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As datas comemorativas relacionadas ao meio

ambiente  proporcionam uma maior  aproximação das

pessoas às questões ambientais, em um cenário local

e global, à medida que promove a conscientização e

fomenta o desenvolvimento de atividades correlatas,

ajudando a entender a importância de temáticas, tais

como preservação da biodiversidade, educação

ambiental, consumo sustentável, preservação e

conservação dos recursos naturais, entre outros.

Com isso, visando trazer estas informações, que a

Federação Nacional das Associações de Engenharia

Ambiental e Sanitária - FNEAS, lança a primeira edição

do Calendário Ambiental, onde compila algumas das

principais datas ambientais de âmbito nacional e

internacional.

PREFÁCIO



Dia do Engenheiro Ambiental 

Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos

Dia Nacional das Reservas Particulares do
Patrimônio Natural - RPPN
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É necessário conscientizar a população quanto aos riscos
causados pelo seu uso indiscriminado e problemas
causados ao meio ambiente e à saúde humana.

O Brasil é um dos primeiros colocados no ranking mundial
do consumo de agrotóxicos. De acordo com dados do
Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa
Agrícola, mais de um milhão de toneladas 
de veneno são utilizadas nas lavouras 
brasileiras todos os anos.

E o aumento indiscriminado do uso
dos agroquímicos tem provocado a
contaminação ambiental, com
prejuízos para a saúde de
agricultores e de consumidores.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o
uso indiscriminado dos agrotóxicos pode causar várias
doenças como câncer, doenças respiratórias, neurológicas
e más formações congênitas.

No dia 11 de Janeiro é comemorado
o Dia do Controle da Poluição por

Agrotóxicos.

DIA DO CONTROLE
DA POLUIÇÃO POR
AGROTÓXICOS

Fonte: Pastoral da Criança - CNBB (2021)
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A data marca a conclusão do curso, em 1997, pela primeira
turma de Engenheiros Ambientais do país, da Universidade
Federal do Tocantins. 

Segundo o Engenheiro Ambiental Vinícius Ribeiro, “o
Engenheiro Ambiental é o principal agente promotor do
desenvolvimento sustentável, ao garantir uma relação
equilibrada entre os homens e as suas atividades
econômicas e o meio ambiente, que é principal provedor
dos nossos recursos naturais”.

No dia 31 de Janeiro é comemorado
o Dia do Engenheiro Ambiental.

DIA DO
ENGENHEIRO
AMBIENTAL 

Fonte: CREA - MS (2019)

Em 2000, a resolução 447 do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (Confea) normatizou o registro
profissional do Engenheiro Ambiental e discriminou suas
atividades profissionais.

De acordo com ele, o mercado de
trabalho é bastante promissor,
principalmente na gestão ambiental de
empresas, em consultorias de
avaliação de impacto ambiental e de
condicionantes de licença.

http://normativos.confea.org.br/ementas/visualiza.asp?idEmenta=495
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RPPN é uma categoria de unidade de conservação criada
em áreas privadas, por iniciativa dos proprietários de terra,
que reconhecem o valor ambiental de sua área. O objetivo
é conservar a biodiversidade do local, assumindo o
compromisso de proteger a natureza.

Esta estratégia de proteção é, atualmente, uma das mais
importantes e efetivas para a conservação dos biomas
brasileiros, como o da Mata Atlântica, onde 80% do que
resta da vegetação original está em propriedades privadas.

No dia 31 de Janeiro é comemorado
o Dia Nacional das RPPN (Reservas
Particulares do Patrimônio Natural).

DIA NACIONAL DAS
RPPN 

Fonte: IMASUL (2020)

Atividades recreativas, turísticas, de
educação e pesquisa são permitidas
na Reserva, desde que estejam
previstas em seu respectivo plano de
manejo e/ou autorizadas pelo órgão
ambiental responsável pelo seu
reconhecimento.

A data de 31 de janeiro marca a publicação do primeiro
decreto que instituiu a figura da RPPN na legislação
brasileira.



Aniversário do IBAMA 

Dia Mundial das Zonas Úmidas

Dia do Agente de Defesa Ambiental
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Charcos, pântanos, várzeas e mangues não são tão
populares como as florestas tropicais, mas são tão
importantes quanto elas para a vida em nosso planeta. 

