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ORDENAMENTO AMBIENTAL

X

ORDENAMENTO TERRITORIAL 



É o conjunto de metas, diretrizes, ações e
disposições coordenadas, destinado a organizar, em
certo território, o uso dos recursos ambientais e as
atividades econômicas, de modo a atender a
objetivos políticos (ambientais, de desenvolvimento
urbano e econômico, etc.). Está relacionado a
planejamento ambiental.

ORDENAMENTO AMBIENTAL





A relação de populações com o território, como um
elemento fundamental na cultura tradicional, pode ser
definida:

“como uma porção da natureza e do espaço sobre o qual
determinada sociedade reivindica e garante a todos, ou a
uma parte de seus membros, direitos estáveis de acesso,
controle ou uso da totalidade ou parte dos recursos naturais
existentes” (Diegues e Arruda, 2001, p 24).



Conhecimento tradicional: o conjunto de saberes e saber-fazer a 
respeito do mundo natural  e sobrenatural, transmitido oralmente, de 
geração em geração.
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Então, o que passamos a questionar???



1. Como compreender ambiente e uso de recursos naturais

2. Como se dá o conhecimento sobre o uso do espaços
(aquático, terrestre)

3. É possivel compreender processos de decisão dos usuários
dos recursos ( caçadores, extrativistas, pescadores)

4.LEK: conhecimento local sobre biologia/ecologia das
espécies



Para entender o ordenamento ambiental na construção de
territórios ditos sustentáveis é preciso compreender alguns
conceitos como conhecimento tradicional , diversidade
cultural, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável,
gestão, e manejo...e atuar com uma abordagem ......

inter e transdisciplinar



Conhecimento tradicional: o conjunto de saberes e
saber-fazer a respeito do mundo natural e sobrenatural,
transmitido oralmente, de geração em geração.

A diversidade cultural engloba as diferenças culturais
que existem entre as pessoas, como a linguagem,
danças, vestuário e tradições, bem como a forma como
as sociedades organizam-se conforme a sua concepção
de moral e de religião, a forma como eles interagem com
o ambiente etc.



O que é Sustentabilidade?
O conceito de sustentabilidade comporta sete aspectos ou dimensões
principais:

Sustentabilidade Social* - melhoria da qualidade de vida da população,
equidade na distribuição de renda e de diminuição das diferenças sociais,
com participação e organização popular;

Sustentabilidade Econômica* - públicos e privados, regularização do fluxo
desses investimentos, compatibilidade entre padrões de produção e
consumo, equilíbrio de balanço de pagamento, acesso à ciência e
tecnologia;

Sustentabilidade Ecológica* - o uso dos recursos naturais deve minimizar
danos aos sistemas de sustentação da vida: redução dos resíduos tóxicos e
da poluição, reciclagem de materiais e energia, conservação, tecnologias
limpas e de maior eficiência e regras para uma adequada proteção
ambiental;



O conceito de sustentabilidade comporta sete aspectos ou dimensões
principais:

Sustentabilidade Cultural - respeito aos diferentes valores entre os povos
e incentivo a processos de mudança que acolham as especificidades
locais;

Sustentabilidade Espacial - equilíbrio entre o rural e o urbano, equilíbrio
de migrações, desconcentração das metrópoles, adoção de práticas
agrícolas mais inteligentes e não agressivas à saúde e ao ambiente,
manejo sustentado das florestas e industrialização descentralizada;

Sustentabilidade Política - no caso do Brasil, a evolução da democracia
representativa para sistemas descentralizados e participativos,
construção de espaços públicos comunitários, maior autonomia dos
governos locais e descentralização da gestão de recursos;



CULTURALMENTE ACEITO

Sustentabilidade

Sustentabilidade
Ambiental

- conservação geográfica,
equilíbrio de ecossistemas,
erradicação da pobreza e
da exclusão, respeito aos
direitos humanos e
integração social.
Abarca todas as
dimensões anteriores
através de processos
complexos.



DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE MANEJO



Desenvolvimento sustentável : conceito originado há 40 anos, em
Paris, durante a Biosphere Conference. Leva em consideração, além dos
fatores econômicos, aqueles de caráter social e ecológico, assim como
as disponibilidades dos recursos vivos e inanimados, e as vantagens e
inconvenientes, a curto e longo prazos, de outros tipos de ação.

É um conceito difícil de implementar, dadas as complexidades
econômicas e ecológicas das situações atuais. Há fatores sociais, legais,
religiosos e demográficos, que também interferem na aplicação de
considerações e diretrizes ecológicas às finalidades e processos de
desenvolvimento (Glossário de Ecologia).



Manejo: constitui na aplicação de programas de utilização dos
ecossistemas, baseado em teorias ecológicas sólidas, amparados
em leis ambientais de modo que sejam mantidas da melhor
forma possível as comunidades vegetais e/ou animais como
fontes úteis de produtos biológicos para o homem (conservação)
e, também como fontes de conhecimento científico (conservação
e preservação), para o desfrute das gerações futuras.

Então,  porque e para que proteger 
territórios com populações 

humanas??? 



Obrigada!
oliveira@museu-goeldi.br


