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O que tem a ver a 

conservação da natureza 
com justiça social? 

Unequal Scenes – Johnny Miller

Algumas questões
centrais:



A legislação ambiental
também protege as 

pessoas? 



• Art. 225. Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao poder público e
à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.

Fonte: Ranking do Saneamento 2019 – Instituto Trata Brasil
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São quase 35 milhões de brasileiros sem o acesso a água tratada
E quase 100 milhões não tem acesso à coleta de esgoto
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Em 2018, os brancos ganhavam em média 

73,9% mais do que pretos ou pardos

Pretos e pardos possuem 44,5% de restrição 
de acesso à serviços de saneamento básico 

enquanto brancos, 27.9%
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Valor utilitário 
da natureza

Licenciamento 
ambiental

EIA/RIMA

Licença Prévia - Concedida na fase inicial 
do planejamento do empreendimento
ou atividade.

Licença de Instalação - Autoriza a
instalação da obra ou atividade de
acordo com as
especificações constantes dos planos.

Licença de Operação - Autoriza a operação
da atividade ou empreendimento, após a
verificação do cumprimento do que diz nas 
licenças anteriores.



A Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho 

foi adotada pela leis internacionais 
em 1989 e ratificada pelo Brasil em 
2004. É um instrumento jurídico que 
se vincula as leis brasileiras, que trata 
especificamente dos direitos 
indígenas e tribais, incluindo as 
comunidades quilombolas. No caso 
do licenciamento, esta lei assegura o 

direito à consulta prévia 
antes de qualquer ação que prejudica 
a comunidade direto ou 
indiretamente.

Povos e 
Comunidades 
Tradicionais

Decreto 6.040/2007

EIA/RIMA
Portaria MMA N.º 60/2015



Principais problemas relacionados ao EIA/RIMA

• Determinação dos atingidos;
• Fracionamento do empreendimento;
• Audiências Públicas como espaço para publicidade;
• Conhecimento local x conhecimento técnico;
• Papel dos Conselhos de Meio Ambiente.

(Leroy & Acselrad, 2009)
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Casos de racismo e injustiça ambiental - Brasil

Quilombo Boa Vista, Oriximiná, Pará
Área de mais de 1000 ha
População em 200 famílias
Conflito: Mineração

Projeto Trombetas – 1970

Carta da empresa em 1980 foi 
o estopim para a luta e 
resistência
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Fonte: UFSC

Foto: Carlos Penteado



“A que preço a gente tem essa “educação de qualidade”? 
A gente não sabe pescar [...] eu não sei plantar, eu não sei 
caçar porque essa empresa tomou tudo de nós. A gente
também não tem território para isso.” 

Carlene Printes – Comunidade Quilombola Boa Vista, 
Oriximiná/PA



Casos de racismo e injustiça ambiental - Brasil

Pequenos agricultores, Quilombolas e 
Povos Indígenas
Conflito: Monocultura do eucalipto



Quilombo Alto da Serra, Lídice/Rio Claro, RJ
População em 20 famílias
Conflito: Invasão de terras e sobreposição 
com Unidade de Conservação

Desde a década de 1950 ocupam as terras do 
sertão do Sinfrônio



Povo Ashaninka, Acre
Conflitos: Desmatamentos, grilagem e 
biopirataria

Resistência para uma justiça ambiental



Mais de 300 anos de agricultura na 
Mata Atlântica sem o uso de 

insumos sintéticos

Riscos legais 

Tempo longo de autorização do 
órgão ambiental 

Resistência para uma justiça ambiental

Quilombolas do Vale do Ribeira, SP



Durante a pandemia...



Para o tempo pós-pandemia

Justiça 
climática

Restauração de 
ecossistemas

Degrowth
economics
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Obrigado pela atenção!
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