"Áreas úmidas", como elas são chamadas, são zonas de
fronteira entre ambientes aquáticos e terrestres. São regiões
que possuem o solo encoberto por água periodicamente ou
durante todo o ano, incluindo áreas de água marítima com
menos de seis metros de profundidade. Turfas, igapós e
buritizais são outros exemplos desses ecossistemas.

Segundo o Relatório Ramsar, em
2018, as áreas úmidas oferecem lar
para 40% das espécies de todo o
mundo e fornecem água e alimento
para mais de 1 bilhão de pessoas.
Além disso, chegam a absorver e
estocar 50 vezes mais carbono da
atmosfera do que as florestas
tropicais.

Por esse motivo, no Dia Mundial das Áreas Úmidas, 2 de
fevereiro, são realizados em todo o mundo palestras, ações
de limpeza, educação ambiental, visitas a campo guiadas,
lançamento de livros, festivais e concursos culturais.

No 02 de Fevereiro é comemorado
o Dia Mundial das Zonas Úmidas.

DIA MUNDIAL DAS
ZONAS ÚMIDAS

Fonte: WWF BRASIL (2021)



06
FEV

Dia que homenageia aqueles que trabalham pela proteção do

nosso meio ambiente e pelo desenvolvimento sustentável.

O Agente de Defesa Ambiental é responsável por fiscalizar,

resolver e propor atividades e obras para a conservação e

prevenção do meio ambiente, através de vistorias, estudos

técnicos de locais, análise de processos e avaliação de impactos,

visando o cumprimento da legislação ambiental.

No dia 6 de Fevereiro é
comemorado o Dia do Agente de

Defesa Ambiental.

DIA DO AGENTE DE
DEFESA AMBIENTAL

Fonte: Instituto Bancorbrás (2014)

A natureza é um grande patrimônio da

humanidade, do qual depende a nossa

sobrevivência. Nos moldes de produção e

consumo atuais, o meio ambiente do

planeta está sendo rapidamente

degradado.

Todas as pessoas, que de alguma forma, protegem o meio

ambiente, podem ser considerados Agentes Ambientais. Este é o

momento apropriado para refletirmos sobre a necessidade

urgente de sermos protagonistas nas questões ambientais e,

consequentemente, potenciais agentes ambientais.
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O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), é uma autarquia federal,
vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.

Ele é o órgão responsável pela preservação da fauna e da
flora brasileira possibilitando ao país o controle e a
fiscalização de seus recursos naturais em busca do
crescimento sustentável.

No dia 22 de Fevereiro de 1989 foi
criado o IBAMA, pela Lei 7735.

ANIVERSÁRIO DO
IBAMA 

Fonte: Sintsef Bahia (2021)

Entre as linhas de atuação da
autarquia, em sua missão institucional,
estão a educação ambiental e o
combate a incêndios florestais, a
fiscalização ambiental no combate a
crimes ambientais, como
desmatamento e tráfico de animais
silvestres.

Para Maria Lucilene Borges Félix, servidora do IBAMA,
defender os órgãos ambientais significa proteger o meio
ambiente, garantir qualidade de vida para o futuro do
nosso país – e do planeta – bem como garantir o manejo
sustentável dos recursos naturais.
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22 Dia Mundial da Água

Dia Nacional do Turismo Ecológico

16 Dia Nacional da Conscientização sobre as
Mudanças Climáticas

21 Dia Mundial Florestal

14 Dia Mundial de Luta dos Atingidos por Barragens

23 Dia Mundial da Meteorologia
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É uma atividade que consiste na visita de áreas naturais
preservadas, visando um contato mais próximo com a
natureza, a fim de alertar para a sua importância, além de
contribuir para a proteção de seus atributos: a fauna, a
flora, a água, a paisagem, a geologia, a história e a cultura
local.

O Brasil é um país perfeito para o
ecoturismo, haja vista a diversidade
da nossa natureza, encontrada em
todo o território nacional e cada vez
mais, esse tipo especial de turismo
vem em nosso país, seja pelo
interesse de estrangeiros ou pela
valorização dos brasileiros.

