Judiciais\Pet_3388_acordao Recursos Naturais Reserva   Indígena de RECURSOS NATURAIS".   Na minha compreensão, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação afetadas por unidades de CONSERVAÇÃO servirá para prolongar o embate 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO foi   construído sob inspiração de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação de modo geral, uma maior CONSERVAÇÃO dos   recursos naturais, como 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais maior conservação dos   RECURSOS NATURAIS, como reconhecem os 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Internacional para a   CONSERVAÇÃO da Natureza) e da WWF (World 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação visão de   Cláudio Maretti (CONSERVAÇÃO e valores - relações entre 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação indígenas e unidades de CONSERVAÇÃO da   natureza. Fany Ricardo (org.) 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais poder predatório   dos RECURSOS NATURAIS é por todos conhecido.   Além 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação aspectos importantes para a PRESERVAÇÃO dos processos geradores e 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação as primeiras unidades de CONSERVAÇÃO, in Terras indígenas e unidades 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação indígenas e unidades de   CONSERVAÇÃO da natureza. Fany Ricardo (org.) 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação da Terra Indígena e sua PRESERVAÇÃO. Pelo menos em   princípio o 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação da unidade de CONSERVAÇÃO não seria contrário aos   interesses 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação a área da unidade de CONSERVAÇÃO,   sujeita à tripla afetação (terra 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação a gestão das unidades de CONSERVAÇÃO, o   Instituto Chico Mendes de 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade. Para tanto, 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação tudo na perspectiva de PRESERVAÇÃO do ecossistema, o que quer dizer 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação o que quer dizer   PRESERVAÇÃO da natureza como bem maior de toda a 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção e Amazonas), como   local de PROTEÇÃO e a possibilidade de que seja 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção constitucional de PROTEÇÃO e preservação dos índios e da   cultura 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação de proteção e PRESERVAÇÃO dos índios e da   cultura indígena e 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação da segurança nacional e da PRESERVAÇÃO do meio ambiente.   É 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação afetada por unidades de CONSERVAÇÃO   fica restrito ao ingresso, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação administração da unidade de CONSERVAÇÃO, que ficará sob a 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade;   (ix) o 



Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação o Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade   responderá 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação da área da unidade de CONSERVAÇÃO também afetada   pela terra indígena 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação área afetada à unidade de CONSERVAÇÃO nos horários e condições 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação para a mantença, a PRESERVAÇÃO   do decreto homologatório da 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais exclusivo dos RECURSOS NATURAIS e de todas as utilidades nelas 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação as imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos recursos ambientais   necessários 

Judiciais\Pet_3388_acordao Proteção deste século o Serviço   de PROTEÇÃO aos Índios inicia as suas 

Judiciais\Pet_3388_acordao Proteção a inspetoria do Serviço de PROTEÇÃO aos Índios ao estabelecer a   sua 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção órgão oficial de defesa e PROTEÇÃO dos silvícolas.   Inobstante, de 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos recursos   ambientais necessários a 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação ao atendimento de   PRESERVAÇÃO e respeito da identidade dos indígenas 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção também à demarcação e à PROTEÇÃO das terras tradicionalmente 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção medidas de PROTEÇÃO da vida e do patrimônio do índio e de sua 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção a determinar a demarcação e   PROTEÇÃO das terras indígenas, bens que 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção das atividades de PROTEÇÃO do território   nacional, é precisa, 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação nacional e da própria PRESERVAÇÃO da identidade   dos indígenas, as 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção é   assegurar aos índios a PROTEÇÃO direta do Estado, não como um ato 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação as imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos   recursos ambientais necessários 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação para a instalação, PRESERVAÇÃO e uso de   equipamentos públicos, tais 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação no que concerne às áreas de CONSERVAÇÃO   condiciona-se ao ingresso, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação administração da unidade de CONSERVAÇÃO, sob a responsabilidade dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção do País, no que toca à PROTEÇÃO aos índios, é uma   das mais avançadas 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção se a PROTEÇÃO dos índios em conformidade com o que   dispõe a 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção PROTEÇÃO dos índios, é representado pelo Plano Diretor de São 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção um regime especial de PROTEÇÃO das fronteiras   terrestres, 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção e projetos   de controle e PROTEÇÃO da fronteira".   O Decreto 6 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção assegurar, sob a PROTEÇÃO da União, a preservação física dos   índios, 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação sob a proteção da União, a PRESERVAÇÃO física dos   índios, de suas 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção jurídico internacional para a PROTEÇÃO dos   direitos indígenas, com 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção seu papel fundamental na PROTEÇÃO das   vidas e da identidade de seus 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação CONSERVAÇÃO afetada pela terra indígena seja utilizada em 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação as imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos recursos ambientais  

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção se os regimes   de PROTEÇÃO ambiental e da segurança nacional, tal 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção indígenas, mas efetiva PROTEÇÃO ao   meio ambiente.   RISCO AO 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção reservas de PROTEÇÃO integral.   Parece-me que há, aqui, conflito 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação seus grupos, e que impõem a PRESERVAÇÃO das reservas, a cujo 



Judiciais\Pet_3388_acordao proteção que justifiquem a sua PROTEÇÃO"   constitucional.   A respeito, não 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação indígena e PRESERVAÇÃO de áreas de preservação permanente. Não vejo 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação e preservação de áreas de PRESERVAÇÃO permanente. Não vejo essa 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação indígena contribui para a PRESERVAÇÃO das áreas de   reserva ambiental 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção excluídas da PROTEÇÃO constitucional do devido processo legal (due 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação CONSERVAÇÃO nos horários e condições estipuladas pela Administração", 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção contrarie o espírito da PROTEÇÃO constitucional, nem sequer as 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade responderá 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação da área e da unidade de CONSERVAÇÃO também afetada pela terra 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação única apta a garantir a PRESERVAÇÃO das tradições e modo de   vida 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação da União destinado à   PRESERVAÇÃO do meio ambiente e à realização dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção a ordem pública e a   PROTEÇÃO dos direitos constitucionais dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação PRESERVAÇÃO do meio ambiente, a proteção da diversidade étnica e 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção do meio ambiente, a PROTEÇÃO da diversidade étnica e   cultural e o 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação a PRESERVAÇÃO da coisa pública, mas esse fato não afast a a 

Judiciais\Pet_3388_acordao Proteção indígena ou ao Serviço de PROTEÇÃO ao Índio.   Em 1967, a 

Judiciais\Pet_3388_acordao Proteção estadual, o antigo Serviço de PROTEÇÃO   ao Índio apropriou-se da área 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação as imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos recursos ambientais   necessários 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção constitucionais que tratam da PROTEÇÃO aos índios:   Art. 231. São 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação as imprescindíveis à   PRESERVAÇÃO dos recursos ambientais necessários 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção dispositivos que conferem PROTEÇÃO aos índios em conjunto com os 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção Amazônia, acobertada pela PROTEÇÃO das reservas indígenas   Hoje nos 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção deixou de ser uma questão de PROTEÇÃO ao silvícola para se   converter 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção com   ambigüidades, sobre a PROTEÇÃO dos povos indígenas do Terceiro 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção O [O projeto de lei para PROTEÇÃO das populações   indígenas 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção Unidos a essa esdrúxula PROTEÇÃO e   sobrevivência cultural dos povos 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção na selva amazônica e a   PROTEÇÃO da cultura indígena trouxe a 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação do Brasil um problema de PRESERVAÇÃO dos   costumes primitivos, que é 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção destinado a minorias e a PROTEÇÃO e preservação   ambiental. Como na 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação a minorias e a proteção e PRESERVAÇÃO   ambiental. Como na realidade 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção de áreas   foram destinadas à PROTEÇÃO ambiental e ao uso exclusivo de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação de   novas UCS [unidades de CONSERVAÇÃO], corredores ecológicos, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação de restauração ecológica e CONSERVAÇÃO prioritária da   biodiversidade 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação até 2018, mesmo   com a CONSERVAÇÃO de pastagens em áreas agrícolas e 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação da área   indispensável à PRESERVAÇÃO indígena. Na verdade, o laudo de 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção PROTEÇÃO da boa fé dos   atos jurídicos), de forma a que se atinja um 



Judiciais\Pet_3388_acordao proteção É certo que o interesse de PROTEÇÃO das comunidades   indígenas há de 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção A PROTEÇÃO   que ela oferece vai muito além do citado artigo e suas 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção e cada cidadão, para   que na PROTEÇÃO de cada um de nós o bem 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção cabe interpretar a   PROTEÇÃO ao interesse das comunidades indígenas 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção A   PROTEÇÃO, nesse nível, é efetivada por meio do ato demarcatório 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção indígenas têm o direito de PROTEÇÃO das   terras que tradicionalmente 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais ocupam e dos RECURSOS NATURAIS.   Dessa maneira, as normas de direitos 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais interesses em terras e   RECURSOS NATURAIS obrigam aos estados a 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção que garantem a PROTEÇÃO a terra s indígenas. Os direito s indígenas 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção sobre a relação entr e a PROTEÇÃO dos direito s humanos e o meio 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais referi a à exploração de RECURSOS NATURAIS   na região amazônica, 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção ser direit o humano a PROTEÇÃO da   propriedade privada . O simples 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção de interesse nacional e PROTEÇÃO cultural e   ambiental emblemáticas, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação de ações prioritárias para CONSERVAÇÃO,   utilização, ... da 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção que carece de   medidas de PROTEÇÃO efetivas para sua conservação; 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação proteção efetivas para sua CONSERVAÇÃO; área de   grande interesse 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção e projetos de controle e PROTEÇÃO da fronteira  

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação e nas relacionadas com a PRESERVAÇÃO e a exploração dos   recursos 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais RECURSOS NATURAIS de qualquer tipo; (b) estudar, propor e acompanhar 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação necessária à manutenção e   PRESERVAÇÃO das particularidades culturais 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais pela terr a e seus RECURSOS NATURAIS, só terão uma   definição com a 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação no sentido da PRESERVAÇÃO da posse   indígena existente em 1988 - 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação a est á orientado para a   PRESERVAÇÃO e melhoria das condições de 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação se os   mecanismos de PRESERVAÇÃO, delimitação e demarcação de terras. 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção voltados, unicamente, à PROTEÇÃO jurídica, social,   antropológica, 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação as   imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos recursos ambientais 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção se tímida quanto   à PROTEÇÃO das terras indígenas, adotando o 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção domínio da União, quer para a PROTEÇÃO aos próprios silvícolas   já 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação as   imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos recursos ambientais 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação de   comunicação e a PRESERVAÇÃO ambiental definidas em lei; XI - as 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção judiciais   adequadas à PROTEÇÃO da posse dos silvícolas sobre as 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação de pessoas que buscam a PRESERVAÇÃO de   interesses privados: defesa 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos recursos ambientais   necessários a 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção Âmbito de PROTEÇÃO que contempla  todos os processos, judiciais ou 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção isso significa que a PROTEÇÃO constitucional estende-se  às terras 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção sistema constitucional de  PROTEÇÃO aos direitos dos índios, que não 



Judiciais\Pet_3388_acordao proteção A correta extensão da PROTEÇÃO iniciada pela  Constituição de 1988 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação necessária à PRESERVAÇÃO de sua identidade cultural'.  Tal 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção fixou o efetivo alcance da  PROTEÇÃO constitucional à posse dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção à PROTEÇÃO jurídica, social, antropológica, econômica e  cultural dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção A intensidade dessa PROTEÇÃO institucional revela-se  tão necessária 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção Federal, para efeito da PROTEÇÃO constitucional dispensada aos índios 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção do Brasil e à PROTEÇÃO da soberania nacional justifica, plenamente, 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação unidades de CONSERVAÇÃO instituídas pela União Federal e  fiscalizadas 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção não pode elidir o dever de PROTEÇÃO à confiança e boa-fé   dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção da legalidade sobre o da PROTEÇÃO da confiança só   se dá quando a 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção casos não   se pode falar em PROTEÇÃO à confiança do favorecido. 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção de Direito sob   a forma de PROTEÇÃO à confiança.   E o que destaca 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção de finalidades públicas (PROTEÇÃO do meio   ambiente, dos povos 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação e estaduais de CONSERVAÇÃO ambiental e terras indígenas. Desse modo, 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção de 2001) e 16,94%, áreas de PROTEÇÃO permanente   (APP's), mapeadas ou 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção (a) risco de controle e PROTEÇÃO de áreas demarcadas de enorme 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção na área demarcada, para   PROTEÇÃO e fiscalização das fronteiras 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação de fronteira e unidades de CONSERVAÇÃO   ambiental e o conseqüente 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação federais de comunicação e à PRESERVAÇÃO ambiental, definidas em   lei; 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção pelos índios, em razão da PROTEÇÃO constitucional a eles conferida. 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação as imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos   recursos ambientais necessários 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção evidencia que mesmo toda a PROTEÇÃO constitucional conferida aos 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação de todos, é exercida para a PRESERVAÇÃO da   ordem pública e da 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção a ordem pública e a PROTEÇÃO dos   direitos constitucionais dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção e projetos de controle   e PROTEÇÃO da fronteira.   Art. 2o As Forças 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção A PROTEÇÃO das fronteiras e do território nacional conta,   ainda, com 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção PROTEÇÃO constitucional dos índios, entendo que para casos futuros, 

