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Elementos históricos

PUC GOIAS – MESTRADO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO E SISTEMAS - MEPROS



CRONOLOGIA

� A história revela momentos de lucidez e 
brilhantismo da espécie humana, ao lado de 
episódios desastrosos.

� A presente cronologia reúne uma sequência de 
ocorrências que contribuíram para moldar, de 
alguma forma, as nossas notícias, os nossos 
paradigmas, e estes, a realidade socioambiental 
vigente.



CRONOLOGIA

� 4000 a.c.

� As aldeias agrícolas, nos vales dos rios da 
Mesopotâmia, se tornam as primeiras cidades do 
mundo. Essas cidades possuem muralhas que 
formalmente as distinguem das áreas rurais.

� 2000 a.c.

� A Terra era habitada por cerca de 27 milhões de 
seres humanos. Os impactos gerados por suas 
atividades não são capazes de provocar alterações 
ambientais extensas.
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� 400 a.c.

� Platão observa: “Qualquer cidade, por menor que 
seja, divide-se de fato em duas, uma dos pobres, a 
outra dos ricos”.

� 469 a.c.

� Nasce no subúrbio de Alopeke, em Atenas, Grécia, 
Sócrates, um marco na história do pensamento 
humano. “Penso que não ter necessidade é coisa 
divina, e ter as menores necessidades possíveis é 
o que mais se aproxima do divino”. O Pai da 
Democracia, por suas idéias, foi condenado à 
morte em 399 a.c.
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� 0
� Chegada de Cristo. Éramos 100 milhões de seres 

humanos.
� 1500
� Em 22 de abril, os portugueses chegam ao litoral 

brasileiro – cerca de 1100 homens em doze naus. A 
população indígena é de milhões. Em 2 de maio, 
Gaspar de Lemos volta a Portugal levando a carta de 
Pero Vaz de Caminha, que revelava a D.Manuel I, rei de 
Portugal, a exuberância da “nova” terra. Inaugurando o 
contrabando dos nossos recursos naturais, são levados 
também exemplares da nossa flora, principalmente 
toras de pau-brasil, e da nossa fauna, especialmente 
papagaios.
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� 1503

� Fernão de Noronha inicia a comercialização do 
pau-brasil, no início um monopólio da coroa 
portuguesa. Em seguida, participam Inglaterra, 
França, Espanha e Holanda. Dos 200 mil 
quilômetros originais de Mata Atlântica, restam 
apenas 7%, que continuam ameaçados.

� 1542 

� A primeira carta Régia do Brasil estabelece normas 
disciplinares para o corte de madeira e determina 
punições para os abusos que vêm sendo 
cometidos.
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� 1557
� Publicado na Alemanha o livro de Hans Staden. Ele 

descreve sua viagem pelo Brasil e responsabiliza os 
índios brasileiros pela devastação da natureza, citando 
os manejos adotados – derrubada da mata, uso de 
fogo, práticas agrícolas, caça, pesca, etc.

� 1667
� Na Inglaterra, uma epidemia de peste bubônica. Mata 

um terço da população. Enquanto a Universidade de 
Cambridge está fechada, Isaac Newton, 24 anos, 
desenvolve as suas idéias sobre a Gravitação 
Universal, as leis básicas da mecânica, etc..O ser 
humano após milênios de existência, inicia o seu 
período de percepção de que existem leis que regem o 
universo.
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� 1794

� Joseph Priestley descobre o oxigênio. O ser 
humano demorou milênios para identificar o 
elemento chave das interligações dos sistemas 
vivos na Terra.

� 1825

� A população humana sobre a Terra chega ao seu 
primeiro bilhão de habitantes.

� 1827

� Carta de Lei de Outubro, do império, delega 
poderes aos juízes de paz das províncias para a 
fiscalização de florestas.
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� 1840

� Um fungo infesta as plantações de batata, na 
Irlanda, e devasta os seus campos geneticamente 
uniformes. Cerca de 1 milhão de irlandeses 
morrem de fome.

� 1849

� Henry Wallace Bates, inglês, percorre a Amazônia 
e recolhe 8 mil espécies de plantas e animais. A 
coleção, levada para a Inglaterra, subsidia Charles 
Darwin, em seus estudos.



CRONOLOGIA

� 1850

� O Reino Unido torna-se a primeira nação a ter uma 
população majoritariamente urbana. O exemplo é 
seguido por dezenas de países em 
industrialização, na Europa, seguidos pela América 
do Norte e Japão.