Segundo dados do Ministério do Turismo relativos à 2016,
8,29 milhões de pessoas fizeram ecoturismo no país.

Por conta disso, a finalidade desta data comemorativa é
alertar para a importância do cuidado com a natureza
pelo governo, pelos brasileiros e pelos visitantes de
qualquer lugar.

O Dia Nacional do Turismo Ecológico
ou Ecoturismo é celebrado no dia 1º

de Março.

DIA NACIONAL DO
TURISMO ECOLÓGICO

Fonte: www.gov.br/icmbio 
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É um dia de luta em defesa da vida, em defesa dos direitos
e para que exista uma justa reparação a todas as famílias
vítimas dessas tragédias.

Esta é uma data em que os atingidos por barragens
também lutam em defesa da água e dos rios.

Bacias hidrográficas inteiras, como a do
rio Doce e do rio Paraopeba, estão
contaminadas e o ecossistema
destruído pela ação de empresas que
colocam o lucro acima da vida.

Todos os anos, o Movimento dos
Atingidos e Atingidas por Barragens –
MAB organiza uma série de ações
relacionadas ao dia 14 de março.

O 14 de Março é uma data de luta
dos atingidos por barragens em

todo mundo.

DIA MUNDIAL DE
LUTA DOS
ATINGIDOS POR
BARRAGENS

Fonte: mab.org.br

A data é bastante importante e simbólica na trajetória dos
atingidos e atingidas por barragens no Brasil.

É um dia de luta, em defesa da vida e dos direitos, para que
exista uma justa reparação a todas as famílias vítimas dos
desastres.
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Esse dia tem como objetivo nos alertar sobre as
necessidades de ações que reduzam o impacto dessas
mudanças sobre a Terra.

A ação humana tem intensificado e
provocado essas mudanças do clima,
principalmente por conta da emissão
em excesso de GEEs (Gases do Efeito  
Estufa), seja por queima de
combustíveis fósseis para geração de
energia ou por desmatamento.

Já é possível constatar nos últimos anos elevação do nível
do mar, derretimento de geleiras, intensificação de
tempestades, dos períodos chuvosos e de secas, entre
outros fenômenos, que já vêm afetando a vida de
milhares de pessoas no mundo.

Desde 2011, no Brasil celebramos o
Dia Nacional da Conscientização

sobre as Mudanças Climáticas em
16 de Março.

DIA NACIONAL DA
CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE AS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Fonte: Instituto de Pesquisas Ecológicas e Governo de São Paulo

Com dados tão alarmantes, é muito importante a reflexão
a respeito das responsabilidades a serem assumidas –
por governos, empresas, e por nós, como cidadãos.
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É uma data voltada para a conscientização sobre a
importância das florestas para o nosso planeta.
Denominamos de florestas, popularmente, as vegetações
que se destacam pela grande quantidade de árvores com
copas que se tocam no alto, formando o que chamamos
de dossel.
As florestas são áreas extremamente
importantes para o meio ambiente e
para a economia de uma região.
Delas retiramos matéria-prima para a
construção de móveis e imóveis,
alimentos e até mesmo compostos
importantes para a fabricação de
medicamentos.

Além disso, essas áreas previnem deslizamentos de terra,
servem de lar para uma imensa variedade de espécies,
relacionam-se com os regimes de chuvas, conservam
recursos hídricos e o solo, e armazenam carbono.

Entretanto, apesar de conhecer a importância das
florestas, os homens continuam desmatando e
destruindo esses ambientes tão importantes.

No 21 de Março é comemorado o
Dia Internacional das Florestas.

DIA MUNDIAL
FLORESTAL

Fonte: Mundo Educação (2021).



22
MAR

Diante da importância da água e da necessidade urgente
de manter esse recurso disponível, surgiu o Dia Mundial
da Água. Essa data foi criada em 1992 pela Organização
das Nações Unidas (ONU) e visa à ampliação da discussão
sobre esse tema.

Como sabemos, a vida no planeta só é possível graças à
presença de água, desse modo, cuidar das fontes de água
é fundamental para a nossa sobrevivência.

