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Introdução

Todas as grandes inovações tecnológicas
desenvolvidas pelo homem tiveram suas motivações
ligadas às suas necessidades. Entretanto, para atendê-
las há um comprometimento na manutenção das 
próximas gerações, devido ao uso indiscriminado dos 
recursos naturais (EL DEIR et al, [1]).

Nos séculos XVIII e XIX, os impactos ambientais 
provocados pela crescente industrialização eram muito 
grandes, mas ainda eram localizados e atingiam, 
basicamente, os pobres. Os ricos se refugiavam, porém,
com o passar do tempo, isto passou a ter consequências 
globais.

Desmatamento, uso excessivo de agrotóxicos, 
emissão de gases na atmosfera, lançamento de esgoto 
nos cursos d´água  e outros, causam cada vez mais  
catástrofes ao  ambiente, e essa degradação ao meio  
acarreta uma série de problemas como cheias, falta de 
alimento, redução de água, conflito entre países e etc.
De acordo com Penna [2] Impacto ambiental, é 
qualquer alteração significativa no meio ambiente - em 
um ou mais de seus componentes - provocada por ação 
humana.

Davidson [3] afirma que a conservação dos recursos 
naturais está relacionada com a implementação de 
ações que devem ser aplicadas de forma harmoniosa 
com os "interesses" dos próprios recursos, ou seja, 
buscando desenvolver a sustentabilidade dos mesmos. 
Para monitorar os conflitos sociais e ambientais que 
existem diante do desenvolvimento econômico, surgiu 
a avaliação de impactos ambientais (AIA)
(AZAMBUJA[4]). Vários movimentos atuaram antes 
deste surgimento, e tiveram sua contribuição para as 
políticas existentes, mostrando que deve ser constante a 
preocupação e comprometimento em manter uma 
qualidade ambiental.

Diante deste contexto, objetivou com o presente 

trabalho levantar dados e,  discutir informações  sobre os 
movimentos que  impulsionaram a avaliação de impacto
ambiental no Brasil.
Material e métodos

Para a execução deste trabalho, foi realizado um 
levantamento bibliográfico sobre vários movimentos em 
todo mundo, fazendo-se a coleta de dados a partir da 
literatura via internet, consultando sites dos movimentos e 
organizações, assim como livros que tratam sobre o 
assunto. 

Os movimentos e organizações existentes no mundo 
antes da AIA ser consolidada no Brasil foram: Clube de 
Roma, Conferência de Estocolmo e PNUMA. Após a 
instituição da avaliação de impactos em nosso país, 
surgiram outros eventos como o relatório de Brundtland, a 
ECO 92, o protocolo de Kyoto, o Rio +5 e Rio +10 e 
outros que não serão abordados no presente estudo.

Os fundamentos do processo de  (AIA) foram 
estabelecidos nos Estados Unidos em 1969, quando o 
Congresso aprovou a “National Environmental Policy of 
Act”, mais conhecida pela sigla NEPA, sancionada pelo 
presidente no ano seguinte (DIAS[5],). A NEPA é 
considerada o principal marco da conscientização 
ambiental (MAGRINI, [6] ), sendo uma resposta às 
pressões crescentes da sociedade organizada para que os 
aspectos ambientais passassem a ser considerados na 
tomada de decisão sobre a implantação de projetos capazes 
de causar significativa degradação ambiental (DIAS, [5]).

No Brasil a  consolidação da AIA veio no ano de 1981 
com a lei 6.938, que instituiu a Política Nacional de Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação. 

Resultados e Discussão



Após era industrial o surgiu o Clube de Roma, 
fundado em 1968, que reuniu economistas, industriais, 
banqueiros, chefes-de-estado, líderes políticos e 
cientistas de vários países para analisar a situação 
mundial e apresentar previsões e soluções para o 
futuro. Este movimento teve como objetivo limitar o 
crescimento econômico em longo prazo, devido aos 
impactos que este acarretaria ao meio ambiente
(GODOY, [7]). 