� 1859

� Lançado o livro A origem das espécies, de Charles 
Darwin. Mostra como todas as coisas vivas são o 
produto do ambiente, trabalhado pelo processo de 
seleção natural.
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� 1863

� Thomas Huxley, no seu ensaio Evidence as to 
man´s place in nature, trata da interdempendência
entre os seres humanos e os demais seres vivos.

� 1864

� George Perkin Marsh, diplomata americano, 
publica o livro Man and nature: or physical
geography as modified by human action, 
considerando o primeiro exame detalhado da 
agressão humana à natureza.
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� 1869

� Biólogo alemão Ernest Haeckel propôs o vocábulo 
“ecologia” para os estudos das relações entre 
espécies e o seu meio ambiente.

� 1872

� Inspirado no livro Marsh, foi criado nos Estados 
Unidos o primeiro parque nacional do mundo –
Yellowstone National Park. No Brasil, a princesa 
Isabel autoriza a operação da primeira empresa 
privada especializada em corte de madeira. O ciclo 
econômico do pau-brasil encerra-se em 1875 com 
o abandono das matas exauridas. 
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� 1889
� O escossês Patrick Geddes argúi que “uma criança 

em contato com a realidade do seu ambiente não 
só aprenderia melhor, mas também desenvolveria 
atitudes criativas em relação ao mundo em sua 
volta” Geddes é considerado o pai da Educação 
Ambiental.

� 1891
� A Constituição Brasileira não tratava, nem mesmo 

superficialmente, de nenhuma questão ligada à 
preservação das nossas florestas – então sob forte 
pressão extrativista dos europeus -, e da nossa 
fauna.
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� 1896

� Criado o primeiro parque no Brasil: Parque 
Estadual da cidade de São Paulo.

� 1900

� Os seres humanos utilizam apenas vinte dos 92 
elementos naturais da Tabela de Classificação 
Periódica dos Elementos Químicos ( em 2000, 
utilizariam todos).
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� 1903

� Marie Curie e seu marido Pierre Curie dividem com 
Henri Becquerel o Prêmio Nobel de Física pela 
descoberta da radioatividade.

� 1905

� Albert Einstein formula a Teoria da Radioatividade, 
que viria revolucionar a Ciência.

� 1907

� Gilfort Pinchot talha a palavra “conservação”, com 
enfoque utilitarista.
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� 1908

� O presidente dos Estados Unidosm Theodore 
Roosevelt, promove a Conferência de 
Governadores, quando a conservação passa a ser 
tema a ser tema na política americana e é 
introduzida nas escolas daquele país.

� 1909

� Carlos Chagas descobre o Trypanosoma cruzi. A 
doença dadas as precárias condições de moradia 
da maioria dos brasileiros, continua fazendo 
milhares de vítimas.
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� 1914

� Theodore Roosevelt publica o livro Through the
brazilian wilderness.

� 1920

� O pau-brasil é considerado extinto. O então 
presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, observa que, 
dos países dotados de ricas florestas, o Brasil é o 
único a não possuir um código florestal.
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� 1923
� Henry Ford adota o conceito de produção em massa, 

em suas fábricas de automóveis. A produção total da 
Ford passa de 4 milhões de veículos, em 1920, para 12 
milhões em 1925. Iniciva-se o culto a um dos grandes 
símbolos de consumo, e de geração de problemas, da 
humanidade.

� 1934
� O prof. Felix Rawitscher introduz a pesquisa e o ensino 

de Ecologia no Brasil. O Decreto 23793 transforma em 
lei o anteprojeto do Código Florestal de 1931. Em 
decorrência, é criada a primeira unidade de 
conservação do Brasil, o Parque Nacional de Itatiaia.
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� 1938

� C.J. Cons e C. Fletcher publicam na Inglaterra 
Actually in the School, livro considerado crucial no 
desenvolvimento de estudos ambientais. Eles 
recomendam: “Tragam o bombeiro, o carteiro, o 
policial para a sala de aula e deixem as crianças 
amprenderem suas vidas.

� 1939

� Em 10 de janeiro é criado o Parque Nacional do 
Iguaçu.
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� 1945

� A expressão Environmental studies entra para o 
vocabulário dos profissionais do ensino da Grã-
Bretanha. Lançadas pelos Estados Unidos, 
explodem as bombas atômicas de Hiroshima e 
Nagasaki, no Japão.