Judiciais\Pet_3388_acordao CONSERVAÇÃO EM ÁREAS DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E A SUA   PARTICIPAÇÃO 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação   Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO - SNUC (Lei n° 9.985, de 18 de  

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais dependa da utilização de RECURSOS NATURAIS existentes no   interior 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação interior das unidades de CONSERVAÇÃO, meios de subsistência 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção que no que se refere à PROTEÇÃO   do meio ambiente e à faixa de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação se a unidade de CONSERVAÇÃO Parque Nacional do Monte Roraima, criada  

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação ambientais inerentes à CONSERVAÇÃO daquela Unidade de   Conservação, 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação daquela Unidade de   CONSERVAÇÃO, bem como de outras que porventura 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Chico Mendes de   CONSERVAÇÃO da Biodiversidade e, eventualmente, 



Judiciais\Pet_3388_acordao conservação próprias da unidade   de CONSERVAÇÃO e comuniquem às comunidades 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação e participem do processo de CONSERVAÇÃO ambiental, que   é exigido 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção das terras, a garantir a   PROTEÇÃO ambiental das áreas de unidades de 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação das áreas de unidades de CONSERVAÇÃO.   Isso não significa que as 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação a a   eficáci a da CONSERVAÇÃO ambiental.   Nesse sentido , destaco as 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação r da administração e CONSERVAÇÃO dos   recursos naturais, como forma 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais e conservação dos   RECURSOS NATURAIS, como forma de proteção dos 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção naturais, como forma de PROTEÇÃO dos direito s sobre as   terra s que 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação de   unidades de CONSERVAÇÃO entr e a FUNAI, o Institut o Chico Mendes 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação o Chico Mendes de   CONSERVAÇÃO da Biodiversidade e as comunidades 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação (Institut o Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade) e 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação esforços na administração e CONSERVAÇÃO   dos recursos naturais, sem 

Judiciais\Pet_3388_acordao recursos naturais e conservação   dos RECURSOS NATURAIS, sem deixa r de lado a 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção Em primeiro lugar, a PROTEÇÃO constitucional do art. 231 e   do art. 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção Mas a PROTEÇÃO constitucional,   como visto no art. 231, §5°, CF/88, 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção assegurarão reconhecimento e PROTEÇÃO jurídicos a   essas terras, 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção nacional, que tratam da PROTEÇÃO dos povos indígenas. Isto significa 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção alberga de maneira exemplar a PROTEÇÃO almejada na   referida 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação especial das unidades de   CONSERVAÇÃO e de faixa de fronteira nos 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação as áreas de unidades de CONSERVAÇÃO; as áreas   afetadas, de modo 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação em   atividades de CONSERVAÇÃO ambiental e desenvolvimento 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação A PRESERVAÇÃO dos Municípios de Normandia, Pacaraima e   Uiramutã 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção disso, sustentam, não havia   PROTEÇÃO quanto às terras indígenas. 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação PRESERVAÇÃO de sua identidade cultural. Tal peculiaridade não passou 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção efetivo alcance da PROTEÇÃO constitucional à posse dos silvícolas, 

Judiciais\Pet_3388_acordao Proteção administração do Serviço de   PROTEÇÃO aos índios, pois estes não têm 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação as imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos   recursos ambientais necessários 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação e as   necessária s à sua PRESERVAÇÃO físic a e cultural , segundo 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação imprescindíveis à   PRESERVAÇÃO dos recurso ambientais necessários ao 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção se deve perder de vista que a PROTEÇÃO, que   constitucionalmente se 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação o Texto   Magno que a PRESERVAÇÃO dos silvícolas com as suas 

Judiciais\Pet_3388_acordao preservação as imprescindíveis à PRESERVAÇÃO dos   recursos ambientais necessários 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção uma adequada garantia de PROTEÇÃO   constitucional aos índios, sem 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção relações jurídicas tanto de PROTEÇÃO como de controle,   notadamente 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção regime constitucional de   PROTEÇÃO indígena, contudo, venha a 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção constitucional pela PROTEÇÃO indígena. Isso é perfeitamente 



Judiciais\Pet_3388_acordao conservação unidades de CONSERVAÇÃO" - aqui, Excelência, eu não restringiria o 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação afetada por unidades de CONSERVAÇÃO", ou seja, uma dupla afetação -  a 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação afetada por unidades de CONSERVAÇÃO fica   sob a supervisão imediata 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO   da Biodiversidade".   O 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação o Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da   Biodiversidade responderá 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação CONSERVAÇÃO também afetada pela terra indígena com a participação 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação o Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade   responderá 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação da área da unidade de CONSERVAÇÃO  

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação área afetada à unidade de CONSERVAÇÃO   nos horários e condições 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção PROTEÇÃO, quer dizer, não pode nenhum outro tipo de negócio 

Judiciais\Pet_3388_acordao proteção merecer a PROTEÇÃO da toga. Então, eliminamos a palavra "silvícola", 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação afetada por unidades de CONSERVAÇÃO fica sob a   responsabilidade do 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da   Biodiversidade; (ix) o 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação o Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da   Biodiversidade responderá 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação da área da unidade de   CONSERVAÇÃO também afetada pela terra indígena 

Judiciais\Pet_3388_acordao conservação área   afetada à unidade de CONSERVAÇÃO nos horários e condições 

Judiciais\Pet_3388_acordao Conservação Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da   Biodiversidade; (xi) devem 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e   as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  6ª Câmara de 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  6ª Câmara de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e   as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e   as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral 

Jurídicos\Manual_MPF proteção vação de PROTEÇÃO integral: alternativas para o asseguramento de 

Jurídicos\Manual_MPF conservação Unidades de CONSERVAÇÃO – manual. 2. Comunidade – manual. 3. Direito 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e de gestão de Unidades de CONSERVAÇÃO federais em todo território 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação pelas Unidades de CONSERVAÇÃO fede-  rais de proteção integral, 

Jurídicos\Manual_MPF proteção rais de PROTEÇÃO integral, especialmente relativos às alternativas 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais de uso da terra e dos RECURSOS NATURAIS), da antropologia e do 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Fundiária de Unidades de CONSERVAÇÃO, instituído pela Portaria   4ª 

Jurídicos\Manual_MPF conservação fundiária em unidades de CONSERVAÇÃO, publicado em 20145  .  Esse 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de gestão das unidades   de CONSERVAÇÃO satisfazem ao objetivo de 

Jurídicos\Manual_MPF conservação Unidades de CONSERVAÇÃO de proteção integral:   criação, implantação e 

Jurídicos\Manual_MPF proteção Unidades de conservação de PROTEÇÃO integral:   criação, implantação e 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de criação da unidade de CONSERVAÇÃO ................................. 

Jurídicos\Manual_MPF conservação paracriação de unidades de CONSERVAÇÃO................................ 



Jurídicos\Manual_MPF conservação da gestão da unidade de CONSERVAÇÃO........43  2.1. Marcos 

Jurídicos\Manual_MPF conservação da unidade de CONSERVAÇÃO ............... 43  2.2.2. Tipificação da 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de CONSERVAÇÃO federal................................................ 

Jurídicos\Manual_MPF conservação conselhos de unidades de CONSERVAÇÃO ................................. 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de manejo da unidade de CONSERVAÇÃO........... 82  4.2.5. Abordagem 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de Manejo da Unidade de CONSERVAÇÃO.......... 86  4.3.5. Abordagem 

Jurídicos\Manual_MPF conservação na unidade de CONSERVAÇÃO............................................. 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais da tipologia do uso dos RECURSOS NATURAIS ............................ 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e da gestão de Unidades de CONSERVAÇÃO com presença de grupos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e da Gestão das Unidades de CONSERVAÇÃO com Presença de Povos e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade   (ICMBio), 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e gestão de Unidades de CONSERVAÇÃO federais afetadas diretamente pela 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação à gestão das Unidades   de CONSERVAÇÃO com sobreposição de territórios 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação em Unidades de   CONSERVAÇÃO, crescentemente observados no cotidiano 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação da   gestão de Unidades de CONSERVAÇÃO federais pelo Ministério 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação implantação de Unidades de CONSERVAÇÃO, com especial atenção à 

Jurídicos\Manual_MPF proteção de povos tradicionais e a PROTEÇÃO ambiental;  2. Apoiar a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação territorial das Unidades de CONSERVAÇÃO federais de Proteção Integral, 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção de Conservação federais de PROTEÇÃO Integral, de   modo a tornar mais 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral por   meio da 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral por   meio da 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação importância das Unidades de CONSERVAÇÃO como meio de garantir proteção 

Jurídicos\Manual_MPF proteção como meio de garantir PROTEÇÃO a territórios   que apresentam 

Jurídicos\Manual_MPF proteção de garantir a mesma   PROTEÇÃO aos povos e comunidades tradicionais; 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação em 2012, de 312 Unidades de CONSERVAÇÃO federais, sendo 139 (45%) 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação 139 (45%) Unidades   de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral e 173 (55%) 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção Unidades   de Conservação de PROTEÇÃO Integral e 173 (55%) Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e 173 (55%) Unidades de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentá-  vel7  . Nesse 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação amostra de 133 Unidades de CONSERVAÇÃO analisada pela   assessoria 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação estas, 23% eram Unidades de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável e 14% eram 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e 14% eram   Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral8  ;   3. A 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral8  ;   3. A Portaria 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Fundiária das   Unidades de CONSERVAÇÃO Federais, em consonância com o 

Jurídicos\Manual_MPF Diversidade Biológica da Convenção   sobre DIVERSIDADE BIOLÓGICA para o período 2011-2020; 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Fundiária de Unidades de CONSERVAÇÃO Federais (maio/2012), com fixação 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Fundiária de Unidades de CONSERVAÇÃO Federais. Grupo   de Trabalho 



Jurídicos\Manual_MPF Conservação Unidades de CONSERVAÇÃO “onde a sua presença não seja admitida ou 

Jurídicos\Manual_MPF preservação e aliados importantes na   PRESERVAÇÃO/conservação e na utilização 

Jurídicos\Manual_MPF conservação na   preservação/CONSERVAÇÃO e na utilização sustentável da 

Jurídicos\Manual_MPF conservação sobreposição de unidades de CONSERVAÇÃO ambiental   com territórios 

Jurídicos\Manual_MPF conservação localizada em unidades de CONSERVAÇÃO.   Deve-se buscar, então, um 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação tradicionais em Unidades de CONSERVAÇÃO federais é um   dado concreto 

Jurídicos\Manual_MPF proteção humanos, quais sejam, a PROTEÇÃO da diversidade biológica e da 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica sejam, a proteção da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e da diversidade cultural. 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza, e que impõem, em 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação residentes em Unidades de CONSERVAÇÃO   “nas quais sua permanência não 

Jurídicos\Manual_MPF proteção PROTEÇÃO da diversidade biológica, temos no âmbito do sistema 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica proteção da DIVERSIDADE BIOLÓGICA, temos no âmbito do sistema jurídico 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção •  A Convenção Relativa à PROTEÇÃO do Patrimônio Mundial, Cultural e 

Jurídicos\Manual_MPF Diversidade Biológica •  A Convenção da DIVERSIDADE BIOLÓGICA que, já no seu preâmbulo, 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica co da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e dos valores ecológico, genético, 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica e estético da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e de seus componentes”,   bem como 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica como a “importância da DIVERSIDADE BIOLÓGICA para a evolução e para a 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica ção da DIVERSIDADE BIOLÓGICA causada por determinadas atividades 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de que “ fundamental para a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica é   a 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica para a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA é   a conservação in situ 

Jurídicos\Manual_MPF conservação diversidade biológica é   a CONSERVAÇÃO in situ dos ecossistemas e dos 

Jurídicos\Manual_MPF preservação a mesma Convenção garante a PRESERVAÇÃO do conhecimento tradicional 

Jurídicos\Manual_MPF conservação e locais relevantes à CONSERVAÇÃO e utilização sustentável da 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica sustentável da DIVERSIDADE BIOLÓGICA.   No âmbito do sistema jurídico 

Jurídicos\Manual_MPF proteção interno, em relação à PROTEÇÃO aos valores da diversidade   biológica, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza.   •  o Decreto nº 4 

Jurídicos\Manual_MPF conservação um papel importante na   CONSERVAÇÃO e na utilização sustentável da 

Jurídicos\Manual_MPF proteção designados sob a ordem da PROTEÇÃO da diversidade   cultural, temos, 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção •  A Convenção sobre a PROTEÇÃO e a Promoção da Diversidade das 

Jurídicos\Manual_MPF proteção e as sociedades”, sendo a “PROTEÇÃO, promoção e manutenção da 

Jurídicos\Manual_MPF proteção interno, em relação à PROTEÇÃO aos valores da diversidade   cultural, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação envolvendo Unidades de CONSERVAÇÃO e   povos tradicionais, elas 

Jurídicos\Manual_MPF conservação das   unidades de CONSERVAÇÃO com terras indígenas e terras 

Jurídicos\Manual_MPF conservação CONSERVAÇÃO com as terras indígenas e terras quilombolas, propondo 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação das Unidades de CONSERVAÇÃO (grifo nosso).   O art. 3º, inciso II, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação implantação de Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção   Integral em 



