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• Exploração no Brasil colônia; 

• Companhia Belgo-Mineira; 

• Companhia Vale do Rio Doce; 

• Lavagem técnica 

 



• Extração do carvão mineral em SC – “área crítica de 

poluição”; 

• Importação do manganês; 

• Projeto Grande Carajás/Usina Tucuruí e carvão vegetal; 

• Extração de areia e brita. 

 





• 1534: Decreto emitido pela corte Portuguesa 

• 1808: Criação do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, 
considerado a primeira área de conservação ambiental do 
Brasil 

• 1934: Código Florestal e o Código das Águas 

• 1965: Código Florestal é revisto e são criadas as APPs (áreas 
de preservação permanente), entre outras áreas de 
conservação  

• 1973: Secretaria Especial de Meio Ambiente 

• 1981: Política Nacional do Meio Ambiente 

• 1988: Nova Constituição 



• Também conhecida como Lei da Natureza. 

• Sancionada em 12 de fevereiro de 1998 por FHC 

• Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

• Traz severas punições contra crimes ambientais. 

• São considerados crimes ambientais as agressões ao meio ambiente 
e seus componentes (flora, fauna, recursos naturais, patrimônio 
cultural) que ultrapassam os limites estabelecidos por lei. 

• Divide os crimes ambientais em: 

• Crimes contra a fauna 

• Crimes contra a flora 

• Poluição e outros crimes ambientais 

• Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural 

• Crimes contra a administração ambiental 

• Infrações Administrativas 

 

 

 

 



• Alguns pontos interessantes da Lei de Crimes Ambientais: 

• A exportação não autorizada de "peles e couros de anfíbios e répteis em 
[estado] bruto" (art.13) sujeita o infrator à multa de 2 mil reais, mais um 
acréscimo de 200 a 5 mil reais por espécie apreendida, conforme o grau de 
raridade do animal. 

• Fabricar, vender, transportar ou soltar balões, é punido com prisão e multa.  

• Destruir, causar danos, lesionar ou maltratar plantas ornamentais é crime, 
punido por até um ano. 

• Quem dificultar ou impedir o uso público das praias estará sujeito a até cinco 
anos de prisão. 

• A prática de pichar, grafitar ou de qualquer forma sujar edificação ou 
monumento urbano, sujeita o infrator a até um ano de detenção. 

• Por esses e por outros motivos, a legislação ambiental brasileira é 
considerada uma das mais avançadas do mundo*, embora  haja 
dificuldade de aplicá-la (Programa CBERS). 

 

 





• Relator: Aldo Rebelo  

• Código atual é uma colcha de retalhos: “Nos últimos quarenta 

anos, uma série de decretos, portarias e resoluções transformou 

o código ambiental em uma aberração jurídica” 

• O relatório é a primeira tentativa séria de aprimorar a 

legislação ambiental brasileira.  

• Criado há quatro décadas e meia com o intuito de proteger a 

vegetação nativa, o Código Florestal passou por dezenas de 

modificações ao longo dos anos. Nenhuma delas serviu para 

conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação da 

natureza. 

 

 



• Por que mudar? 

• "Foram incorporados dispositivos legais de forma disparatada, o que 
provocou aberrações jurídicas. É raro que um proprietário cumpra o 
código atual sem arcar com prejuízos, o que representa um risco para o 
agronegócio e para a economia brasileira , diz Rebelo. 

• O agronegócio é responsável por um terço do PIB nacional, quase 
metade das exportações e aloca 38% da mão de obra do país. 

• Pelos cálculos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). Se o atual código fosse seguido a risca pelos agricultores, haveria 
redução de 71 bilhões no faturamento do setor e 53 milhões de 
empregos seriam extintos. Os agricultores teriam de abrir mão de 26% 
das áreas utilizadas para cultivo e criação de gado, hoje estimadas em 
44% do território nacional. 

• É um preço muito alto a pagar pela manutenção de um código que traz 
poucos benefícios ao ambiente", diz a senadora Kátia Abreu presidente 
da CNA. 

 



• Por que mudar? 

• Um dos pontos mais espinhosos da legislação diz respeito à reserva legal, 

os porcentuais de mata nativa que o dono do imóvel rural é obrigado 

pela lei a preservar. Em 1998, uma medida provisória elevou esses 

porcentuais, fixando-os em 80% na Amazônia, 35% no cerrado e 20% 

no restante do país. Como a maioria das propriedades rurais do país já 

estava estabelecida na ocasião, a mudança jogou 90% dos agricultores e 

pecuaristas brasileiros na ilegalidade. A multa para quem está irregular 

é de 500 reais por dia, por hectare. Pelo novo código, o proprietário tem 

de preservar o porcentual de resena legal previsto em lei na época em 

que adquiriu a terra. Em contrapartida, tem anistia das multas, caso se 

comprometa a reflorestar a área desmatada. 



• Por que mudar? 

• O relatório da reforma tenta consertar outras incoerências da legislação 

vigente, como as regras para as áreas de preservação permanente 

(APPs), que incluem as várzeas. encostas e topos de morro. Essas áreas 

não podem ser desmaiadas por nenhuma razão. Ocorre que elas 

abrigam muitos cultivos tradicionais. como a banana no Vale do Ribeira e 

o arroz no Rio Grande do Sul. 

• 1 milhão de pequenas propriedades rurais são inviáveis por causa do 

código atual, que determina uma área de preservação de 30 metros em 

relação a margem de rios e riachos. A produção de arroz do Brasil fica 

inviabilizada porque, em todo mundo, este produto é plantado em 

várzeas, áreas em que, aqui, a produção é proibida. 

