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Ainda, um pouco da 
história ambiental do 
Brasil, afinal somos 
MEGADIVERSOS...e 
criamos uma política 
ambiental...



A criação de áreas protegidas no Brasil e grande parte do mundo
obedecia critérios eminentemente estéticos ou atendia as
circunstancias políticas da época. Não havia planejamento, nem
critérios científicos, muito menos a ideia de um sistema.

Ao longo das décadas seguintes e principalmente depois da
segunda guerra mundial, quando muitos países buscam uma
recuperação econômica, o ambiente e muitos ecossistemas são
afetados.... Então, políticas voltadas a proteção ambiental são
desenvolvidas e propostas, nas décadas de 1960 e 1970, entre elas:



Adesão a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas
Cênicas dos Países da América e a Lei de Proteção à fauna – Lei
5,197/1967- proibiu a caça e previu a criação das reservas biológicas;

Novo Código Florestal – 1965 (previu a criação de parques nacionais,
florestais nacionais);

Ministério da Agricultura, em 1966, institui Comissão com propósito de
implantar uma política efetiva de parques no Brasil;

Criação do IBDF, em 1967 para maior eficiência na implantação das
políticas públicas;

II PND- Determinava que “o Brasil deveria defender o seu patrimônio
nacional de recursos naturais.



Já na década de 1970 (conhecida como a década da destruição!!!)

Proposto um Plano de Sistema de Unidades de Conservação do Brasil,
com base em um estudo da Comissão de Parques e Áreas Protegidas
da IUCN e na Análise de Prioridades em Conservação da Natureza para
a Amazônia (Gary Wetterberg);

Decreto 84.017/1979 – Regulamento dos Parques Nacionais;

Foi criada a nomenclatura Unidades de Conservação para as áreas
protegidas e, também, implantadas unidades em propriedades
privadas;

Valorização dos critérios científicos: ecossistemas representativos,
espécies endêmicas ou ameaças de extinção.



Fonte : amazoniareal.com



Política Nacional de Meio Ambiente – Lei 8.938/81, previu a criação de 
Áreas de Proteção Ambiental (APA) e de Reservas e Estações Ecológicas;
A Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, consagrou a 
questão ambiental e a efetividade do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

O Artigo 225....
III- Definir em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e
a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização
que comprometa a integridade dos seus atributos que justifiquem sua
proteção...

Na década de 1980... (Opa! Começamos a nos organizar!!!)





E também.....
Surgem diversas Organizações Não-Governamentais  (ONGs) 
com forte e marcante atuação em favor da conservação do meio 
ambiente. 

A sociedade civil se organizando.... Pela 
proteção ambiental e pela democracia !!! 



Década de 90 
- Luta dos Seringueiros e a criação das Reservas Extrativistas ..

Então,  é possível conservar e produzir em nossos  territórios sem 
destruir a a floresta...
Decreto nº 98.863/90 criou a primeira Resex Extrativista do Alto Juruá e o 
Decreto nº 533/92, criou primeira Resex Marinha do Pirajubaé criada no 
Brasil. 

As Reservas Extrativistas

• Espaços territoriais, utilizados por castanheiros e 
seringueiros para o seu próprio sustento e o de 
sua família, e também para a conservação dos 
recursos naturais renováveis

• Essas terras pertencem apenas a eles 
(seringueiros e castanheiros) e não podem 
transferir sua posso ou destruí-las



É na década de 90 que,
Surge uma nova proposta do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC) que foi enviada ao Congresso - PL 289/92;
“Os conceitos de conservação e desenvolvimento econômico deixam de
ser entendidos como antagônicos, passando ambos a se basearem na
ideia de sustentabilidade”.



Em 2000, após uma década de
debate ....
• Sistema Nacional de Unidades

de Conservação
• Lei 9.885/2000
• Regulamenta o art. 225, § 1º.,

incisos I, II, III e VII da
Constituição Federal.

• Se constitui em um conjunto
de diretrizes e procedimentos
oficiais que possibilitam às
esferas governamentais federal,
estadual e municipal e à
iniciativa privada a criação,
implantação e gestão de
unidades de conservação



Unidade de Conservação
Espaço territorial e seus 
recursos ambientais, 
incluindo as águas 
jurisdicionais, com 
características naturais 
relevantes, legalmente 
instituído pelo Poder 
Público, com objetivos de 
conservação e limites 
definidos, sob regime 
especial de administração, 
ao qual se aplicam 
garantias adequadas de 
proteção.



São dois grandes grupos de unidades de conservação com
12 categorias distintas:

a)Proteção Integral – refere-se aquelas que precisam de maiores
cuidados, pela sua fragilidade e particularidades (estações ecológicas,
reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e os
refúgios da vida silvestre);

b) Uso Sustentável –podem ser utilizadas de forma sustentável e
conservadas ao mesmo tempo (áreas de proteção ambiental, áreas de
relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas,
reservas de desenvolvimento sustentável e reservas naturais do
patrimônio natural).



a)Proteção Integral – refere-se aquelas que 
precisam de maiores cuidados, pela sua fragilidade 
e particularidades (estações ecológicas, reservas 
biológicas, parques nacionais, monumentos 
naturais e os refúgios da vida silvestre); 

b) Uso Sustentável –podem ser utilizadas de forma 
sustentável e conservadas ao mesmo tempo (áreas 
de proteção ambiental, áreas de relevante 
interesse ecológico, florestas nacionais, reservas 
extrativistas, reservas de desenvolvimento 
sustentável e reservas naturais do patrimônio 
natural).

O SNUC esta dividido em dois grandes grupos  e 12 
categorias UC

Rebio Gurupi
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USO DOS RECURSOS NATURAIS

SÓ PARA 
LEMBRAR
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