
MEIO AMBIENTE 

 

Para as Nações Unidas, meio ambiente é o 

conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos e sociais capazes de causar efeitos 

diretos ou indiretos, em um prazo curto ou 

longo, sobre os seres vivos e as atividades 

humanas  



PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

Significa o ato de proteger. É 

a dedicação pessoal àquele ou 

àquilo que dela precisa; é a 

defesa daquele ou daquilo que 

é ameaçado  



PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 Preservação é a ação de 

proteger contra a 

destruição e qualquer 

forma de dano ou 

degradação um 

ecossistema, uma área 

geográfica ou espécies 

animais e vegetais 

ameaçadas de extinção, 

adotando-se as medidas 

preventivas legalmente 

necessárias e as medidas 

de vigilância adequadas  

(NÃO USAR) 



CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

 
CONSERVAÇÃO 

Conservação é a 

utilização racional de um 

recurso qualquer, de 

modo a se obter um 

rendimento considerado 

bom, garantindo-se 

entretanto sua renovação 

ou sua auto-sustentação 

(MANEJAR)  



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

 

O termo “recuperação 

ambiental” aplicado a uma 

área degradada pressupõe 

que nela se restabeleçam 

as características do 

ambiente original  (AÇÃO 

POSTERIOR AO DANO) 



DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

 Degradação 

ambiental 

consiste em 

alterações e 

desequilíbrios 

provocados no 

meio ambiente 

que prejudicam 

os seres vivos ou 

impedem os 

processos vitais 

ali existentes 

antes dessas 

alterações  



SUSTENTABILIDADE 

O termo começou a ser mais difundido depois de 

1987, quando o Relatório Brundtland da 

Comissão Mundial de Ambiente e 

Desenvolvimento definiu desenvolvimento 

sustentável como sendo o desenvolvimento 

que "satisfaz as necessidades da geração atual 

sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras para satisfazer as suas próprias 

necessidades"  

 



PEGADA DE CARBONO  

AQUECIMENTO GLOBAL 

 

Condiz com a 

quantidade de dióxido 

de carbono (CO2) 

equivalente liberada 

na realização de cada 

atividade  



 O ciclo de vida de um produto pode ser usado 

como exemplo. Durante a fabricação, várias 

etapas liberam gases do efeito estufa  como a 

extração e o transporte das matérias-primas, a 

energia utilizada, o transporte do próprio 

produto, a estocagem (pode incluir câmaras 

frias) e finalmente a disposição (em lixões, 

aterros sanitários ou incineradores)  



Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 - EA 

 Art. 1o Entendem-se por educação ambiental 

os processos por meio dos quais o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 



Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 - EA 

 Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e 
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 
forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 
processo educativo, em caráter formal e não-formal 

 

 Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos 
têm direito à educação ambiental, incumbindo: 

 V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e 
privadas, promover programas destinados à capacitação dos 
trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o 
ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do 
processo produtivo no meio ambiente 

 



Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 - EA 

 Art. 4o São princípios básicos da educação 
ambiental: 

 II - a concepção do meio ambiente em sua 
totalidade, considerando a interdependência 
entre o meio natural, o sócio-econômico e o 
cultural, sob o enfoque da sustentabilidade 

 VII - a abordagem articulada das questões 
ambientais locais, regionais, nacionais e 
globais 



Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 - EA 

 A capacitação de Recursos Humanos voltar-se-
á para: 

 II - a incorporação da dimensão ambiental na 
formação, especialização e atualização dos 
profissionais de todas as áreas; 

 III - a preparação de profissionais orientados 
para as atividades de gestão ambiental; 

 IV - a formação, especialização e atualização 
de profissionais na área de meio ambiente; 



Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 - EA 

 Art. 10 

 

 § 3o Nos cursos de formação e especialização 

técnico-profissional, em todos os níveis, deve 

ser incorporado conteúdo que trate da ética 

ambiental das atividades profissionais a serem 

desenvolvidas 



Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 - EA 

 Educação Ambiental Não Formal 

 

as ações e práticas educativas voltadas à 

sensibilização da coletividade sobre as 

questões ambientais e à sua organização e 

participação na defesa da qualidade do meio 

ambiente 



Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental 

 Art. 1º A presente Resolução estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a 

serem observadas pelos sistemas de ensino e suas 

instituições de Educação Básica e de Educação 

Superior, orientando a implementação do 

determinado pela Constituição Federal e pela Lei nº 

9.795, de 1999, a qual dispõe sobre a Educação 

Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA), com os seguintes 

 objetivos:  



Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental 

 Art. 3º A Educação Ambiental visa à construção de 
conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, 
atitudes e valores sociais, ao cuidado com a 
comunidade de vida, a justiça e a equidade 
socioambiental, e a proteção do meio ambiente 
natural e construído; 

 Art. 5º A Educação Ambiental não é atividade neutra, 
pois envolve valores, interesses, visões de mundo e, 
desse modo, deve assumir na prática educativa, de 
forma articulada e interdependente, as suas dimensões 
política e pedagógica; 



Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental 

 

 Art. 6º A Educação Ambiental deve adotar 

uma abordagem que considere a interface entre 

a natureza, a sociocultura, a produção, o 

trabalho, o consumo, superando a visão 

despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista 

ainda muito presente na prática pedagógica 

 das instituições de ensino 



Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental 

 A inserção de conhecimentos sobre a 

Educação Ambiental pode ocorrer: 

 I - pela transversalidade, mediante temas 

relacionados com o meio ambiente e a 

sustentabilidade socioambiental; 

 II - como conteúdo dos componentes já 

constantes do currículo. 


