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Organização não governamental (ONG)

• Movimento ambientalista: resposta ao ritmo acelerado das

intervenções humanas decorrentes da industrialização e da

sociedade de consumo;

• Organizações não governamentais: grupos formados por pessoas

da sociedade civil, sem a participação dos governos dos países

onde elas atuam.



Objetivos das ONGs

• Cada ONG se dedica a determinada área de atuação, como:

1. Combate à destruição do meio ambiente;

2. Defesa dos direitos das mulheres;

3. Minorias étnicas;

4. Defesa das crianças;

5. Defesa dos idosos.

As ONGs atuam em setores
com menor participação dos
governos, mesmo em países
desenvolvidos.



O desenvolvimento ecologicamente 
sustentável

• ONGs trabalham para aumentar a consciência ecológica das
populações;

• As questões ambientais passaram a ser discutidas em reuniões
internacionais;

• 1972 – Conferência de Estocolmo – 1ª Conferência da ONU
sobre o assunto;

• 1987 – Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum) – definição de
Desenvolvimento Sustentável: desenvolvimento que encontra as
necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras
gerações de atender suas próprias necessidades.



O desenvolvimento sustentável na Amazônia

• Vastas áreas da região apresentam solos impróprios para a prática da

agricultura – arenosos e rasos;

• A floresta alimenta o solo por meio da decomposição de troncos,

galhos e folhas, que caem e formam uma camada de solo orgânico –

o húmus.





• Se a vegetação for retirada, a floresta teria poucas chances de se

recompor, aumentando a possibilidade de savanização;

• Em 30 anos, o prejuízo estaria entre US$ 957 bilhões a US$ 3,5 trilhões;

• É uma importante justificativa para a implementação do

Desenvolvimento Sustentável na Amazônia.



Exemplos de 
Desenvolvimento Sustentável 
na Amazônia

• Extrativismo:

1. Látex;

2. Castanha-do-pará;

3. Jambo;

4. Açaí;

5. Fibras vegetais.



Unidades de Conservação – UCs

• Áreas de proteção ambiental instituídas pelo poder público;

• As UCs são divididas em dois grupos:

1. Proteção integral – pesquisa científica, visitação pública com

objetivo educacional, turismo ecológico;

2. Uso sustentável – extrativismo vegetal, agricultura de

subsistência, criação de animais de pequeno porte (Reserva

Extrativista.



Definição de Reserva Extrativista – RESEX

• As Reservas Extrativistas (RESEX) são espaços territoriais

protegido cujo objetivo é a proteção dos meios de vida e a

cultura de populações tradicionais, bem como assegurar o uso

sustentável dos recursos naturais da área. O sustento destas

populações se baseia no extrativismo e, de modo complementar,

na agricultura de subsistência e na criação de animais de

pequeno porte.



Povos da floresta

• Habitantes tradicionais da floresta amazônica:

1. Índios;

2. Seringueiros;

3. Castanheiros...

• grupos sociais que precisam da mata e dos rios para sobreviver, e sabem como

utilizar os recursos naturais sem destruí-los.



Reservas Extrativistas

• Organização de comunidades
tradicionais da floresta para
pressionar o governo a criar as
Unidades de Conservação;

• As comunidades tradicionais
entram em conflito com os grupos
responsáveis pela expansão da
fronteira econômica na Amazônia;

• As reservas extrativistas aumentam
a proteção contra a invasão de
terras, desmatamento e destruição
de ecossistemas.



Reservas
Extrativistas



A luta de Chico 
Mendes

Seringueiro, líder sindical e ativista ambiental;

Denunciou o processo de desmatamento e 
lutou para a redução do problema;

Foi assassinado em 1988 por aqueles que se 
opunham à criação das reservas.