O Dia Mundial da Água é
comemorado em 22 de Março.

DIA MUNDIAL DA
ÁGUA

Fonte: BANCÁRIOSRIO (2021).

Apesar de o nosso planeta ser
repleto de água, estima-se que
apenas 0,77% esteja disponível
para o consumo humano.

Vale destacar, no entanto, que essa quantidade não está
distribuída igualmente por todo o território,
consequentemente, existem locais onde esse recurso é
bastante escasso.

Em virtude dessa desigualdade de distribuição, em várias
regiões, ocorrem verdadeiros conflitos por água.
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Os estudos da meteorologia possuem uma ampla
proximidade com a climatologia, área do conhecimento
responsável por estudar e compreender as
transformações climáticas da Terra no passado, no
presente e no futuro.

Nessa data, destaca-se a importância que essa área do
conhecimento possui no sentido de promover a evolução
dos conhecimentos sobre a atmosfera terrestre, além da
função social de estabelecer previsões sobre o
comportamento do tempo.

Em 23 de Março é celebrado do Dia
Mundial da Meteorologia.

DIA MUNDIAL DA
METEOROLOGIA

Fonte: Calendarr (2021))

Da mesma forma que tempo e
clima estão diretamente
associados, essas duas áreas do
conhecimento não podem ser
vistas em separado.

A data foi escolhida em função de ter sido nessa data a
fundação da Organização Mundial de Meteorologia
(OMM). Essa instituição possui uma grande relevância em
produzir dados atmosféricos para além dos limites das
fronteiras políticas que limitam as atividades dos órgãos
nacionais.
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28

Dia do Índio

Dia da Conservação do Solo

19

22 Dia da Terra

Dia da Caatinga

07 Dia Mundial da Saúde

10 Dia da Engenharia
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De acordo com o conceito
definido pela OMS “a saúde é um
estado de completo bem-estar
físico, mental e social e não
apenas a ausência de doença ou
enfermidade”.

Foi criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em
1948, devido a preocupação de seus integrantes em
manter o bom estado de saúde das pessoas em todo o
mundo, e também alertar sobre os principais problemas
que podem atingir a população mundial.

O Dia Mundial da Saúde é
comemorado em 7 de Abril desde

1950.

DIA MUNDIAL DA
SAÚDE

Fonte: Calendarr (2021)

De acordo com o conceito definido pela OMS “a saúde é
um estado de completo bem-estar físico, mental e social e
não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.

Segundo a OMS, a cada R$ 1,00 investido em saneamento
gera economia de R$ 4,00 na saúde.
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O Dia da Engenharia surgiu como homenagem ao Tenente
Coronel João Carlos de Villagran Cabrita, morto no dia 10
de abril de 1866.

A data é, na verdade, o Dia da Engenharia Militar, mas ficou
popularmente conhecido como o Dia da Engenharia.

No dia 10 de Abril é celebrado no
Brasil o Dia da Engenharia.

DIA DA
ENGENHARIA

Fonte: Calendarr (2021)

Villagran Cabrita era o Comandante
do 1º Batalhão de Engenharia na
Guerra da Tríplice Aliança. Uma
explosão tomou sua vida, assim
como as de outros combatentes,
junto ao rio Paraná.

No Dia da Engenharia, são relembradas as vantagens que
essa atividade trouxe para a vida humana em sociedade.

Ciência e matemática se unem com o propósito de
resolver problemas e criar estruturas que facilitam e
muitas vezes revolucionam completamente a vida
humana.
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O combate e conscientização sobre o que provoca a
poluição do solo é outro ponto de destaque debatido
durante este dia.

Esta data foi criada com o intuito de desenvolver um
pensamento crítico na população sobre a importância da
correta utilização do solo, como um recurso natural para a
produção de alimentos.

 Dia Nacional da Conservação do
Solo é comemorado anualmente em

15 de Abril.

DIA DA
CONSERVAÇÃO
DO SOLO

Fonte: Calendarr (2021)

Qualquer tipo de deposição,
disposição, descarga, infiltração,
acumulação, injeção ou
enterramento de substâncias e
produtos poluentes, em estado
líquido, gasoso ou sólido, nos
solos e subsolos deve ser
combatido.

