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Introdução: Este plano de trabalho se insere em uma proposta de pesquisa sobre a
história do Direito Ambiental brasileiro na segunda metade do século XX. A proposta
é fazer exame simultâneo da história e das normas jurídicas brasileiras, de modo a
produzir concreto entendimento da legislação ambiental que vigorou no Brasil a partir
da metade do século XX. Pretende-se estudar a História do Direito e analisar os
procedimentos, não só legais, como também o rol de fatos que cercaram o Brasil na
segunda metade do século XX. O estudo histórico implica um projeto hermenêutico e
uma específica compreensão metodológica. Objetivo: Ler, selecionar e fichar as leis e
obras do Direito Ambiental dentro do período delimitado pelo projeto de pesquisa, a
fim de constatar e confirmar a criação de legislação ambiental pertinentes aos danos
ambientais. Metodologia: Foi realizado um levantamento da legislação ambiental do
Brasil, do início da segunda metade do século XX até o momento. A presente pesquisa
se desenvolve na primeira fase através do método teórico-bibliográfico, com análise da
legislação e doutrinas de Direito Ambiental. Resultados: Foi levantado decretos, leis e
normas que regulam a pesca, território nacional, limpeza de bacias hidráulicas, pesca
de baleia, proteção da saúde, resíduos tóxicos, politica nacional da energia nuclear,
fauna e flora, código florestal, ar, loteamento urbano, código da mineração, politica
nacional do meio ambiente, poluição provocada por atividade industrial, poluição por
óleo, incêndio florestal, agrotóxico, camada de ozônio, comunidade indígena e crimes
ambientais. Com este levantamento serão realizados a evolução histórica da legislação
ambiental. Conclusão: A evolução da legislação ambiental brasileira acontece de
acordo com a necessidade de proteção dos bens ambientais. O legislador cria normas
na medida em que os problemas ambientais vão surgindo. Vale ressaltar também o
interesse econômico sobre a natureza.
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