Jurídicos\Manual_MPF Proteção de Unidades de Conservação de PROTEÇÃO   Integral em territórios 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a criação de Unidades de CONSERVAÇÃO de Uso   Sustentável” (grifo 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação do Componente 2 – CONSERVAÇÃO da Biodiversidade “11.2.8. promover o 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de   unidades de CONSERVAÇÃO, terras indígenas e de quilombolas” 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza (SNUC). O art. 42 

Jurídicos\Manual_MPF conservação residentes em unidades de CONSERVAÇÃO nas quais sua   presença não 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação inseridos em Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral11.   11 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção em Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral11.   11 Acerca dos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação tradicionais e Unidades de CONSERVAÇÃO,   Kênia Gonçalves Itacaramby e 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de quilombo e unidade de CONSERVAÇÃO de proteção integral. Análise 

Jurídicos\Manual_MPF proteção e unidade de conservação de PROTEÇÃO integral. Análise técnica de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação dades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral os povos tradicionais que 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção dades de Conservação de PROTEÇÃO Integral os povos tradicionais que 

Jurídicos\Manual_MPF proteção ao mesmo tempo, assegurar a PROTEÇÃO das características que ensejaram 

Jurídicos\Manual_MPF conservação ensejaram a iniciativa de   CONSERVAÇÃO ambiental desses territórios. 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação tradicionais e Unidades de CONSERVAÇÃO é prioritária e   vem sendo 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação mesma área de Unidades de CONSERVAÇÃO sob   responsabilidade do Ibama 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais elas sabem utilizar os RECURSOS NATURAIS de maneira sustentável, 

Jurídicos\Manual_MPF proteção comunidade é a garantia   de PROTEÇÃO à unidade, pois eles mantêm uma 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais que residem e utilizam RECURSOS NATURAIS em Unidades de Conservação. 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação naturais em Unidades de CONSERVAÇÃO.  Embora preveja a formulação dos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Fundiária de   Unidades de CONSERVAÇÃO Federais, de acordo com o Plano 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica a importância da DIVERSIDADE BIOLÓGICA para a evolução   e para a 

Jurídicos\Manual_MPF preservação biosfera, também enfatiza a PRESERVAÇÃO   de populações tradicionais e 

Jurídicos\Manual_MPF proteção incentiva   sua presença e PROTEÇÃO prevendo inclusive mecanismos de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Fundiária   de Unidades de CONSERVAÇÃO Federais, de maio de 2012, o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação residentes em Unidades de CONSERVAÇÃO nas quais   “sua permanência não 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Fundiária para Unidades de CONSERVAÇÃO com presença de povos e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação que eventual Unidade de CONSERVAÇÃO incidente nas   terras ocupadas 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais a utilizam   e aos RECURSOS NATURAIS disponíveis. No entanto, é 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais modo planejado o uso dos RECURSOS NATURAIS. Os planos de gestão 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e gestão de Unidades de CONSERVAÇÃO com   presença de povos e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação tradicionais e Unidades de CONSERVAÇÃO:  1. Desafetação: nos casos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral, após   exauridos 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral, após   exauridos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação dos limites da   Unidade de CONSERVAÇÃO incidentes no território 



Jurídicos\Manual_MPF Conservação à criação da Unidade de CONSERVAÇÃO de Proteção In-  tegral, 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção da Unidade de Conservação de PROTEÇÃO In-  tegral, entende-se que os 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação transformação da Unidade de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral em 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção da Unidade de Conservação de PROTEÇÃO Integral em Unidade de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Integral em Unidade de   CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável. Aceitável 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a criação da Unidade de CONSERVAÇÃO, a exigência de maior   autonomia 

Jurídicos\Manual_MPF conservação trazer benefícios tanto à CONSERVAÇÃO da natureza quanto à 

Jurídicos\Manual_MPF preservação povos tradicionais, a PRESERVAÇÃO do meio ambiente e a proteção   da 

Jurídicos\Manual_MPF proteção do meio ambiente e a PROTEÇÃO   da diversidade étnica e cultural, a 

Jurídicos\Manual_MPF conservação na respectiva unidade de CONSERVAÇÃO;   4. Remoção das populações: é 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação comunidade e a   Unidade de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral, após 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção a   Unidade de Conservação de PROTEÇÃO Integral, após evidenciada, 

Jurídicos\Manual_MPF conservação e ao interesse da CONSERVAÇÃO ambiental. Essa moda-  lidade de 

Jurídicos\Manual_MPF proteção pública, qual seja, a de PROTEÇÃO do meio ambiente, destinações estas 

Jurídicos\Manual_MPF proteção desses grupos como para a PROTEÇÃO   da biodiversidade. Também pode-se 

Jurídicos\Manual_MPF proteção vulneráveis associada à PROTEÇÃO do patrimônio histórico-cultural do 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação uso e manejo da Unidade de CONSERVAÇÃO;  3. As Unidades de Conservação 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação As Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral têm como missão 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção As Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral têm como missão 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais e usam   territórios e RECURSOS NATURAIS como condição para sua 

Jurídicos\Manual_MPF proteção A PROTEÇÃO,   a promoção e a manutenção da diversidade cultural é uma 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção 2º da Convenção sobre a PROTEÇÃO e a Promoção da Diversidade das 

Jurídicos\Manual_MPF proteção seus territórios, sujeita à PROTEÇÃO, por ser indissociável das suas 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de Unidades de CONSERVAÇÃO com a presença de povos   e comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a criação da Unidade de CONSERVAÇÃO não estejam mais presen-  tes; 2) 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação plantação de Unidades de CONSERVAÇÃO no âmbito estadual onde se 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação afetados por Unidades   de CONSERVAÇÃO nos processos decisórios, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação territorial da Unidade de CONSERVAÇÃO como   um todo ao formular 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e Unidades de   CONSERVAÇÃO;   15. Reconhecer o Plano de Manejo como o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação importante da Unidade   de CONSERVAÇÃO, devendo este ser construído 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais sobre o manejo dos RECURSOS NATURAIS;   17. Reconhecer a participação 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação criação das   Unidades de CONSERVAÇÃO nas suas instâncias de gestão, a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza;   •  Lei nº 12.651, 

Jurídicos\Manual_MPF proteção de 25/5/2012 – dispõe sobre a PROTEÇÃO da vegetação nativa; altera as 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação dade de CONSERVAÇÃO, mosaico de Unidade de Conservação, plano de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação mosaico de Unidade de CONSERVAÇÃO, plano de manejo, conselho deli- 



Jurídicos\Manual_MPF Proteção •  Convenção sobre a PROTEÇÃO e a Promoção da Diversidade das 

Jurídicos\Manual_MPF Diversidade Biológica •  Convenção sobre a DIVERSIDADE BIOLÓGICA, aprovada durante a 2ª 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção •  Convenção Relativa à PROTEÇÃO do Patrimônio Mundial, Cultural e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Participativo de Unidade de CONSERVAÇÃO   Federal das categorias 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a criação de Unidade de CONSERVAÇÃO Federal das categorias Reserva 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a criação de Unidade de   CONSERVAÇÃO federal;   •  Instrução 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação em Unidades de   CONSERVAÇÃO federais;  •  Instrução Normativa ICMBio 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação residentes em Unidades de   CONSERVAÇÃO;   •  Portaria 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais Acordo de manejo de RECURSOS NATURAIS: documento produzido em conjunto 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação da Unidade de CONSERVAÇÃO com presença de povos e comuni-  dades 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação CONSERVAÇÃO da natureza: o manejo do uso humano da natureza, 

Jurídicos\Manual_MPF preservação natureza, compreendendo a PRESERVAÇÃO,   a manutenção, a utilização 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação CONSERVAÇÃO in situ: conservação de ecossistemas e hábitats naturais 

Jurídicos\Manual_MPF conservação CONSERVAÇÃO de ecossistemas e hábitats naturais e a manutenção e 

Jurídicos\Manual_MPF Diversidade biológica DIVERSIDADE BIOLÓGICA: a variabilidade de organismos vivos de todas 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais modo sustentável,   de RECURSOS NATURAIS renováveis.  Manejo: todo e 

Jurídicos\Manual_MPF conservação que vise assegurar a CONSERVAÇÃO da diversidade biológica   e dos 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica a conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA   e dos ecossistemas.  Plano de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação gerais   de uma Unidade de CONSERVAÇÃO, se estabelece o seu zoneamento 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais da área e o manejo dos RECURSOS NATURAIS, inclusive a implantação das 

Jurídicos\Manual_MPF conservação em compatibilidade com a CONSERVAÇÃO da sociobiodiversidade, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação no interior das Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção   Integral 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção Unidades de Conservação de PROTEÇÃO   Integral 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a criação de Unidade de CONSERVAÇÃO   de Uso Sustentável.  Povos e 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais e usam territórios e   RECURSOS NATURAIS como condição para sua 

Jurídicos\Manual_MPF Preservação PRESERVAÇÃO: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem 

Jurídicos\Manual_MPF proteção e políticas que visem a PROTEÇÃO a longo prazo   das espécies, 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção PROTEÇÃO integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Unidade de CONSERVAÇÃO: espaço territorial e seus recursos ambientais, 

Jurídicos\Manual_MPF conservação Público,   com objetivos de CONSERVAÇÃO e limites definidos, sob 

Jurídicos\Manual_MPF proteção garantias adequadas de PROTEÇÃO.  Uso direto: aquele que envolve 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais comercial ou não, dos RECURSOS NATURAIS.  Uso indireto: aquele que não 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais dano ou destruição dos RECURSOS NATURAIS.  Uso sustentável: exploração 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação o entorno de uma Unidade de CONSERVAÇÃO, onde as atividades hu-  manas 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação ou zonas em uma Unidade de CONSERVAÇÃO com objetivos de   manejo e 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de CONSERVAÇÃO  de proteção integral:17  criação, implantação e 



Jurídicos\Manual_MPF proteção de conservação  de PROTEÇÃO integral:17  criação, implantação e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação atinentes às Unidades de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável, tais como 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de criação da   unidade de CONSERVAÇÃO  1.1. Marcos regulatórios  Lei 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza e dá   outras 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a criação de Unidade de CONSERVAÇÃO   federal.  Instrução Normativa 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a criação de Unidade de CONSERVAÇÃO Federal das categorias Reserva 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de criação da Unidade de CONSERVAÇÃO é impor-  tante para a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação residentes na Unidade de CONSERVAÇÃO ou localizadas no seu entorno têm 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação da criação da Unidade de CONSERVAÇÃO.  Consulta pública com objetivo 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de criação da unidade de CONSERVAÇÃO  Conservação a ser criada, seus 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação CONSERVAÇÃO a ser criada, seus objetivos, extensão e limites 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação da   nova Unidade de CONSERVAÇÃO. Os procedimentos para a criação de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a criação de Unidade de CONSERVAÇÃO devem   obedecer aos princípios do 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de unidades de CONSERVAÇÃO  No caso das Unidades de Conservação 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação No caso das Unidades de CONSERVAÇÃO destinadas a abrigar povos e 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais acolher a utilização dos RECURSOS NATURAIS por esses grupos, como as 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a criação da Unidade de CONSERVAÇÃO, uma vez   que sua participação na 

Jurídicos\Manual_MPF proteção vez   que sua participação na PROTEÇÃO e na gestão desses espaços é 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais práticas produtivas, os RECURSOS NATURAIS manejados e o compromisso 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação categoria de Unidade de   CONSERVAÇÃO, bem como a definição de seus 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação da criação da   Unidade de CONSERVAÇÃO federal para a população do 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação da tipologia de Unidade de CONSERVAÇÃO mais apropriada ao caso 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a criação de Unidades   de CONSERVAÇÃO federais. A diretriz que 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de criação da unidade de CONSERVAÇÃO  ▶ comprovação da consulta 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de   criação da Unidade de CONSERVAÇÃO;   g. Estabelecer contatos com 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Visitar a Unidade de CONSERVAÇÃO assim que possível e sempre que 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação na criação da Unidade de CONSERVAÇÃO   seja efetivo para envolver os 

Jurídicos\Manual_MPF conservação patibilizar a CONSERVAÇÃO ambiental e a proteção dos direitos dos 

Jurídicos\Manual_MPF proteção a conservação ambiental e a PROTEÇÃO dos direitos dos povos e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de manejo da Unidade   de CONSERVAÇÃO ou da tipologia da área 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de criação das Unidades de CONSERVAÇÃO e outras áreas protegidas com 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 



Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação – Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO de Jureia-Itatins (Relatório de 

Jurídicos\Manual_MPF conservação da gestão da unidade de CONSERVAÇÃO  2. Implantação e o diagnóstico da 

Jurídicos\Manual_MPF conservação da   gestão da unidade de CONSERVAÇÃO  2.1. Marcos regulatórios  Lei 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da   Natureza e dá outras 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação ção de Unidade de CONSERVAÇÃO, mosaico de Unidade de Conservação, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação mosaico de Unidade de CONSERVAÇÃO, plano de manejo, conselho 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação o Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodi-  versidade (ICMBio); 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e de gestão da Unidade de   CONSERVAÇÃO permite ao Membro estabelecer 

Jurídicos\Manual_MPF conservação da unidade de CONSERVAÇÃO  A Unidade de Conservação deve ter suas 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação A Unidade de CONSERVAÇÃO deve ter suas características ambientais 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de criação da Unidade de CONSERVAÇÃO e estabe-  lecem os parâmetros 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção no caso das Unidades de PROTEÇÃO Integral) não seja negligenciada, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação da Unidade   de CONSERVAÇÃO no cenário regional, bem como para que 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação dois grupos de Unidades de CONSERVAÇÃO estabelecidos no SNUC19, é 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção é de Uso Sustentável ou PROTEÇÃO Integral, quais são os seus objetivos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação com outras Unidades de CONSERVAÇÃO, inserção em mosaico de Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação em mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO,   importância regional e local. 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação internamente à Unidade de CONSERVAÇÃO.   Levantamento de parcerias 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO (SNUC), Lei Federal nº 9.985/2000, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação estabelece as Unidades de   CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável (Área de 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção de Uso Sustentável (Área de PROTEÇÃO Ambiental, Área de Relevante 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção Reserva Extrativista) e de PROTEÇÃO Integral (Estação Ecológi-  ca, 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção PROTEÇÃO Integral – preservar a natureza, sendo permitido apenas   o 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais o uso indireto dos seus RECURSOS NATURAIS; Uso Sustentável – 

Jurídicos\Manual_MPF conservação – compatibilizar a CONSERVAÇÃO da natureza com o uso   sustentável de 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais de parcela dos seus RECURSOS NATURAIS.  