Existem ainda outras datas destinadas a celebração do
solo, como o Dia Internacional do Solo (5 de dezembro) e
Dia Internacional da Terra (22 de abril).
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O objetivo deste congresso era reunir os líderes indígenas
das diferentes regiões do continente americano e zelar
pelos seus direitos. Na ocasião, foi proposto que os países
da América adotassem o dia 19 de abril como o Dia do
índio.

A escolha da data recorda a realização do Primeiro
Congresso Indigenista Interamericano, que ocorreu em 19
de abril de 1940 em Patzcuaro, México.

19 de Abril é celebrado o Dia do
Índio no Brasil.

DIA DO ÍNDIO

Fonte: Calendarr (2021)

Afinal, antes da chegada dos
primeiros europeus em terras
americanas, todos os países que
formam este continente eram
amplamente povoados por
grandes nações indígenas. 

No Brasil, a data foi oficializada através do Decreto-lei nº
5.540, de 2 de junho de 1943, e tem como objetivo
mostrar à população brasileira o quanto o povo indígena
contribuiu para a sua formação.

Infelizmente, a ganância e a crueldade humana fizeram
com que muitas tribos fossem totalmente dizimadas e
grande parte da cultura indígena fosse esquecida.
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O Dia da Terra foi comemorado pela
primeira vez nos Estados Unidos, no
dia 22 de abril de 1970. No primeiro
"Dia da Terra", o senador americano
Gaylord Nelson (1916 - 2005)
organizou um fórum ambiental que
chamou a atenção de 20 milhões de
participantes.

Também chamado de Dia do Planeta Terra ou Dia da Mãe
Terra, esta é uma data para reconhecer a importância do
planeta, e para refletir sobre como podemos colaborar
para proteger a Terra.

O Dia da Terra é comemorado
anualmente em 22 de Abril, em todo

planeta.

DIA DA TERRA

Fonte: Calendarr (2021)

Atualmente, o Dia da Terra é comemorado por mais de 500
milhões de pessoas ao redor de todo o mundo, de modo
que muitos aproveitam da data para por em prática
atividades e hábitos sustentáveis, como plantar uma
árvore, realizar reciclagem e o connsumo consciente.

Em alguns lugares, surgem campanhas que incentivam as
pessoas a desligarem as luzes durante um minuto no Dia
da Terra, como forma de consciencializar um gasto menor
de eletricidade.
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A caatinga é um bioma único do Brasil, ocupando
aproximadamente 11% do território nacional, engloba os
seguintes estados brasileiros: Ceará, Piauí, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e
parte de Minas Gerais.

Esta data foi criada com o intuito de não apenas
homenagear este bioma único, mas também conscientizar
as pessoas sobre a importância da sua conservação para o
equilíbrio ambiental.

O Dia Nacional da Caatinga é
celebrado anualmente em 28 de

Abril no Brasil.

DIA DA CAATINGA

Fonte: ICMBio (2021) e Calendarr (2021)

"As Caatingas são espaços de resiliência, poucas regiões
vivem estresse hídricos tão permanentes, mas as formas
de vida que ali residem se relacionam com a abundância
e a escassez de uma forma equilibrada, harmônica e de
fruição", analista ambiental Elivan Souza.

Pesquisas recentes demonstram
que são registradas para o bioma,
até o momento, 3.200 espécies
de plantas, 371 de peixes, 224 de
répteis, 98 de anfíbios, 183 de
mamíferos e 548 de aves.
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27 Dia da Mata Atlântica

Dia das Raças Indígenas da América

22

25

Dia Internacional da Biodiversidade

Dia do Trabalhador Rural 

17 Dia Mundial da Reciclagem 

05 Dia do Campo

03 Dia do Pau-Brasil

16 Dia do Gari

29 Dia Mundial da Energia



03
MAI

A data homenageia a árvore que deu origem ao nome do
país: o Pau-Brasil. O objetivo é organizar ações de
reflorestamento e conscientização em escolas e nas
comunidades sobre a importância desta espécie para a
história do Brasil, criando o senso de proteção para evitar a
exploração ilegal do pau-brasil.

