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Educação Ambiental como Instrumento de Engajamento Social 
pelos ODS e Clima 



 
- Limite da capacidade do planeta em 
regenerar. 
 
- Os resultados alertam para um 
aumento médio global das temperaturas 
em 4,8ºC até 2100. 
 
- Brasil (e toda América do Sul) sofrerá 
graves impactos, relacionados 
principalmente com saúde e 
alimentação.  

 

 Crise Ambiental 



Mudanças ambientais globais 

 
As chuvas irão 

aumentar no 
sudeste com 

impacto direto na 
agricultura e no 

aumento da 
frequência e da 
intensidade das 

inundações. 

 
A recarga dos lençóis 

freáticos irá diminuir em 
mais de 70% no NE  

 



Mudanças ambientais globais 

Mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de 
recursos e as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros 
(ex. biocombustíveis, energia solar e eólica, eficiência energética, 
reflorestamento) 
 
 
Adaptação: ações que fortaleçam a capacidade de se ajustar à mudança do 
clima, reduzindo os danos e a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos e 
aproveitando as oportunidades (reduz perdas).  
(ex. recuperação de área degradada em encosta de morro, recuperação de 
nascentes, política de ordenamento territorial) 
 
 
 
A Fiocruz e o MMA construíram um sistema que calcula o Índice de 
Vulnerabilidade Humana à Mudança do Clima.  
 



E AGORA ??? 



E AGORA ??? 

E agora? 





Prevenção	 Remediação	



E AGORA ??? 
OPORTUNIDADES / COMPROMISSOS  
 
ODS – a Mudança do Clima tem relação direta com 12 dos 17 objetivos, 
sendo que o ODS 13 visa tomar medidas urgentes para combater a 
mudança do clima e seus impactos 
 
Acordo de Paris / Compromisso Brasileiro 
 
Plano Nacional de Adaptação  
 
Restauração Florestal (Código Florestal) 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 Contribuir com a potência de ação, participação, 
controle social, diálogo e atuação coletiva, visando 
a estruturação e fortalecimento de: 
 

                            arranjos institucionais municipais 
        iniciativas de planejamento e gestão 

gestão de riscos 
Inserção de critérios ambientais na tomada de decisao 

                   ações locais 
 
 
  
 
 
 



 
Construção de Cidades Educadoras Sustentáveis 

COMO COMEÇAR? 



Contribuir com a construção de Cidades Sustentáveis significa 
pensar e agir diferente no espaço urbano  
(mobilidade, planejamento, edificações, economia, turismo, etc) 
 
 
 
 
.  



O que podemos fazer? 
 
- Articular pessoas e instituições;  
- Refletir sobre os caminhos a serem trilhados; 
- Conhecer a realidade, potencialidades e desafios do território; 
- Definir quais caminhos serão trilhados; e  
- Intervir na realidade na busca da sustentabilidade da vida, com 
menos exclusão e justiça ambiental. 
 
 
.  



ALGUMAS REFLEXÕES 
 
- Como fortalecer o pacto federativo? 
- Quais são os aspectos e indicadores que indicam que um 
município atua no enfrentamento da mudança do clima e 
educa para a sustentabilidade? 
-  Que ações e políticas públicas podem ser desenvolvidas 
para direcionar e fomentar os municípios para atuarem de 
forma sistemática e integrada? 
- Quais incentivos existem? 
- Que experiências com potencial de replicabilidade temos? 
- Como investir em ciência e tecnologia com o propósito de 
contribuir com ações efetivamente sustentaveis? 
 



IMPLEMENTAÇÃO DA  
POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  

POSSIBILIDADES DE COOPERAÇÃO 



Programa Nacional de Formação 
e Capacitação de Gestores - PNC 



ead.mma.gov.br 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Ministério do Meio Ambiente.  



http://ava.mma.gov.br/ CURSOS	 		
Apoio	a	implementação	do	PEAAF	 120h	
Crianças	e	o	Consumo	Sustentável	 30h	

Curso	de	formação	de	Gestores	em	EA	e	Resíduos	Sólidos	 60h	

EA	e	Mudança	do	Clima	 90h	
EA	em	UC	 70h	
EA	em	UC-	Gestão	de	Conflitos	 25h	
EA	em	UC-	Parcerias	e	captação	de	recursos	 25h	

Educação	Ambiental	e	Água	 60h	
Educação	Ambiental	e	Água	voltado	para	juventude	 30h	
EsQlos	de	vida	sustentáveis	 30h	
Estruturação	da	Gestão	Ambiental	Municipal	 80H	

Formação	de	Agentes	Populares	de	EA	e	AF		 180h	
PráQcas	de	Educação	Ambiental	para	espaços	educadores	 60h	
Geoprocessamento	 60h	

Guia	para	a	Produção	de	Conteúdos	EAD	/		 20h	

Igualdade	de	Gênero	e	Desenvolvimento	Sustentável	 20h	

Mudança	do	Clima	para	gestores	 30h	
ParQcipação	social	 90h	
Produção	e	Consumo	Sustentáveis	 40h	

Sustentabilidade	na	Administração	Pública	 12h	



Coleciona - Edição Especial Água 
coleciona.mma.gov.br 

 

videocamp.com.br 

Projeto Salas Verdes 



Agenda Ambiental na Administração Pública 



Educação Ambiental na Gestão de Resíduos Sólidos  

educares.mma.gov.br  

Atualmente	
constam		
200	

práQcas	
cadastradas	na		
plataforma		



A%vidade	

Conferências	nas	Escolas	(Março)	

REGISTRO	NO	SITE	(03	de	abril)	

Conferências/	regional	-	opcional	

Conferências	Estaduais	(09	de	maio)	

Conferência	Nacional	-	V	CNIJMA	(Junho/2018)	





“A GLOBALIZAÇÃO ATINGE AO MUNDO 
TODO, MAS NÃO A TODOS OS LUGARES”.  

MILTON SANTOS  



 
Grata! 
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