Jurídicos\Manual_MPF conservação da gestão da unidade de CONSERVAÇÃO  2.2.5. Identificação dos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação dos em Unidades de CONSERVAÇÃO, principalmente as de Proteção 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção principalmente as de PROTEÇÃO Integral. Verificar se há   presença de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação nas Unidades de CONSERVAÇÃO como: ribeirinhos e indígenas, caiçaras e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação inseridos em   Unidades de CONSERVAÇÃO criadas anteriormente;   c. 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação em áreas de   Unidades de CONSERVAÇÃO;   d. diretrizes e proposições 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de áreas de Unidades de CONSERVAÇÃO, contendo territórios tradicionais 



Jurídicos\Manual_MPF Conservação limites das Unidades de   CONSERVAÇÃO, frequentemente observada em 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação sobre as Unidades de CONSERVAÇÃO, prejudicando povos tradi-  cionais, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação nas Unidades de CONSERVAÇÃO, em cenários de aumento da in-  tensidade 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais •  Identificação de RECURSOS NATURAIS utilizados direta ou 

Jurídicos\Manual_MPF conservação da gestão da unidade de CONSERVAÇÃO  2.3. Grau de consolidação, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação da   Unidade de CONSERVAÇÃO.   2.3.3. Equipamentos  Verificação dos 

Jurídicos\Manual_MPF conservação e previstos, seu grau de CONSERVAÇÃO e sua adequação   à demanda de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação abrangida pela Unidade de CONSERVAÇÃO, bem como às outras categorias 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção tados e em operação (PROTEÇÃO, Pesquisa, Interação Socioambiental, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação ticas da Unidade de CONSERVAÇÃO, conjuntura, conflitos e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação com o gestor da Unidade de CONSERVAÇÃO, atentando para a participação 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação relacionados à Unidade de CONSERVAÇÃO, com ênfase na representação das 

Jurídicos\Manual_MPF conservação da gestão da unidade de CONSERVAÇÃO  •  a publicação da composição em 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação dade de CONSERVAÇÃO) aos conselheiros em relação aos temas 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação ção da Unidade de CONSERVAÇÃO e realizar visita de campo, 

Jurídicos\Manual_MPF conservação da gestão da unidade de CONSERVAÇÃO  2.5. Exemplos e fontes  www 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação na gestão da Unidade de CONSERVAÇÃO. Os Conselhos são compostos por 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de manejo da Unidade de CONSERVAÇÃO, em articulação com os atores 

Jurídicos\Manual_MPF conservação Consultivos em unidades de CONSERVAÇÃO federais.  3.2. Aspectos 

Jurídicos\Manual_MPF conservação para interesses   opostos à CONSERVAÇÃO que incorrerão em ameaças à 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção Nas Unidades de PROTEÇÃO Integral, os Conselhos devem ser Consultivos, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação O gestor das Unidades de CONSERVAÇÃO é o presidente do Conselho em 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção no interior   de Unidades de PROTEÇÃO Integral e para a formulação de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a integração da Unidade de CONSERVAÇÃO com as demais unidades e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação aos objetivos da Unidade de CONSERVAÇÃO;   •  Opinar, no caso de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação na   Unidade de CONSERVAÇÃO, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou 



Jurídicos\Manual_MPF conservação ações que promovam a CONSERVAÇÃO dos recursos naturais da Unidade de 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais a conservação dos RECURSOS NATURAIS da Unidade de   Conservação, sua 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação naturais da Unidade de   CONSERVAÇÃO, sua zona de amortecimento ou 

Jurídicos\Manual_MPF conservação consultivo em unidade de CONSERVAÇÃO federal  Procedimentos para 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação à gestão da Unidade de CONSERVAÇÃO;  2ª Etapa – definir a composição 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação as ações da Unidade de CONSERVAÇÃO, promovendo   ampla discussão sobre 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação pesquisas na Unidade de CONSERVAÇÃO, propondo medidas para que os co- 

Jurídicos\Manual_MPF conservação ou políticas públicas de CONSERVAÇÃO, proteção, controle, edu-  cação 

Jurídicos\Manual_MPF proteção públicas de conservação, PROTEÇÃO, controle, edu-  cação ambiental, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e manejo da Unidade de CONSERVAÇÃO e da zona de   amortecimento ou 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF conservação conselhos   de unidades de CONSERVAÇÃO  •  A composição do Conselho 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação salvo no caso de Unidade de CONSERVAÇÃO de Uso Sus-  tentável, em que 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de chefes de Unidades de CONSERVAÇÃO devem   considerar o perfil 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação das Unidades de CONSERVAÇÃO devem participar dos Conselhos dos Mosai- 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação des de manejo da Unidade de CONSERVAÇÃO, em articulação com os atores 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação da categoria da Unidade de CONSERVAÇÃO, é necessário o desenvolvimen- 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação impactos sobre a Unidade de CONSERVAÇÃO;  •  Nas Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação •  Nas Unidades de CONSERVAÇÃO em que vivam povos tradicionais, os 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais versam sobre o uso dos RECURSOS NATURAIS na Unidade   pelas 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação vos gerais da Unidade de CONSERVAÇÃO, é estabelecido o seu 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais o manejo ou gestão dos RECURSOS NATURAIS e os Programas de Manejo   a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a área da Unidade de CONSERVAÇÃO, sua Zona de Amortecimento e   os 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a integração da Unidade de CONSERVAÇÃO à vida econômica e social   das 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza (SNUC), e dá outras 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Participativo de Unidade de CONSERVAÇÃO Federal   das categorias 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção de Amortecimento para Área de PROTEÇÃO Ambiental (APA) e Reserva 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação dessas Unidades de CONSERVAÇÃO. 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de Manejo das Unidades de CONSERVAÇÃO federais.  4.1.2. Aspectos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a criação   da Unidade de CONSERVAÇÃO e revisões a cada 5 (cinco) 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação indireta   com a Unidade de CONSERVAÇÃO. A participação da população 



Jurídicos\Manual_MPF Proteção Sustentável, Áreas de   PROTEÇÃO Ambiental e, quando couber, das 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de Manejo da Unidade de CONSERVAÇÃO configura-se como documento 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de ocupantes na Unidade de CONSERVAÇÃO de modo   geral e, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a qual as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral estariam livres 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral estariam livres   da 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais garantir o manejo de RECURSOS NATURAIS, construção   de regras 

Jurídicos\Manual_MPF conservação um lado, o prejuízo para a CONSERVAÇÃO ambiental e, de outro,   a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e da gestão das Unidades de CONSERVAÇÃO federais. Ao   garantir a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação gestores das Unidades de   CONSERVAÇÃO devido à necessidade de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação categorias de Unidades de CONSERVAÇÃO;  2ª Etapa – Diagnóstico: 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação humana na Unidade de CONSERVAÇÃO, tipologia de ocupantes, presença 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais ao manejo de RECURSOS NATURAIS efetuados e possíveis impactos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação da criação da Unidade   de CONSERVAÇÃO em escala local. Ver: 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação da Unidade   de CONSERVAÇÃO.  O uso de estudos aprofundados depende do 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação desenvolvidas na Unidade de CONSERVAÇÃO, dos recursos   disponíveis e 

Jurídicos\Manual_MPF conservação para o planejamento da CONSERVAÇÃO em múltiplas escalas. É 

Jurídicos\Manual_MPF conservação equipes de cientistas da CONSERVAÇÃO e administradores de recursos, 

Jurídicos\Manual_MPF conservação para um trabalho de   CONSERVAÇÃO efetivo. Os dados de AER podem ser 

Jurídicos\Manual_MPF conservação dependendo das metas de CONSERVAÇÃO. Por serem ferramentas úteis para 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais das áreas de uso de RECURSOS NATURAIS, ao menos   em manchas estimadas 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais interação com o uso de RECURSOS NATURAIS (extrativismo, práticas 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais e participativa de RECURSOS NATURAIS:   conceitos, métodos e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação que vivem na Unidade de CONSERVAÇÃO, na medida em que partem de sua 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais ocupadas ou de uso de RECURSOS NATURAIS. Quando a   comunidade dispõe 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação territórios das Unidades de CONSERVAÇÃO, que poderão efetivamente 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação des e Unidades de CONSERVAÇÃO) e metodologia que permita 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e negativos da Unidade de CONSERVAÇÃO em   escala local.  II. 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação onde se insere a Unidade de CONSERVAÇÃO), a avaliação estratégica, o 



Jurídicos\Manual_MPF conservação da unidade de CONSERVAÇÃO  O maior esforço a ser realizado para compor 

Jurídicos\Manual_MPF Diversidade Biológica pela Convenção da DIVERSIDADE BIOLÓGICA   com definição, princípios e 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais a gestão integrada dos RECURSOS NATURAIS e   da biodiversidade, por 

Jurídicos\Manual_MPF conservação qual se busca a promoção da CONSERVAÇÃO e a utilização do ambiente 

Jurídicos\Manual_MPF conservação a CONSERVAÇÃO da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas para 

Jurídicos\Manual_MPF conservação apropriado entre a CONSERVAÇÃO e a utilização da natureza (e sua 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica da natureza (e sua   DIVERSIDADE BIOLÓGICA), além de promover a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de uma Unidade de CONSERVAÇÃO nunca se esgota. É possível atingir 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais que o manejo de RECURSOS NATURAIS contém sempre uma dose de incerteza 

Jurídicos\Manual_MPF conservação mínimas   que assegurem a CONSERVAÇÃO do ambiente e, ao mesmo tempo, 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais ticipativa de RECURSOS NATURAIS: conceitos, métodos e experiências. 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação interna da Unidade de CONSERVAÇÃO realizada a partir da   avaliação 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação relacionados à Unidade de CONSERVAÇÃO na formulação   da avaliação 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e negativos da Unidade de CONSERVAÇÃO   em escala local e regional. 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação os gestores de Unidades de CONSERVAÇÃO, pesquisadores e ambientalis- 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais fonte   dos RECURSOS NATURAIS que fazem uso, bem como dos dados de 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de alianças para CONSERVAÇÃO, é possível formular acor-  dos de gestão 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação (tipo de Unidade   de CONSERVAÇÃO), a partir da identificação de 

Jurídicos\Manual_MPF preservação o mais alto grau de PRESERVAÇÃO por meio da dedicação à proteção 

Jurídicos\Manual_MPF proteção por meio da dedicação à PROTEÇÃO integral   dos ecossistemas, recursos 

Jurídicos\Manual_MPF preservação da zona intangível é a PRESERVAÇÃO, de modo a garantir a evolução 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais de uso dos   RECURSOS NATURAIS e culturais, como as festas e as 

Jurídicos\Manual_MPF conservação Arqueológica (destinada à CONSERVAÇÃO do   patrimônio material) e Zona 

Jurídicos\Manual_MPF conservação contemplando a   CONSERVAÇÃO do patrimônio imaterial, que requer a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação viços da Unidade de CONSERVAÇÃO, abrangendo habitações, oficinas e 

Jurídicos\Manual_MPF conservação com os objetivos de CONSERVAÇÃO da área protegida.   Inclui os 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação impactos sobre a Unidade de CONSERVAÇÃO.  IX. Ocupação Temporária: 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação entorno de uma Unidade de CONSERVAÇÃO, onde as atividades humanas 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais tradicionais de uso dos RECURSOS NATURAIS e do território e/ou que não 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação atual da Unidade de CONSERVAÇÃO, perspectiva prognóstica, demandas 

Jurídicos\Manual_MPF conservação no manejo da unidade de CONSERVAÇÃO. Estabelece a   relação de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 



Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de Gestão da Unidade de   CONSERVAÇÃO, comumente denominados: Gestão 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção Gestão Organizacional, PROTEÇÃO e Fiscalização, Pesquisa   e Manejo 