O Dia Nacional do Pau-Brasil é
comemorado anualmente em 3 de

Maio.

DIA NACIONAL
DO PAU-BRASIL

Fonte: Calendarr (2021)

O pau-brasil existia em abundância na Mata Atlântica, no
entanto, com a intensa exploração dos portugueses e
demais colonizadores do Brasil, a árvore começou a ficar
cada vez mais escassa. A madeira era utilizada para
produção de móveis na Europa, devido a sua alta
qualidade.

A árvore símbolo do Brasil
também possui outros nomes,
como: ibirapitanga, pau-vermelho,
pau-de-pernambuco, arabutã,
ibirabitã, muirapitanga, orabutã,
pau-rosado e pau-de-tinta.

O pau-brasil é a única árvore no Brasil protegida por uma
lei exclusiva, que considera a exploração e exportação da
madeira ilegal.
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A data surgiu com o objetivo de homenagear e
conscientizar a população sobre a importância do campo
para a economia e existência de uma sociedade. 

O Dia do Campo em algumas
regiões do Brasil é comemorado em

5 de Maio, em outras pode ser 10
de Maio.

DIA DO CAMPO

Fonte: Calendarr (2021)

A exploração consciente e sustentável da área rural é
uma tarefa de todo o ser humano e empresa que
trabalha direta ou indiretamente com o campo.

Atualmente, um dos grandes
desafios do campo, é a geração
de alimentos que possam
abastecer uma população
mundial com mais de 7 bilhões de
habitantes, sem causar prejuízos
para o meio ambiente.

No campo são exploradas diversas atividades, sendo que
o destaque vai para a agricultura e pecuária.
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Esta data tem o objetivo de homenagear os profissionais
responsáveis em manter as ruas, praças e praias limpas de
todo o lixo gerado naturalmente ou por ação do ser
humano.

O Dia do Gari é comemorado
anualmente em 16 de Maio, em

todo o Brasil.

DIA DO GARI

Fonte: Calendarr (2021)

O termo "gari" surgiu em
homenagem ao francês Pedro
Aleixo Gary, que ficou conhecido por
ser o fundador da primeira empresa
de coleta de lixo nas ruas do Rio de
Janeiro, em 1976.

É muito importante cada indivíduo fazer a sua parte e não
jogar lixo nas ruas.

No Brasil os garis não recebem o devido respeito e
visibilidade que merecem, pois é graças ao seu trabalho
que os cidadãos podem viver em uma cidade mais limpa
e bonita.

Assim, os cariocas quando queriam que as ruas fossem
limpas após a passagem dos cavalos, chamavam os
"garis".
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A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e busca
estimular a reflexão sobre a importância de fazer o
descarte correto dos itens que consumimos

O Dia Internacional da Reciclagem é
comemorado em 17 de Maio.

DIA MUNDIAL DA
RECICLAGEM 

Fonte: Faculdade Florence (2021)

Quando dispostos em aterros sanitários, os resíduos
sólidos emitem gases de efeito estufa (GEE),
principalmente o metano. Alguns materiais levam anos ou
décadas para se decompor, como os descartáveis (fraldas
e copos plásticos, por exemplo).

Segundo levantamento do Fundo Mundial para a
Natureza, o Brasil é o quarto produtor de lixo plástico do
mundo. Das 11.355.220 toneladas, apenas 1,28% são
destinados à reciclagem. 

O país só “perde” para os Estados
Unidos, China e Índia. Os aterros
sanitários continuam sendo o
destino da maior parte dos
resíduos, ocasionando graves
prejuízos ao meio ambiente e à
qualidade de vida da população.
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Levantamentos históricos estimam terem vivido em terras
brasileiras cerca de 1 a 8 milhões de pessoas, antes da
colonização portuguesa, distribuídas em cerca de 1100
etnias. Atualmente, a população indígena brasileira não
ultrapassa 400 mil habitantes.

No dia 18 de Maio é comemorado o
Dia das Raças Indígenas da América.