 







• 02/03/2011 - Parlamentares instalam Câmara de Discussão 
do Código Florestal, que tentará acabar com as divergências 
que ainda existem em torno da proposta de mudança do 
Código Florestal e encontrar um consenso antes de a proposta 
ser votada no plenário. O novo código foi apresentado pelo 
deputado Aldo Rebelo e aprovada numa comissão especial no 
ano passado. 

• 15/03/2011 - A frente parlamentar da agropecuária da 
Câmara dos Deputados realiza um seminário sobre o Código 
Florestal. O deputado Aldo Rebelo propõe alterações na atual 
legislação. Agricultores de várias partes do país participaram 
do evento. 

• 28/03/2011 – Começam no senado as discussões sobre o novo 
código florestal. A previsão de votação na Câmara é para 
maio. 

 



 

Vídeo em: http://glo.bo/eSYHNo  





• Incentivado pelas manifestações de Paris de 1968; 

• Passeata dos Cem Mil contra a ditadura militar realizada no 

Rio de Janeiro; 

• Greves operárias realizadas em Osasco(SP) e Contagem(MG); 

• Fortalecimento da ditadura militar com o Ato Institucional nº05; 

• Milagre econômico. 



• UPAN; 

• FBCN; 

• Agapan; 

 



• Fundada em 13 de Julho de 1971 em São Leopoldo(RS), sendo 

a segunda entidade ambientalista mais antiga da América 

Latina; 

• Originalmente chamada de Agapan-NL(Núcleo Leopoldense) 

devido ao fato de alguns de seus fundadores terem constituído 

a Agapan; 

• Mais tarde mudou de nome para Agapan-SL; 

• Mudou de nome para UPAN apenas em 1986 em homenagem 

a Henrique Luiz Roessler e à antiga UPN fundada em 1955. 

 



• Fundada em 1958 com a finalidade de proteger e conservar a 

natureza contra o elevado uso dos recursos naturais; 

• Outra função é a implantação de áreas reservadas à proteção 

da natureza; 

• Considerada de utilidade pública em 30 de Outubro de 1964. 

  

 



• Criada em 1971 liderada por José Lutzenberger; 

• Em sua pauta estava o controle do uso de agrotóxicos e a 

poluição do ar; 

• Devido à ditadura não pôde ter muita atuação. 

 



• Enfraquecimento da ditadura militar; 

• Volta de políticos, professores, músicos, religiosos etc exilados; 

• Movimento contra o desmatamento da Amazônia; 

• Movimento contra a instalação da usina Angra I; 

• Movimento contra o enchimento do lago da Usina de Itaipu; 

 



• Teve a proposta de transformar a legislação ambiental 

brasileira uma das mais modernas do mundo; 

• Criação do zoneamento ambiental; 

• Exigência da apresentação de um Estudo de Impactos 

Ambientais; 

• Introdução de penalidades para os transgressores do meio 

ambiente; 

 



• Criação da frente Parlamentar Verde 

 

• Aceitação da temática social como uma matriz do 
ambientalismo 

 

• A questão ambiental nos sindicatos 

 

• O Greenpeace no Brasil 

 

• A internet como meio de divulgação e denúncia de questões 
ambientais  

 



 





• É um processo em que determinados materiais são reutilizados 

como matéria-prima. 

 

• Reciclar economiza energia  e poupa recursos naturais. 

 

• Reduz a emissão de gases de efeito estufa associados à 

geração de energia pela queima de combustíveis fósseis. 

 



• A reciclagem traz os seguintes benefícios: 

• Contribui para diminuir a poluição do solo, água e ar. 

• Melhora a limpeza da cidade e a qualidade de vida da população. 

• Prolonga a vida útil de aterros sanitários. 

• Melhora a produção de compostos orgânicos. 

• Gera empregos para a população não qualificada. 

• Gera dinheiro com a comercialização dos recicláveis. 

• Estimula a concorrência 

• Contribui para a valorização da limpeza pública e para formar uma 

consciência ecológica. 

 



• O Brasil produz cerca de 240 mil toneladas de lixo por dia.  

 

• Apenas uma pequena porcentagem é levada para locais 

apropriados.  

 

• Se encontra entre os países que mais reciclam no mundo. 

 

• Entre as cidades que mais reciclam estão: Curitiba (PR), Itabira 

(MG), Santo André (SP) e Santos (SP). 

 



• A maior parte do lixo domiciliar no Brasil é composta de 

matéria orgânica. 

 

• O tratamento adequado do lixo envolve tanto vantagens 

ambientais como econômicas.  

 

• Ao reciclar, pode-se consumir até metade da energia e água 

necessário para a produção do material novo. 

 





• Poucas cidades possuem equipes e políticas públicas específicas 

para o lixo.  

 

• Entre as soluções para a questão estão: 

• criação de aterros sanitários; 

• programas de coleta seletiva; 

• reciclagem; 

• realização de campanhas de conscientização; 

• maior atuação dos poderes públicos. 

 



• 88% das cidades brasileiras não possuem conselho de meio 

ambiente. 

 

• Entre os 12% restantes: 

• 34% das cidades têm um órgão ambiental especifico 

• 25% são outras instâncias que respondem pela área ambiental 

• 41% não há qualquer órgão responsável pela gestão ambiental 



• Os altos níveis de reciclagem estão mais associados ao valor 

das matérias-primas e aos altos níveis de pobreza e 

desemprego do que à educação e à conscientização 

ambiental. 

 

• O IBGE acredita que o estabelecimento de preços mínimos 

para os materiais recicláveis deve elevar a proporção de 

materiais reciclados.  
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