Jurídicos\Manual_MPF conservação em consonância com a CONSERVAÇÃO ambiental;   •  Realização de estudos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação dos limites das Unidades de CONSERVAÇÃO   de modo a contemplar a 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais ao manejo de RECURSOS NATURAIS, de modo a ex-  plicitar e registrar 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a categoria de Unidade de CONSERVAÇÃO, sendo mais comumente utilizada 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção utilizada   para o caso da PROTEÇÃO Integral. 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais dos de uso dos RECURSOS NATURAIS e da terra;  •  Estudos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação dos limites da Unidade de CONSERVAÇÃO, incluindo pos-  sibilidade de 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais das práticas de uso dos RECURSOS NATURAIS;  •  Manejo sustentável de 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais •  Manejo sustentável de RECURSOS NATURAIS;  •  Capacitação de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais das práticas de uso dos RECURSOS NATURAIS e da terra;  •  indicação 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção de setores da Unidade de PROTEÇÃO   Integral para Unidade de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Integral para Unidade de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável.   4.1.5. 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais e manejo do uso   dos RECURSOS NATURAIS, condizentes com o diagnóstico 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Em Unidades de CONSERVAÇÃO de Pro-  teção Integral onde verificada a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação à realidade da Unidade de CONSERVAÇÃO. Nas   Unidades de Conservação 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Nas   Unidades de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável, o Plano de Manejo 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais de manejo   dos RECURSOS NATURAIS, uma vez que, antes da sua 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais de Manejo para uso dos RECURSOS NATURAIS e da terra.   4.1.5.1. outros 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação grupos de Unidades   de CONSERVAÇÃO alicerça-se na ideia de que a 

Jurídicos\Manual_MPF conservação para a garantia de sua CONSERVAÇÃO. Essa concepção não é atualmente 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de Unidades de CONSERVAÇÃO. Os atuais sistemas americano35 e francês36 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação humana em Unidades de CONSERVAÇÃO denominadas ou equivalentes   aos 

Jurídicos\Manual_MPF conservação se conciliar CONSERVAÇÃO e o desenvolvimento por meio do estabe- 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica entre a geologia, a DIVERSIDADE BIOLÓGICA, a di-  nâmica dos 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica a paisagem e a DIVERSIDADE BIOLÓGICA, em   geral pelas atividades 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais práticas de   uso dos RECURSOS NATURAIS e da terra ocorre de forma não 

Jurídicos\Manual_MPF conservação nos processos formais de CONSERVAÇÃO da natureza,   compartilhando 

Jurídicos\Manual_MPF proteção esforços com o governo para a PROTEÇÃO, manejo sustentável e gestão, 

Jurídicos\Manual_MPF conservação para atingir alto nível de CONSERVAÇÃO ambiental,   35Ver exemplo do 

Jurídicos\Manual_MPF conservação no Brasil, sem prejuízo da CONSERVAÇÃO da biodiversidade, sobretudo em 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Nacional de Cévennes e a CONSERVAÇÃO Ambiental. CLIMEP – 



Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais de uso   dos RECURSOS NATURAIS pode orientar a formulação de 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção nas Unidades denominadas de PROTEÇÃO Integral.   Cada um dos exemplos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação dos gestores de Unidades de CONSERVAÇÃO não se dispõe a acionar tais 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação humana nas   Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral gera maior 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral gera maior ameaça para 

Jurídicos\Manual_MPF conservação gera maior ameaça para a CONSERVAÇÃO e risco   para governabilidade da 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação para a Unidade de CONSERVAÇÃO. Por isso a importância da   celebração 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Gestor da Unidade de CONSERVAÇÃO, passo importante para assegurar e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF proteção as medidas e   os padrões de PROTEÇÃO ambiental destinados a assegurar 

Jurídicos\Manual_MPF conservação e do solo, bem como a CONSERVAÇÃO da biodiversidade, de modo a 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais zem RECURSOS NATURAIS, assegurando a plena manutenção do capital e 

Jurídicos\Manual_MPF conservação os povos   tradicionais e a CONSERVAÇÃO ambiental. Apesar dos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação sempre respeita Unidades de CONSERVAÇÃO e outras áreas protegidas 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação jurisdição das Unidades de CONSERVAÇÃO são indicados como Zona 1 AEP 

Jurídicos\Manual_MPF conservação As metas mínimas de CONSERVAÇÃO indicam em geral: manutenção da 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação categorias de Unidades de   CONSERVAÇÃO, no diploma legal que as criou 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação inseridas nas Unidades   de CONSERVAÇÃO. A depender do jogo de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e   das Unidades de CONSERVAÇÃO.  4.2.3. Diretrizes gerais40  O ZEE ou 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de   atividades e para a CONSERVAÇÃO do meio. Essas normas definem 

Jurídicos\Manual_MPF conservação conflitos de uso do solo e CONSERVAÇÃO da   qualidade ambiental. 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de manejo   da unidade de CONSERVAÇÃO  Quando o ZEE é elaborado 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação à criação da Unidade de CONSERVAÇÃO, o espaço com-  preendido pela 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de manejo de Unidade de   CONSERVAÇÃO. Nos casos em que não foi 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de Manejo da Unidade de CONSERVAÇÃO,   a existência de ZEE ou GERCO 

Jurídicos\Manual_MPF proteção para gestão do espaço sob PROTEÇÃO   que devem ser seguidas, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação da gestão da Unidade de CONSERVAÇÃO deve ser para assegurar a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de Manejo da Unidade de CONSERVAÇÃO e o ZEE, participando do processo 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e inserção da Unidade de CONSERVAÇÃO, com ênfase   no tratamento 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de Manejo da Unidade de CONSERVAÇÃO e/ou com as diretrizes previstas 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de gestão da   Unidade de CONSERVAÇÃO participou do processo de 



Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF proteção de modo a garantir a PROTEÇÃO de seus direitos.  4.3.2. Aspectos 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação diretrizes das Unidades de CONSERVAÇÃO. No entanto,   tomados na 

Jurídicos\Manual_MPF conservação dades de CONSERVAÇÃO, parcelamento, edificação ou utilização 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF proteção de modo a garantir a PROTEÇÃO de seus direitos” (art.5°, II). Em 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação os situados em Unidades de CONSERVAÇÃO:  Art. 10. As áreas ocupadas 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação cidos em Unidades de CONSERVAÇÃO ou em outras Áreas Protegidas, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de Manejo   da Unidade de CONSERVAÇÃO  O Plano de Manejo deve 

Jurídicos\Manual_MPF conservação da gestão e das metas de CONSERVAÇÃO,   considerando a importância, a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação à gestão da Unidade de CONSERVAÇÃO apresentam dificuldades para a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e a inserção da Unidade de CONSERVAÇÃO,   com ênfase no tratamento 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de Manejo da Unidade de CONSERVAÇÃO e/ou com as   diretrizes previstas 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de gestão da   Unidade de CONSERVAÇÃO participou do processo de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF conservação presentes na   unidade de CONSERVAÇÃO  5.1. Marcos regulatórios 

Jurídicos\Manual_MPF Diversidade Biológica Convenção sobre a DIVERSIDADE BIOLÓGICA, aprovada durante a 2ª 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção Convenção sobre a PROTEÇÃO e a Promoção da Diversidade das Expressões 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção Convenção Relativa à PROTEÇÃO do Patrimônio Mundial, Cultural e 

Jurídicos\Manual_MPF conservação presentes na unidade de CONSERVAÇÃO  Lei nº 12.343, de 2/12/2010 – 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e gestão de Unidades de CONSERVAÇÃO, especialmente   daquelas em que 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação A criação de Unidades de CONSERVAÇÃO como decisão unilateral do Poder 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação maioria das Unidades de   CONSERVAÇÃO é marcado por situações de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação implantação das Unidades de CONSERVAÇÃO – recursos ma-  teriais e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação para que as   Unidades de CONSERVAÇÃO sejam concebidas como “ilhas de 

Jurídicos\Manual_MPF conservação concebidas como “ilhas de CONSERVAÇÃO”.   Essa concepção induz às 

Jurídicos\Manual_MPF proteção 1) o relevante é a PROTEÇÃO das Unidades   de Conservação criadas, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação proteção das Unidades   de CONSERVAÇÃO criadas, pouco importando as 

Jurídicos\Manual_MPF preservação importando as condições de PRESERVAÇÃO do restante do ambiente; 

Jurídicos\Manual_MPF conservação presentes na unidade de CONSERVAÇÃO  2) pouca importância se confere 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação fora das Unidades de   CONSERVAÇÃO; e 3) as comunidades tradicionais 



Jurídicos\Manual_MPF conservação papel   na manutenção e CONSERVAÇÃO dessas áreas.   A restrição de uso 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação pela criação de Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral é o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção de Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral é o   motivo principal 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a implantação da Unidade de CONSERVAÇÃO é o da exclusão, na medida em 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação gestora da Unidade de CONSERVAÇÃO, instituições públicas,   setores 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de corresponsáveis pela CONSERVAÇÃO.  Valorizar o diálogo entre a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de Manejo da Unidade   de CONSERVAÇÃO.   À medida que são deslocados 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação nas   Unidades de CONSERVAÇÃO refere-se ao reconhecimento da 

Jurídicos\Manual_MPF conservação presentes na unidade de CONSERVAÇÃO  O fundamental para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais do   território e dos RECURSOS NATURAIS, como ecólogos e biólogos 

Jurídicos\Manual_MPF conservação presentes na unidade de CONSERVAÇÃO  5.2.2. Localização, mapeamento da 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais da tipologia do uso dos RECURSOS NATURAIS  Conhecer os esforços 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação das Unidades de CONSERVAÇÃO de   Proteção Integral com o objetivo de 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção Unidades de Conservação de   PROTEÇÃO Integral com o objetivo de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação na gestão das Unidades   de CONSERVAÇÃO, expressa pela disputa sobre a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação pela própria Unidade de CONSERVAÇÃO, pelo município ou pelos   órgãos 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais a   tipologia de uso dos RECURSOS NATURAIS devem ser conduzidas 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação presentes na Unidade de CONSERVAÇÃO, faz parte do esforço   contínuo 

Jurídicos\Manual_MPF conservação presentes na unidade de CONSERVAÇÃO  dos in loco, por meio de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação tradicionais em Unidade de CONSERVAÇÃO enseja sempre   a realização de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e duas) Unidades de CONSERVAÇÃO com sobreposições territoriais, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação (trinta e nove) Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral com 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral com sobreposição a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação sobrepostos a Unidades de CONSERVAÇÃO seria constatar a existência do 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação sobre a área da Unidade de CONSERVAÇÃO, além do questionamento 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação à gestão das Unidades de CONSERVAÇÃO. As   informações documentais 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação da Unidade   de CONSERVAÇÃO, nos instrumentos de zoneamento e também 

Jurídicos\Manual_MPF conservação presentes na unidade de CONSERVAÇÃO  •  CNPCT  http://www.mds.gov 



Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e interior da   Unidade de CONSERVAÇÃO etc.) como por critérios 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação região   da Unidade de CONSERVAÇÃO. A organização das Câmaras Técnicas 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais uso do território e dos RECURSOS NATURAIS, assinado   entre os 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a criação de Unidade de CONSERVAÇÃO, o   Plano de Ação Emergencial, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação em uma Unidade de CONSERVAÇÃO, estabelecendo ações de curto prazo que 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais as formas de manejo dos RECURSOS NATURAIS, uso da terra e ocu-  pação 

Jurídicos\Manual_MPF conservação presentes na unidade de CONSERVAÇÃO  elaboração do Plano de Utilização 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais predatória dos RECURSOS NATURAIS na área. (BENATTI, p.11)   No caso 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação à criação da Unidade de CONSERVAÇÃO,   apresentando peculiaridades 

Jurídicos\Manual_MPF proteção Culturais para PROTEÇÃO do patrimônio material das Unidades de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação material das Unidades de CONSERVAÇÃO. Considerando os   artigos 215 e 

Jurídicos\Manual_MPF proteção Federal, que preconizam a PROTEÇÃO dos grupos formadores da 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF proteção a fim de assegurar   PROTEÇÃO e valorização dos aspectos imateriais, 

Jurídicos\Manual_MPF conservação os objetivos de CONSERVAÇÃO do Parque   e o modus vivendi da 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais e uso sustentável dos RECURSOS NATURAIS;   •  Articular, incentivar e 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção de manejo dessas áreas, de PROTEÇÃO   Integral para Uso Sustentável, 

Jurídicos\Manual_MPF conservação presentes na unidade de CONSERVAÇÃO  Exemplos e Fontes  •  Fundação 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais as regras de uso dos RECURSOS NATURAIS e da terra, bem como   de 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção inseridos   em Unidades de PROTEÇÃO Integral, como mais um tipo de 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais para o manejo de RECURSOS NATURAIS (pesqueiros, florestais madei- 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de   Gestão em Unidade de CONSERVAÇÃO de Uso Sustentável federal com 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção mesmo em Unidades de PROTEÇÃO Integral, para acelerar a formalização 

Jurídicos\Manual_MPF conservação presentes na unidade de CONSERVAÇÃO  E) Termo de Compromisso 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Compromisso em Unidades de CONSERVAÇÃO federais, sendo que, em outras 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais de utilização   dos RECURSOS NATURAIS, de uso do território e outros 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação comunidades nas Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral, até 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral, até solução definitiva. 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação ou de limites da Unidade de CONSERVAÇÃO, a Coordenação Geral   de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e Avaliação de Unidades de CONSERVAÇÃO deverá ser informada para que 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação em   Unidades de CONSERVAÇÃO – Coordenação Geral de Gestão 



Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF proteção – também   associada à PROTEÇÃO do patrimônio histórico e cultural do 

Jurídicos\Manual_MPF proteção e cultural do país – com a PROTEÇÃO do meio ambiente   e conservação 

Jurídicos\Manual_MPF conservação do meio ambiente   e CONSERVAÇÃO da diversidade biológica.   Portanto, 

Jurídicos\Manual_MPF diversidade biológica e conservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA.   Portanto, o regime de 