DIA DAS RAÇAS
INDÍGENAS DA
AMÉRICA

Fonte: Econsulting (2019)

Na América Central e no Caribe, o
recente reconhecimento da
contribuição dos povos indígenas e
afro-caribenhos está criando
soluções inovadoras, tais como o
crescente autonomia política
conquistada pelos Miskitos na
Nicaragua e os Kunas no Panamá.

O impacto do contato com os europeus causou uma
devastação sem precedentes tanto na redução do número
absoluto quanto na quantidade dos grupos étnicos
indígenas. 

No México, o sistema educativo indígena atinge quase um
milhão de jovens no curso primário e, em alguns estados
mexicanos, a administração política local está sob controle
indígena.
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Esta data, criada pela Organização das Nações Unidas
(ONU), visa conscientizar a população mundial sobre a
importância da diversidade biológica, além da necessidade
da proteção da biodiversidade em todos os ecossistemas
do planeta.

O Dia Internacional da
Biodiversidade é comemorado

anualmente em 22 de Maio.

DIA INTERNACIONAL
DA BIODIVERSIDADE

Fonte: Calendarr (2021)

O Dia Internacional da Biodiversidade foi criado pela
Organização das Nações Unidas (ONU) em 22 de maio de
1992.

Normalmente, durante esta data, várias instituições em
prol da defesa do meio ambiente organizam atividades
com o objetivo de educar a população em geral sobre a
importância da preservação da biodiversidade para o
equilíbrio da vida na Terra.

Esta data consiste numa homenagem
ao dia em que foi aprovado o texto
final da Convenção da Diversidade
Biológica, intitulado: “Nairobi Final Act
of the Conference for the Adoption of
the Agreed Text of the Convention on
Biological Diversity”.
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A data homenageia todas as pessoas que dedicam seu
tempo trabalhando nas zonas rurais, campos, fazendas e
etc.

O Dia do Trabalhador Rural é
comemorado anualmente dia 25 de

Maio, no Brasil.

DIA DO
TRABALHADOR
RURAL

Fonte: Agraer (2021)

A morte de Fernando se transformou em uma data
símbolo para os profissionais da categoria.

A comemoração do Dia do Trabalhador e Trabalhadora
Rural foi instituída no Decreto de Lei nº 4.338. No dia 25 de
Maio de 1963, morria o deputado federal Fernando Ferrari,
um dos políticos mais engajados na luta dos trabalhadores
rurais por seus direitos e questões sociais.

Em 1971 foi instituído o Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural, com
a Lei Fernando Ferrari, uma
homenagem ao parlamentarista que
lutou pelos direitos destes
trabalhadores.

"Tudo que chega a nossa mesa, provém de sua natureza.
Mas, a sua transformação tem a ver com a sua ação. Desde
o preparo da terra, o seu trabalho encerra toda sua
dedicação. Na pecuária ou agricultura, mesmo sem grande
estrutura, ele garante a produção".
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Esta data tem, acima de tudo, o objetivo de conscientizar a
população em geral sobre a necessidade emergencial de
proteger e recuperar a Mata Atlântica brasileira, um dos
biomas mais antigos do Brasil, originado há
aproximadamente 70 milhões de anos.

O Dia Nacional da Mata Atlântica é
comemorado anualmente em 27 de

Maio.

DIA DA MATA
ATLÂNTICA

Fonte: Calendarr (2021)

A atual condição da Mata Atlântica é bastante preocupante.
Estima-se que exista apenas 7% do bioma natural, sendo o
restante devastado com o processo de crescimento dos
grandes centros urbanos.

A criação do Dia Nacional da Mata Atlântica foi instituída
através do Decreto Presidencial de 21 de setembro de
1999. O dia 27 de maio foi escolhido em memória da
famosa “Carta de São Vicente”, onde o Padre Anchieta teria
descrito pela primeira vez as belezas das florestas tropicais
do Brasil, em 1560.

Atualmente, existem algumas
instituições e organizações destinadas
exclusivamente em proteger a
conscientizar as pessoas sobre a
importância de preservar este bioma,
como a S.O.S Mata Atlântica.
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Esta data foi criada com o intuito de motivar uma
conscientização civil e política sobre a importância da
poupança de energia e incentivo ao uso de energias
renováveis.