Posterior a este veio a I Conferência de Estocolmo, 
que foi realizada pelas Nações Unidas na cidade de 
Estocolmo, na Suécia em 1972, sendo esta conferência 
um marco importante paras as discussões sobre 
desenvolvimento e meio ambiente e o início da busca 
de elementos de mitigação dos efeitos das mudanças 
climáticas (LEITE, [8]). Ela garantia a liberdade de 
todas as nações se desenvolverem explorando seus 
recursos naturais. Também em 1972, na Conferência de 
Estocolmo foi criado o PNUMA, ou seja, o Programa 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, órgão da 
Organização das Nações Unidas (ONU) que é dedicado 
exclusivamente a este. Atua como um agente 
catalisador, estimulando os outros a agir, através de 
pesquisas, relatórios e seminários que demonstrem o 
cenário mundial atual (INSTITUTO BRASIL 
PNUMA[9]). A partir de então, no Brasil foi instituída 
a Política Nacional de Meio Ambiente em 1981. Em 
1983 a ONU, retomou as discussões sobre meio 
ambiente, criando a Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, presidida pela médica e 
diplomata norueguesa Gro Harlem Brundtland, cuja a 
preocupação era com a absorção dos ecossistemas 
devido aos resíduos produzidos pelas atividades 
humanas. Em 1987 foi divulgado o resultado do 
trabalho desta comissão:que formulou o Relatório de 
Brundtland. A partir deste, o conceito de 
desenvolvimento sustentável foi disseminado (LENZI,
[10]).

Após 20 anos da Declaração de Estocolmo houve 
uma nova reunião dos Estados da Sociedade 
Internacional não somente para se analisar a situação 
atual da proteção ambiental no mundo, mas também 
para observar quais foram às mudanças ocorridas nesta 
área. O seu objetivo principal era buscar meios de 
conciliar o desenvolvimento sócio-econômico com a 
conservação e proteção dos ecossistemas da Terra. 
Denominada de Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente, ela foi realizada na cidade do Rio de 
Janeiro, em 1992, mais conhecida como ECO-92
(WILD, [11]). Durante a Conferência observou-se nos 
países em desenvolvimento que a situação em relação à 
proteção do meio ambiente havia se agravado. Então a
ECO-92 frutificou a elaboração de alguns documentos 
oficiais.

Em Kyoto (Japão), em 1997, foi redigido e 
assinado o protocolo de Kyoto, mas entrou em vigor 
apenas a partir de 2004, este documento é um acordo 

internacional entre os países integrantes da ONU, firmado 
com o objetivo de se reduzir a emissão de gases causadores 
do efeito estufa e o conseqüente aquecimento global
(SÁNCHEZ,[12])

 Segundo Novaes [13], ainda em 1997 no Brasil durante 
uma sessão especial da Assembléia Geral das Nações 
Unidas (chamada de "Rio +5"), percebeu-se que existiam 
diversas lacunas nos resultados da Agenda 21, havendo, 
portanto, uma necessidade de nova conferência, o que 
ocorreu em 2000, a Rio +10, ou Conferência das Nações 
Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
este foi o segundo encontro do ONU para discutir o uso dos 
recursos naturais sem ferir o ambiente. A assembléia 
detectou a necessidade de ratificação e implementação mais 
eficiente das convenções e acordos internacionais 
referentes à ambiente e desenvolvimento. 
A contribuição de cada movimento citado acima pode ser 
visualizada na tabela1.
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Tabela 1. Contribuição dos movimentos que antecederam e impulsionaram a Avaliação de Impacto Ambiental no Brasil.

EVENTO ANO PRINCIPAIS RESULTADOS

Clube de Roma 1968
Primeiro relatório, intitulado de Os Limites do 
Crescimento.

Conferência de Estocolmo 1972

A adoção dos princípios:
- Os recursos naturais devem ser preservados e a 
poluição não deve exceder a capacidade do meio 
ambiente de neutralizá-la;
- A educação ambiental é essencial.
A Criação do PNUMA

PNUMA 1972
Pesquisas, relatórios e seminários que 
demonstrem o cenário mundial atual.

Relatório de Bruntland 1987
Disseminação do conceito de Desenvolvimento 
sustentável

ECO-92 1992

A Carta da Terra; 
Três convenções (Biodiversidade, Desertificação
e Mudanças climáticas); 
Declaração de princípios sobre florestas; 
Declaração do Rio sobre Ambiente e 
Desenvolvimento; Agenda 21.

Protocolo de Kyoto 1997

Parcerias entre países na criação de projetos 
ambientalmente responsáveis;
Mercado de créditos de carbono;
O Protocolo de Kyoto

Rio +5 1997 Primeira revisão da ECO-92

Rio +10 2000
Segunda revisão da ECO-92 e criação de novos 
acordos. 