Jurídicos\Manual_MPF proteção menciona o duplo caráter de   PROTEÇÃO a que está submetido, nos 

Jurídicos\Manual_MPF preservação dupla afetação, destinado à PRESERVAÇÃO do   meio ambiente e à 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação dos limites de Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Em alguns 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção de Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Em alguns casos, é 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a retirada das Unidades de CONSERVAÇÃO de sob seus territórios pode 

Jurídicos\Manual_MPF conservação presentes na unidade de CONSERVAÇÃO  sintam suficientemente 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção revisão da área sob regime de PROTEÇÃO Integral, no afã de resolver de 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação limites das Unidades de CONSERVAÇÃO pode gerar a simples desafetação 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção de trechos sob regime de   PROTEÇÃO Integral, a sua recategorização 

Jurídicos\Manual_MPF conservação do trecho sobre regime de CONSERVAÇÃO. Vejamos:  1) Recategorização 

Jurídicos\Manual_MPF proteção que criaram a Unidade sob PROTEÇÃO, com redução de seus limites 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação 3) Mosaicos de Unidades de CONSERVAÇÃO   No Estado de São Paulo, a 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação gestor das Unidades de CONSERVAÇÃO, vem   utilizando recategorização e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação de novas Unidades de CONSERVAÇÃO para compor territórios   integrados 

Jurídicos\Manual_MPF conservação territórios   integrados de CONSERVAÇÃO, geridos na forma de Mosaicos, 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação dessas Unidades   de CONSERVAÇÃO, embora cada uma delas deva 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção que permaneceram em regime de PROTEÇÃO Integral e/ou seu 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a) Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO do Jacupiranga (MOJAC) 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação do Jacupiranga, Unidade de CONSERVAÇÃO original, tinha 140 mil 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção (RDS), quatro Áreas de PROTEÇÃO Ambiental (APA), duas Reservas 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação b) Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Jureia-Itatins   Criado 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação por seis Unidades   de CONSERVAÇÃO (duas Reservas de Desenvolvimento 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Itatins, Unidade de CONSERVAÇÃO original que possuía 79.240 hectares. 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção parte de uma Área de PROTEÇÃO Ambiental Marinha, um Parque Estadual 

Jurídicos\Manual_MPF conservação presentes na unidade de CONSERVAÇÃO  H) Câmara de Conciliação e 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e outros – com Unidades de CONSERVAÇÃO Ambiental. Isso porque é sabido 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais menor pressão sobre os RECURSOS NATURAIS. No entanto, e apesar dessa 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação as Unidades de CONSERVAÇÃO da   natureza de Proteção Integral, cuja 



Jurídicos\Manual_MPF Proteção Conservação da   natureza de PROTEÇÃO Integral, cuja presença humana 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação tradicionais e Unidades de CONSERVAÇÃO. Outra   preocupação a ser 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação tradicionais em Unidades de CONSERVAÇÃO, quando possível,   permite 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e gestão de Unidades de CONSERVAÇÃO   com a presença de povos e 

Jurídicos\Manual_MPF conservação ganhos substanciais para a CONSERVAÇÃO ambiental e   a proteção de 

Jurídicos\Manual_MPF proteção a conservação ambiental e   a PROTEÇÃO de direitos associados a grupos 

Jurídicos\Manual_MPF conservação comunidades tradicionais na CONSERVAÇÃO de ambientes.   Uma atuação 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação ção e gestão de Unidades de CONSERVAÇÃO onde se verifique a presença 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação a realidade nas Unidades de CONSERVAÇÃO. As vistorias e visitas 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação específicos da Unidade de CONSERVAÇÃO, em companhia de equipe 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e à gestão das Unidades de CONSERVAÇÃO.   Recomenda-se planejar, com 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação e as Unidades de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Proteção as Unidades de Conservação de PROTEÇÃO Integral  Alternativas para o 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação na gestão da Unidade de CONSERVAÇÃO, com grau de formalidade maior, as 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação do gestor da Unidade de CONSERVAÇÃO ou dos seus superiores 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação tradicionais em Unidades de CONSERVAÇÃO, resta a judicia-  lização, 

Jurídicos\Manual_MPF conservação Porque as unidades de CONSERVAÇÃO são precariamente geridas no Brasil 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Brasileiro de Unidades de CONSERVAÇÃO, 4, 2004, Curitiba. Anais do IV 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Brasileiro de Unidades de CONSERVAÇÃO, Curitiba: [s.n.], 2004. 

Jurídicos\Manual_MPF proteção Territorialidade étnica e PROTEÇÃO jurídica: as comunidades 

Jurídicos\Manual_MPF conservação Mosaicos de unidades de CONSERVAÇÃO do corredor da   Serra do Mar. 

Jurídicos\Manual_MPF conservação Unidades de CONSERVAÇÃO: intenções e resultados. São Paulo: Annablume 

Jurídicos\Manual_MPF conservação das unidades de CONSERVAÇÃO do mosaico de   Bocaina. Projeto de poio a 

Jurídicos\Manual_MPF conservação EtnoCONSERVAÇÃO:   novos rumos para a conservação da natureza. São 

Jurídicos\Manual_MPF conservação novos rumos para a CONSERVAÇÃO da natureza. São Paulo: 

Jurídicos\Manual_MPF conservação de manejo de unidades de CONSERVAÇÃO: como proceder? In:   Congresso 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Brasileiro de Unidades de CONSERVAÇÃO, 1, 1997, Curitiba. Anais do 

Jurídicos\Manual_MPF Conservação Brasileiro   de Unidades de CONSERVAÇÃO. Curitiba: [s.n.], 1997. 

Jurídicos\Manual_MPF recursos naturais e manejo dos RECURSOS NATURAIS da Mata Atlântica 2. ed. São Paulo: 

Jurídicos\Manual_MPF conservação (Série CONSERVAÇÃO e áreas protegidas, 32).  LITTLE, Paul E. 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol proteção co constitucional para a PROTEÇÃO dos direitos dos índios à suas 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conservação afetada por  unidades de CONSERVAÇÃO fica sob a responsabilidade do 



Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol Conservação tituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade;  (IX) o 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol Conservação o Instituto Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da  Biodiversidade responderá 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conservação dade de CONSERVAÇÃO também afetada pela terra indígena com  a 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol Conservação Instituto  Chico Mendes de CONSERVAÇÃO da Biodiversidade;  (XI) devem 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol proteção uso das terras, a garantir a PROTEÇÃO ambiental  das áreas de unidades 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conservação das áreas de unidades de CONSERVAÇÃO. Isso não significa que as de- 

Jurídicos\parecer-agu-raposa-serra-sol conservação potencializa a eficácia da CONSERVAÇÃO ambiental".  (14) A distinção 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Conservação do Mosaico da Unidade de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins, realizada no 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Conservação do Mosaico da Unidade de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins”, realizada no 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Conservação do Mosaico da Unidade de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins. Dando início 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Conservação do Mosaico da Unidade de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins”. Dando início 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Conservação do Mosaico de Unidade de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins”. O 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Conservação do Mosaico de Unidade de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins. O 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Conservação do Mosaico da Unidade de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins”. Explicou que 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Conservação do Mosaico da Unidade de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins. Em seguida, 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Proteção ao representante da ONG PROTEÇÃO do Sistema Costeiro, Plínio Melo. 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação de manejo das unidades de CONSERVAÇÃO que compunham o antigo Mosaico 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação os em acordos para CONSERVAÇÃO e uso do território. Comentou que as 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação as categorias da unidade de CONSERVAÇÃO foram consideradas adequadas à 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO-SNUC, o mosaico elaborado visa 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação de manejo das unidades de CONSERVAÇÃO que constituíram o antigo 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação Defendeu com veemência a CONSERVAÇÃO integral da área compreendida 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação e do Parque do Itinguçú, a CONSERVAÇÃO da Reserva de Desenvolvimento 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação se a CONSERVAÇÃO da biodiversidade. Certificou que, em razão da atual 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação importantes no contexto da CONSERVAÇÃO biológica. Advertiu que as 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação predomínio de uso humano e CONSERVAÇÃO da biodiversidade deverão 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação esforços pela unidade de CONSERVAÇÃO. Recordou a necessidade em se 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação los em prática na CONSERVAÇÃO de um território ambientalmente 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins proteção dos resíduos e para a PROTEÇÃO frente a distúrbios ambientais, como 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins recursos naturais discurso ao dizer que os RECURSOS NATURAIS têm valor para controle 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins recursos naturais do manejo sustentável de RECURSOS NATURAIS e torna-se permissível a 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação recuperação de espécies, a PRESERVAÇÃO da dinâmica das populações, a 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Conservação o Mosaico Unidade de CONSERVAÇÃO da Juréia como conquista dos 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins recursos naturais da pressão pelo uso dos RECURSOS NATURAIS. Alertou que, no que tange à 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação informou que a unidade de CONSERVAÇÃO Juréia-Itatins possui atualmente 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação de outras unidades de CONSERVAÇÃO, sua extensão poderá chegar a ser 84 



Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação de unidades de CONSERVAÇÃO onde for necessário, uma vez que haja 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação tradicionais para a PRESERVAÇÃO ambiental da região. Seu discurso se 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins proteção de sua contribuição para a PROTEÇÃO ambiental da região. Comentou que 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins proteção de estratégias que visem à PROTEÇÃO da natureza. Manifestou que 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação dessas populações para a PRESERVAÇÃO ambiental das áreas que habitam. 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação para que se promova a PRESERVAÇÃO ambiental da área, mas que contudo 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação à fiscalização e à CONSERVAÇÃO dos recursos naturais. Anízio Barbosa 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins recursos naturais e à conservação dos RECURSOS NATURAIS. Anízio Barbosa de Souza, 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação e a participação destes na PRESERVAÇÃO da região e seus recursos. 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação declividade, própria para a PRESERVAÇÃO da biodiversidade, além do 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação tem papel relevante em sua CONSERVAÇÃO. Advertiu para o fato de que 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação do Estado em prover à CONSERVAÇÃO ambiental e à manutenção da 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação se criassem de unidades de CONSERVAÇÃO que assegurem à população 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins recursos naturais tradicional o acesso aos RECURSOS NATURAIS necessários à sua 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação se ocuparem as unidades de CONSERVAÇÃO, visto que a população local é 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação local é fator importante na CONSERVAÇÃO desses sítios. Instou a que se 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação entre o progresso e a PRESERVAÇÃO do meio ambiente. Questionou o 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins proteção menos favorecida para merecer PROTEÇÃO ou ter direito a habitar a 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação a habitar a unidade de CONSERVAÇÃO. Alegou que a comunidade tem 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação de unidades de CONSERVAÇÃO da Amazônia, os quais disseram deter o 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins recursos naturais de fato, que usam os RECURSOS NATURAIS para o provimento de sua 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Proteção da entidade Mongue PROTEÇÃO ao Sistema Costeiro, afirmou que o mosaico 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Conservação dentro da Unidade de CONSERVAÇÃO. Constava na proposta também que a 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação públicos relacionados à CONSERVAÇÃO do meio ambiente tais como coleta 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação uma comparação do estado de CONSERVAÇÃO da área com o do litoral 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins proteção que houve rebaixamento da PROTEÇÃO ecológica na proposta anterior, o 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação aumentar essa unidade de CONSERVAÇÃO, caso ela constitua um ônus ao 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação feitos nessa unidade de CONSERVAÇÃO para suprir aquilo que o Tribunal 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação uma união real em prol da PRESERVAÇÃO ambiental. Comparou as ações 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação as ações promovidas pela PRESERVAÇÃO no litoral sul com a devastação 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação fiscalização e com ações de PRESERVAÇÃO ambiental. Discorreu sobre a 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação fator foi relevante para a PRESERVAÇÃO dos recursos naturais e sítios 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins recursos naturais para a preservação dos RECURSOS NATURAIS e sítios turísticos na região 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação Declarou que unidades de CONSERVAÇÃO e proteção integral são 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins proteção que unidades de conservação e PROTEÇÃO integral são conceitos 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação ver de perto o trabalho de PRESERVAÇÃO realizado pela população por 



Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação de São Paulo que faz a PRESERVAÇÃO do meio ambiente, o qual deve ser 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação dentro para fora, e que a CONSERVAÇÃO ambiental deve estender-se ao 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins recursos naturais nada mais há de RECURSOS NATURAIS onde houve invasões por caçadores, 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação também outras unidades de CONSERVAÇÃO têm sido degradadas por 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação para que outras unidades de CONSERVAÇÃO do Brasil também sejam 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação de área de atividade de CONSERVAÇÃO de forma a ganhar espaço de 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins recursos naturais de manejo sustentável de RECURSOS NATURAIS e de geração de qualidade 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação e que não era contrário à PRESERVAÇÃO ambiental, mas entendia que, se 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Conservação Itatins, Unidade de CONSERVAÇÃO de Proteção Integral, não garantiram a 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins Proteção Unidade de Conservação de PROTEÇÃO Integral, não garantiram a 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação Integral, não garantiram a PRESERVAÇÃO da biodiversidade nem a 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação na Jureia é diverso da PRESERVAÇÃO ambiental. Concluiu solicitando que 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação modelos de unidades de CONSERVAÇÃO, para o que se deve continuar a 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins conservação a criação das unidades de CONSERVAÇÃO. Mencionou que o estudo 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins proteção ecológica é realizar a PROTEÇÃO ambiental. A respeito da estrada do 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação e em sua capacidade de PRESERVAÇÃO da área, de maneira que sejam 