� 1947

� Fundada na Suíça a União Internacional para a 
Conservação da Natureza. Foi a organização 
conservacionista mais importante até a criação do 
PNUMA – Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente.
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� 1952

� O ar densamente poluído de Londres – conhecido 
como smog, provoca a morte de 1600 pessoas. E 
1956, o Parlamento aprova a Lei do Ar Puro.

� 1953

� James Watson e Francis Crick decifram a estrutura 
do DNA.

� 1960

� Surge o ambientalismo nos Estados Unidos.
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� 1961

� O presidente Jânio Quadros aprova projeto e o 
envia à Câmara dos Deputados, declarando o pau-
brasil a árvore símbolo nacional, e o ipê a flor-
símbolo nacional.

� 1962

� Raquel Carson lança o livro Silent spring. Suas 44 
edições sucessivas desencadeiam uma grande 
inquietação internacional sobre a perda da 
qualidade de vida.
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� 1965

� A expressão envinronmental education é ouvida 
pela primeira vez na Grã-Bretanha. Aceita-se que a 
Educação Ambiental deva se tornar uma parte 
essencial da educação de todos os cidadãos e 
deixe de ser vista essencialmente como 
conservação ou ecologia aplicada, cujo veículo 
seria a biologia.

� 1966

� A ONU estabelece o Pacto Internacional sobre os 
Direitos Humanos.
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� 1968
� Em abril, um grupo de trinta especialistas de várias 

áreas, liderados pelo industrial Arillio Peccei, passa 
a se reunir em Roma, para discutir a crise atual e 
futura da humanidade. Assim se forma o Clube de 
Roma.

� 1969
� A ONU e a União Internacional pela Preservação 

da Natureza definem o termo “preservação” como a 
“manutenção do meio ambiente a fim de alcançar a 
mais elevada qualidade de vida para a 
humanidade”. Garantindo espécies de flora e 
fauna.
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� 1970
� Inicia-se o uso da expressão environmental

education nos Estados Unidos, a primeira nação a 
aprovar a Lei sobre Educação Ambiental. Lançada 
a revista Ecologist, na Grã-Bretanha. A National
Audubon Society publica A place to live, um manual 
para professores e outro para alunos orientando 
para a exploração dos vestígios da natureza nas 
cidades. Viria a tornar-se um clássico em 
Educação Ambiental.

� 1972
� O Clube de Roma publica o relatório The limits of

growth.
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� 1972
� De 5 a 16 de junho na Suécia, representantes de 

113 países participam da Conferência de 
Estocolmo sobre o Ambiente Humano. A 
recomendação número 56 da Conferência 
reconhece o desenvolvimento da Educação 
Ambiental como o elemento crítico para o combate 
à crise ambiental no mundo. Os representantes dos 
países em desenvolvimento acusam os países 
industrializados de querer limitar seus programas 
de desenvolvimento industrial, usando a desculpa 
da poluição, como um meio de inibir a capacidade 
de competição dos países pobres.
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� 1972

� Para espanto do mundo, representantes do Brasil 
pedem poluição, dizendo que o país não se 
importaria em pagar o preço da degradação 
ambiental desde que o resultado fosse o aumento 
do PNB. Um cartaz anuncia “Bem-vindos à 
poluição, estamos abertos para ela. O Brasil é um 
país que não tem restrições. Temos várias cidades 
que receberiam de braços abertos a sua poluição, 
porque o que nós queremos são empregos, são 
dólares para o nosso desenvolvimento”.
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� 1972

� Primeira avaliação de Impacto Ambiental feita no 
Brasil, para grandes empreendimentos: Usina 
Hidrelétrica de Sobradinho.

� 1973

� Criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente 
(SEMA).

� 1974

� I Congresso Internacional de Ecologia – Holanda. É 
dado o primeiro alerta por organismos 
internacionais sobre a possibilidade da redução da 
camada de ozônio, causada pelo uso de CFCs.
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� 1975

� O Encontro de Belgrado gera a Carta de Belgrado, 
um documento histórico na evolução do 
ambientalismo.

� 1976

� Firmado Protocolo de Intenções entre o MEC e o 
Minter com o objetivo de incluir temas ecológicos 
nos currículos das escolas de 1 e 2 graus. A visão 
ainda restringe-se à Ecologia descritiva (fauna e 
flora).
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� 1977

� A disciplina Ciências Ambientais passa a ser 
obrigatória nos cursos de engenharia, nas 
universidades brasileiras.