Técnicos\Ata da AP - Proposta alteração Estação Ecológica Juréia-Itatins preservação o papel das populações na PRESERVAÇÃO do meio ambiente e que este foi 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação Unidades de CONSERVAÇÃO e Criação do Mosaico   de UCs Juréia-Itatins  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação O Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins em 2006 ...... 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Unidades de CONSERVAÇÃO – nova abordagem ............................ 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação delineamento de Unidades de CONSERVAÇÃO .............................. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação delineamento de Unidades de CONSERVAÇÃO marinhas ..................... 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação Criação de nova Unidade de CONSERVAÇÃO .............................. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação de Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO ......... 175  13.1. Impactos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Impactos sobre a CONSERVAÇÃO da biodiversidade ...................... 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação do Mosaico de Unidades de   CONSERVAÇÃO visa atender ao disposto nos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação Nacional de Unidades de   CONSERVAÇÃO:   “§ 2º A criação de uma 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação A criação de uma unidade de CONSERVAÇÃO deve ser precedida de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação de   manejo das unidades de CONSERVAÇÃO do Mosaico criado em dezembro 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação de Gestão das unidades de CONSERVAÇÃO   do mosaico: i) uso público das 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação uso público das unidades de CONSERVAÇÃO de proteção integral e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção unidades de conservação de PROTEÇÃO integral e   reservas de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação pesquisa das unidades de CONSERVAÇÃO  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção de PROTEÇÃO integral; iii) patrimônio histórico-cultural. Por fim, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação em   relação às unidades de CONSERVAÇÃO existentes no então Mosaico. O 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação se em acordos de CONSERVAÇÃO e uso do território.   Todo o processo 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação pública,   associando a CONSERVAÇÃO da natureza ao desenvolvimento 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação um mosaico de unidades de CONSERVAÇÃO, conforme preconizado pelo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação seus distintos objetivos de CONSERVAÇÃO, de forma a   compatibilizar a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO, art. 26)   Cabe destacar que a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação além de criar unidades de   CONSERVAÇÃO do grupo de uso sustentável, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção destinada às do grupo de   PROTEÇÃO integral, ampliando as 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção ampliando as perspectivas de PROTEÇÃO da biodiversidade no 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação iniciativa legal para a CONSERVAÇÃO da Mata Atlântica na área que hoje 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção mais efetivas para a PROTEÇÃO   ambiental.   A implementação de tais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Proteção a instituição das Áreas de PROTEÇÃO Ambiental (APA) no país, parte da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação no sentido de   reafirmar a CONSERVAÇÃO da área. Pode-se citar a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção que deve permanecer sob a PROTEÇÃO especial do Estado a biota da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção que fosse para sua própria PROTEÇÃO, e por   isso a região do Guaraú 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação se a busca pela PRESERVAÇÃO de um   patrimônio que não era somente dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação resolveu, em parte, a CONSERVAÇÃO de um pedaço da   Mata Atlântica e o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação enclaves que   ameaçariam a CONSERVAÇÃO e poderiam levar ao desvio das 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação o Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins.  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Proteção estão protegidas pela Área de PROTEÇÃO Ambiental Federal Cananéia 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção Silvestre, com grau máximo de PROTEÇÃO.   Por fim, considerou-se que o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação internacional visando a CONSERVAÇÃO de zonas   úmidas e de aves 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação O Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins em 2006   A 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação um Mosaico de Unidades de CONSERVAÇÃO na área da EEJI não é nova, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação enorme importância para a CONSERVAÇÃO da   biodiversidade.   A partir 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação restritivas de Unidades de CONSERVAÇÃO (UCs) e pela declaração de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais pesca, extração de RECURSOS NATURAIS com baixa   capitalização. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação um Mosaico de   Unidades de CONSERVAÇÃO, composto por 6 UCs dentro da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação nativa em bom estado de CONSERVAÇÃO, grande   diversidade de aves e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação de educação ambiental e a   CONSERVAÇÃO.   As ilhas que formaram o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção internacionais para a PROTEÇÃO de espécies migratórias. Além disso, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Brasileiro indicam áreas de CONSERVAÇÃO   para esses espaços de abrigo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção a fim de garantir a PROTEÇÃO das   espécies residentes e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação Dessa   forma, a PRESERVAÇÃO do meio natural, a manutenção das 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação do uso adequado do meio e a PRESERVAÇÃO ambiental.   5. Ação Direta de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação de risco para a Unidade de CONSERVAÇÃO. Os dados mostram vigoroso 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação cavernas, unidades de CONSERVAÇÃO, áreas   urbanas, terras de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação muito importante quanto à CONSERVAÇÃO da qualidade da água dessas 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação A   PRESERVAÇÃO das nascentes possibilita a oferta de recurso hídrico 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação preocupação com relação à CONSERVAÇÃO dos recursos hídricos da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção a utilização como   abrigo e PROTEÇÃO   da fauna e da flora 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção Predominam Áreas   para PROTEÇÃO e   abrigo da fauna e   da flora 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção Predominam Áreas   para PROTEÇÃO e   abrigo da fauna e   da flora 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção Predominam Áreas   para PROTEÇÃO e   abrigo da fauna e   da flora 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção Áreas aptas para a   PROTEÇÃO e abrigo   da fauna e da flora 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Preservação Áreas de   PRESERVAÇÃO   Permanente   (APP).   Áreas para 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção PROTEÇÃO e abrigo   da fauna e da flora   silvestre, para fins   de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Preservação Áreas de   PRESERVAÇÃO   Permanente   (APP).   Áreas para 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção recreação, turismo,   PROTEÇÃO e abrigo   da fauna e da flora 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Preservação Áreas de   PRESERVAÇÃO   Permanente (APP)   Limitação severa   quanto 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação fisionomias e graus de CONSERVAÇÃO que, devido às fragilidades dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação seus valores à CONSERVAÇÃO.   As variações que os tipos vegetacionais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica apresenta, ampliam a DIVERSIDADE BIOLÓGICA que contém.   A cobertura 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação de extrema relevância à CONSERVAÇÃO. Apresentam equilíbrio 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação como prioritárias à CONSERVAÇÃO. Em geral são encontrados em áreas em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação A principal medida   de CONSERVAÇÃO dos anfíbios anuros a ser adotada 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação aumente   o interesse da CONSERVAÇÃO desses répteis nessas UCs. Dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação de Mata Atlântica para a PRESERVAÇÃO desta fauna peculiar.   Ambientes 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação dessas UCs para a CONSERVAÇÃO de aves na escala estadual,   nacional e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação dessas UCs para CONSERVAÇÃO das aves. Em relação às   amostragens 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação grande importância para a CONSERVAÇÃO das aves,   com muitas espécies 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação de se planejar a CONSERVAÇÃO na região   considerando a área como um 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação Nesse sentido, a   PRESERVAÇÃO dos ecossistemas aquáticos locais deve 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação de manejo   das unidades de CONSERVAÇÃO do Mosaico Juréia-Itatins, no 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação objetivos das unidades de CONSERVAÇÃO de proteção   integral e de uso 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção unidades de conservação de PROTEÇÃO   integral e de uso sustentável, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação presentes nas unidades de CONSERVAÇÃO de proteção   integral, a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção unidades de conservação de PROTEÇÃO   integral, a metodologia contou 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação presentes nas unidades de CONSERVAÇÃO de uso   sustentável, os dados 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais na   exploração dos RECURSOS NATURAIS desenvolvido ao longo de mais de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais o maior conhecedor dos RECURSOS NATURAIS do meio em que vive. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação objetivos da unidade de CONSERVAÇÃO e dos vínculos que cada família 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação como para repovoamento e   CONSERVAÇÃO do palmito. O interesse da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação nas seis   Unidades de CONSERVAÇÃO do Mosaico. A figura 15 reúne e 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação dentro das Unidades de CONSERVAÇÃO se dá pelo   preenchimento de uma 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação de   existirem Unidades de CONSERVAÇÃO, apenas 36% já visitaram outras 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação em que tipo de Unidade de   CONSERVAÇÃO ele estava no momento da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação com a necessidade de   PRESERVAÇÃO, há pouca consciência de que tão 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais parte   voltada para os RECURSOS NATURAIS. Também demonstram que as 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação limites das   Unidades de CONSERVAÇÃO e suas restrições legais. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção destinada às atividades de PROTEÇÃO e fiscalização das Unidades de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação das Unidades de CONSERVAÇÃO, ou   seja, cerca de 20%. Dentre estas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção com a função específica de PROTEÇÃO e   fiscalização, mas para a qual 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação dentro das Unidades de   CONSERVAÇÃO. O reconhecimento de que o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção para outro a fiscalização e a PROTEÇÃO do próprio visitante ficam 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção objetivos   de uma unidade de PROTEÇÃO legal é inadmissível que, em um 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação admite nas Unidades de CONSERVAÇÃO a quantidade de carros, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação envolvidas era voltado à CONSERVAÇÃO e não às atividades turísticas. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação território desta unidade de CONSERVAÇÃO está abrangido por 06 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação território desta unidade de CONSERVAÇÃO está abrangido por apenas 01 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação território desta unidade de CONSERVAÇÃO está abrangido por 26 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação território desta unidade de CONSERVAÇÃO está abrangido por 07 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação território desta unidade de CONSERVAÇÃO está abrangido por 101 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação fundiária das unidades de CONSERVAÇÃO paulistas de posse e domínio 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação processos por unidades de CONSERVAÇÃO   consideradas no levantamento 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Unidades de CONSERVAÇÃO – nova abordagem   O desmatamento e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais que implica na perda de RECURSOS NATURAIS e seus serviços 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação tais como a manutenção e CONSERVAÇÃO da qualidade e quantidade dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica ou de se manter a   DIVERSIDADE BIOLÓGICA original é a sua conservação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação biológica original é a sua CONSERVAÇÃO in situ, através da criação de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação da criação de   unidades de CONSERVAÇÃO, onde há a manutenção tanto 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO – SNUC1   define unidades de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação define unidades de   CONSERVAÇÃO como sendo um “espaço territorial e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO da Natureza e dá  outras 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Público, com objetivos de CONSERVAÇÃO e limites definidos, sob regime 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção garantias adequadas de PROTEÇÃO”.   De uma maneira geral, as unidades 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação geral, as unidades de CONSERVAÇÃO são superfícies terrestres ou 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação aportados pelas unidades de CONSERVAÇÃO.   Benefícios biológicos e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação • CONSERVAÇÃO das características biofísicas importantes para a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Proteção • PROTEÇÃO de solos em zonas sujeitas à erosão;   • Regulação e 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais direto sustentável dos RECURSOS NATURAIS por   meio da coleta de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Proteção • PROTEÇÃO e conservação de locais de importância cultural, lugares 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação • Proteção e CONSERVAÇÃO de locais de importância cultural, lugares 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação dos ecossitemas naturais, CONSERVAÇÃO das espécies, oportunidades de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação valores às unidades de CONSERVAÇÃO podem ser mensuráveis ou não 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção regulação de distúrbios (PROTEÇÃO contra tempestades, controle de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação terrestres é fundamental a CONSERVAÇÃO de pelo menos 12% e que esta 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação A PRESERVAÇÃO e conservação dos recursos naturais e seus benefícios 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação A preservação e CONSERVAÇÃO dos recursos naturais e seus benefícios 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais e conservação dos RECURSOS NATURAIS e seus benefícios ambientais são 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação de Unidades de   CONSERVAÇÃO aplicar como critérios os benefícios e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação delineamento de Unidades de CONSERVAÇÃO   O delineamento das unidades 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação das unidades de CONSERVAÇÃO terrestres deve ser planejado em uma 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação de unidades de CONSERVAÇÃO faz com que os objetivos de preservação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação faz com que os objetivos de PRESERVAÇÃO da   biodiversidade e as 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação a respeito das políticas de CONSERVAÇÃO,   da inserção da área no 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação e como ela encara a CONSERVAÇÃO da natureza, a legislação incidente 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação União Internacional para a CONSERVAÇÃO, os objetivos primários de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação os objetivos primários de   CONSERVAÇÃO das áreas protegidas são 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Preservação • PRESERVAÇÃO da diversidade biológica e genética   • Proteger valores 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica • Preservação da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e genética   • Proteger valores 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Proteção • PROTEÇÃO de hábitats representativos de espécies raras e/ou em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Proteção • PROTEÇÃO de patrimônios naturais e culturais   • Manutenção de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO-SNUC (BRASIL, 2000). Essas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação 1988, o arcabouço legal da CONSERVAÇÃO da natureza do   Brasil, sendo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação direcionadas às unidades de CONSERVAÇÃO da natureza.   A Política 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Proteção • PROTEÇÃO dos ecossistemas, com a preservação de áreas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação dos ecossistemas, com a PRESERVAÇÃO de áreas representativas;   • 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção para o uso   racional e a PROTEÇÃO dos recursos ambientais;   • 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica para a manutenção da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e dos recursos genéticos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação • contribuir para a PRESERVAÇÃO e a restauração da diversidade de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais sustentável a partir dos RECURSOS NATURAIS;   • promover a utilização 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação princípios e práticas de CONSERVAÇÃO da natureza no   processo de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica e socialmente a DIVERSIDADE BIOLÓGICA;   • favorecer condições e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais • proteger os RECURSOS NATURAIS necessários à subsistência de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Proteção as Unidades de PROTEÇÃO Integral (UCPI) e as Unidades de   Uso 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais o uso indireto dos seus RECURSOS NATURAIS, com exceção dos casos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação da UCUS é “compatibilizar a CONSERVAÇÃO da natureza com o   uso 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais de parcela dos seus RECURSOS NATURAIS.”   Os objetivos das categorias 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação objetivos das Unidades de   CONSERVAÇÃO, segundo o SNUC.   GRUPO 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Proteção GRUPO Categoria Objetivos PROTEÇÃO Integral   Estação Ecológica 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação Estação Ecológica PRESERVAÇÃO da natureza e a realização de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação Reserva Biológica PRESERVAÇÃO integral da biota e demais atributos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica natural, a DIVERSIDADE BIOLÓGICA e os processos ecológicos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação Parque Nacional PRESERVAÇÃO de ecossistemas naturais de grande 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Proteção Área de PROTEÇÃO   Ambiental   área em geral extensa, com um certo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica básicos proteger a DIVERSIDADE BIOLÓGICA, disciplinar o processo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais do uso dos   RECURSOS NATURAIS.   Área de Relevante   Interesse 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação lo com os objetivos de   CONSERVAÇÃO da natureza  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais de exploração   dos RECURSOS NATURAIS, desenvolvidos ao longo de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção um papel fundamental na PROTEÇÃO da natureza   e na manutenção da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica e na manutenção da DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Tem o objetivo   básico de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais vida e exploração dos   RECURSOS NATURAIS das populações tradicionais, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica de conservar a DIVERSIDADE BIOLÓGICA. Só poderá ser   permitida a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação consolidou os objetivos de CONSERVAÇÃO das categorias de manejo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Objetivos de CONSERVAÇÃO das categorias de manejo brasileiras*. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Objetivos de CONSERVAÇÃO/UCs EEc ReBio PN MN RVS APA ARIE FN REx RF 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação CONSERVAÇÃO dos recursos   genéticos   1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 --- 2 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação CONSERVAÇÃO de bacias   hidrográficas   2 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Proteção PROTEÇÃO de sítios   arqueológicos, culturais e   históricos   --- 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Proteção PROTEÇÃO de belezas naturais --- --- 1 1 3 2 3 --- --- --- --- 2 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação Nacional de Unidades de CONSERVAÇÃO. BRASIL,   2000.   1-Objetivos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Proteção Área de PROTEÇÃO Ambiental; ARIE - Area de Relevante   Interesse 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção Qual o grau de   PROTEÇÃO a mudanças induzidas pelo homem dessa área? 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais no que se refere aos RECURSOS NATURAIS? É de extensão   suficiente 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção econômica por meio de sua PROTEÇÃO tais como recreação, turismo o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação delineamento de Unidades de CONSERVAÇÃO marinhas   Nas áreas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção de sistema aberto, a PROTEÇÃO de   algumas comunidades e habitats 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção econômico devido a PROTEÇÃO , por exemplo, proteção de uma área para 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção a proteção , por exemplo, PROTEÇÃO de uma área para recreação, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais a garantia desses RECURSOS NATURAIS.   10. Análise das Estações 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação necessárias para a CONSERVAÇÃO, para a gestão e para o   enquadramento 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação categorias de Unidades de CONSERVAÇÃO previstas na Lei   Federal nº 9 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação categoria de unidade   de CONSERVAÇÃO.   Considerando que com o 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação de melhorar o desenho da   CONSERVAÇÃO.  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação do   melhor desenho da CONSERVAÇÃO, considerando a necessidade de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação • qual o grau de CONSERVAÇÃO da vegetação?   • a área contém alta 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação de outras unidades de CONSERVAÇÃO ou áreas especialmente protegidas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação das unidades de CONSERVAÇÃO. Os ajustes dos limites consideraram a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção ou potencial, por exemplo, PROTEÇÃO   de uma área para recreação, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção as bacias hidrográficas, a PROTEÇÃO das   nascentes, a conectividade 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Se por um lado há CONSERVAÇÃO, por outro há grandes demandas para a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação desenho da PEIt para que a CONSERVAÇÃO dessa faixa se estabeleça. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação objetivo garantir a maior   CONSERVAÇÃO possível dos seus recursos, no 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção e manejo das atividades, a PROTEÇÃO e a fiscalização das UC 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação para a real efetivação da   CONSERVAÇÃO ambiental. O estreito 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação tendem a comprometer a   CONSERVAÇÃO, pois permitem invasões de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação finalidade da Unidade de   CONSERVAÇÃO. Este é mais um ponto crítico, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais depende da terra e dos RECURSOS NATURAIS e   dos laços econômicos e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação e também em pró da   CONSERVAÇÃO da história natural da floresta.   O 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação e potenciais para uso e CONSERVAÇÃO   do Mosaico;   • Definir 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação e restrições para uso e CONSERVAÇÃO de cada unidade.  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação nos limites das Unidades de CONSERVAÇÃO do Mosaico   da Juréia-Itatins 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação e “restrições”   de uso e CONSERVAÇÃO ligada a unidade temática.  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação Criação de nova Unidade de CONSERVAÇÃO   10.3.1. Ilhas do Abrigo e 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação de Unidades de   CONSERVAÇÃO terrestre.   Critérios Descrição   são 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação qual o grau de CONSERVAÇÃO da   vegetação?   Floresta Ombrófila Densa 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção que   pode funcionar como uma PROTEÇÃO natural. Necessidade de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação de Unidades de   CONSERVAÇÃO terrestre.   Critérios Descrição   são 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação qual o grau de   CONSERVAÇÃO da   vegetação?   Estágio médio a tardio, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica em estado natural, da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e conservação dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação da diversidade biológica e CONSERVAÇÃO dos recursos   genéticos, além 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação de Unidades de   CONSERVAÇÃO terrestre.   Critérios Descrição   são 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Qual o grau de   CONSERVAÇÃO da   vegetação?   Floresta Ombrófila 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação para pesquisas nas áreas de CONSERVAÇÃO e recuperação ambiental, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais direto   sustentável dos RECURSOS NATURAIS com coleta de produtos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação essa área, é importante a CONSERVAÇÃO e manutenção da   biodiversidade 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção da   biodiversidade e PROTEÇÃO dos recursos naturais necessários à 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais e proteção dos RECURSOS NATURAIS necessários à subsistência de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação de Unidades de   CONSERVAÇÃO terrestre.   Critérios Descrição   são 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Qual o grau de CONSERVAÇÃO da   vegetação   Mangue: estágio pioneiro, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação CONSERVAÇÃO e manutenção da biodiversidade, manutenção dos modos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação de Unidades de   CONSERVAÇÃO terrestre.   Critérios Descrição   são 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Qual o grau de CONSERVAÇÃO   da vegetação?   Floresta Ombrófila Densa 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais tradicional, uso de RECURSOS NATURAIS), existe forte valor para a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais tradicional, uso de RECURSOS NATURAIS), existe forte valor para a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica em estado natural, da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e conservação dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação da diversidade biológica e CONSERVAÇÃO dos recursos genéticos,   além 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação de Unidades de   CONSERVAÇÃO terrestre.   Critérios Descrição   são 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Qual o grau de CONSERVAÇÃO da   vegetação?   Floresta Ombrófila Densa 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação aos limites da unidade de CONSERVAÇÃO (que chamamos de   “Bananal”) 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção ações mais efetivas de   PROTEÇÃO. A área da EEJI em função de sua 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais para a garantia dos   RECURSOS NATURAIS e seus serviços para as atuais 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica em estado natural, da DIVERSIDADE BIOLÓGICA e conservação   dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação da diversidade biológica e CONSERVAÇÃO   dos recursos genéticos, além 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação e seleção de Unidades de   CONSERVAÇÃO da área marinha.   Critérios 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação a PRESERVAÇÃO dos ecossistemas aquáticos locais deve ser encarada com 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção potencial, por exemplo,   PROTEÇÃO de uma área para   recreação, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção econômico devido a   PROTEÇÃO para a recreação, subsistência e uso de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica área deve proteger a DIVERSIDADE BIOLÓGICA e para tanto deve 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais e asseguarar o uso dos RECURSOS NATURAIS, especialmente os   estoques 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação categorias de unidades de   CONSERVAÇÃO (tabela 3), a melhor categoria 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção de gestão com ordenamento de PROTEÇÃO e   uso.  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais íntima   dependência dos RECURSOS NATURAIS, devido a um maior ou menor 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação categoria de unidade de CONSERVAÇÃO – Estação   Ecológica – visando a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção Ecológica – visando a PROTEÇÃO da biodiversidade e retirada dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação no interior de unidades de CONSERVAÇÃO, o que   culminou na introdução 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação Nacional   de Unidades de CONSERVAÇÃO instituído em 2000 pela Lei nº 9 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção no interior de unidades de PROTEÇÃO   integral, até que sejam 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação do Mosaico de   unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia-Itatins, criado pela 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação pela gestão das unidades de CONSERVAÇÃO, estabeleceu   os critérios 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação em   relação às unidades de CONSERVAÇÃO: nas RDS são beneficiárias, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção nas UC’s de PROTEÇÃO integral têm o direito   à permanência, conforme 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação harmonizando a PRESERVAÇÃO da natureza e o uso sustentável dos 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais o uso sustentável dos   RECURSOS NATURAIS.   Buscou-se, no 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção 42 do SNUC nas unidades de PROTEÇÃO integral   que, por interpretação, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção um papel fundamental na PROTEÇÃO da natureza e na   manutenção da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI diversidade biológica e na   manutenção da DIVERSIDADE BIOLÓGICA” (artigo 20 do SNUC);   • 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais e usam territórios e RECURSOS NATURAIS como   condição para sua 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção 42 do SNUC nas unidades de   PROTEÇÃO integral.   Entendeu-se que 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais “usa o território e RECURSOS NATURAIS como condição   para sua 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais de oferta dos RECURSOS NATURAIS.   Como se deu a ocupação do 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais do território e uso dos RECURSOS NATURAIS como   condição para sua 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação nas unidades de CONSERVAÇÃO que têm   como finalidade a proteção da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI proteção que têm   como finalidade a PROTEÇÃO da cultura, visam proteger o modo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação Grupo Unidade de CONSERVAÇÃO  EEJI (1987) Mosaico 2009 Diferença com 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI PROTEÇÃO PROTEÇÃO INTEGRAL  Estação Ecológica da Juréia‐  Itatins 79.270 84 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação do Mosaico das Unidades de CONSERVAÇÃO da Juréia‐Itatins. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação de Mosaico de Unidades de   CONSERVAÇÃO   Este item tem por objetivo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação do mosaico de unidades de   CONSERVAÇÃO no território da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação do ponto de vista da CONSERVAÇÃO da biodiversidade,   da solução dos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação das unidades de CONSERVAÇÃO em geral, e desse   território em 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação na   CONSERVAÇÃO da biodiversidade e da cultura como bens de todos; 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação categorias de unidade de   CONSERVAÇÃO do mosaico.   Em termos gerais, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação áreas com maior grau   de PRESERVAÇÃO fossem destinadas integralmente 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação destinadas integralmente à CONSERVAÇÃO, ao mesmo tempo em   que se 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Impactos sobre a CONSERVAÇÃO da biodiversidade   A identificação de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação de áreas com alto grau de PRESERVAÇÃO e fragilidade no interior das 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação dessas áreas para a CONSERVAÇÃO da biodiversidade.   Nas áreas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação necessária tanto para a CONSERVAÇÃO da biodiversidade como para a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais associados ao uso dos RECURSOS NATURAIS.  

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação das comunidades para a PRESERVAÇÃO e   recuperação dessas áreas, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais e do uso sustentável dos RECURSOS NATURAIS.   13.2. Impactos sobre a 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação dessa Unidade de   CONSERVAÇÃO é o da ocupação humana em seu interior, 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação do mosaico de   unidades de CONSERVAÇÃO para a solução dos conflitos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação tanto a questão   da PRESERVAÇÃO da biodiversidade, como a questão do 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação pelo novo desenho de CONSERVAÇÃO   e o correto manejo das áreas 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação em novas unidades de CONSERVAÇÃO, de   acordo com os objetivos 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI preservação com vistas à PRESERVAÇÃO stricto sensu (no   caso da estação 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais e ao uso sustentável dos RECURSOS NATURAIS (no caso das reservas   de 



Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação o aumento das unidades de CONSERVAÇÃO requer   esforços adicionais da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação de Mosaico de Unidades de   CONSERVAÇÃO.   Meio Origem da   pressão 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI recursos naturais sustentável de   RECURSOS NATURAIS   Projetos comunitários   de 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação Mudanças sociais e CONSERVAÇÃO ambiental na   Estação Ecológica da 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação de Gestão de Unidades de CONSERVAÇÃO Gerenciadas pelo Instituto 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação Prioritárias para a CONSERVAÇÃO e Restauração no Estado de São Paulo 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI conservação e a   Estratégias para a CONSERVAÇÃO. Tópicos Atuais em Botânica. 

Técnicos\Estudo_Tecnico_recategorização_MUCJI Conservação CONSERVAÇÃO da biodiversidade em fragmentos   florestais. SÉRIE 

 

 