O Dia Mundial da Energia é
celebrado anualmente em 29 de

Maio.

DIA MUNDIAL DA
ENERGIA

Fonte: Calendarr (2021)

O Dia Mundial da Energia surgiu a partir de uma iniciativa
da Direção Geral de Energia de Portugal, em 1981.

O uso de energias fósseis, como o petróleo e carvão
mineral, por exemplo, ajuda a potencializar a poluição nos
ambientes, prejudicando a vida de todos os seres do
planeta.

Nesta data, em todo o mundo, são
organizadas dezenas de atividades de
conscientização. Cada pessoa pode
fazer a sua parte para evitar o
desperdício de energia, como
aproveitando ao máximo o uso da luz
natural (do sol) e comprando
eletrodomésticos com classe
energética mais eficiente.
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Em 1992 aconteceu um encontro internacional para
debater os problemas ambientais, esse evento ficou
conhecido como Eco-92 ou Rio-92, realizado entre os dias
3 e 14 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro.

No dia 3 de Junho é lembrado
como Aniversário da Rio-92

(Eco-92).

ANIVERSÁRIO DA
RIO 92

Fonte: Mundo Educação (2021)

Durante a Eco-92 foram discutidos
os problemas ambientais existentes
e suas possíveis consequências,
além de ter feito uma análise dos
progressos realizados desde a
primeira conferência realizada em
Estocolmo.

Essa conferência teve grande repercussão mundial, da qual
participaram representantes de 176 países, 1.400
Organizações Não Governamentais (ONGs), totalizando
mais de 30 mil participantes.

Foram aprovadas duas convenções durante a Eco-92: uma
sobre biodiversidade e outra sobre mudanças climáticas.

Outro documento muito importante assinado durante o
evento foi a Agenda 21, um plano de ação e metas com
2.500 recomendações sobre como atingir o
desenvolvimento sustentável.
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Esta é uma ótima oportunidade para se refletir sobre o que
tem sido feito até agora e o que queremos para o futuro.

Desde 2012, comemoramos o Dia
Nacional da Educação Ambiental em

3 de Junho.

DIA DA
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Fonte: Governo de São Paulo  (2021)

É muito comum a compreensão de
que a Educação Ambiental resume-se
à informação e comunicação sobre
questões ambientais. É importante
ressaltar que estas maneiras fazem
parte dos processos de educação
ambiental, mas não são a única
maneira de isso acontecer.

É importante aproveitar a Celebração desta data para
promover o entendimento de que a Educação Ambiental
deve ser compreendida de maneira mais ampla, como um
instrumento da gestão ambiental que, ao trabalhar de
maneira integrada com outras políticas públicas por meio
de processos formativos, promove o exercício da cidadania
e melhoria da qualidade de vida para toda a sociedade.

Embora há muito tempo já houvesse ações para a
valorização da natureza, foi somente em 1965 que surgiu o
termo “Educação Ambiental”, durante a Conferência de
Educação da Universidade de Keele, na Grã-Bretanha.
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Tem como objetivo promover atividades de proteção e
preservação do meio ambiente.

 Dia Mundial do Meio Ambiente é
comemorado anualmente em 5 de

Junho.

DIA MUNDIAL DO
MEIO AMBIENTE

Fonte: Calendarr (2021)

Porque no dia 5 de junho de 1972 teve início a primeira
das Conferências das Nações Unidas sobre o ambiente
humano, a Conferência de Estocolmo.

A data serve como alerta à sociedade sobre os perigos de
negligenciarmos a tarefa de cuidar do mundo em que
vivemos.

A reunião durou até o dia 16 e congregou vários governos
e ONG's.

A partir de então, a data consta do calendário da ONU -
Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial do
Meio Ambiente.

Esta foi a forma encontrada pela ONU
para dar ideias de atividades que
promovam a conscientização da
população para preservar o meio
ambiente.
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O principal objetivo desta data é criar debates e reflexões
nos diversos grupos sociais sobre os vários problemas
ambientais que o planeta Terra enfrenta ou enfrentará,
caso não seja feito algo para evitar a massiva poluição.

O Dia da Ecologia é
comemorado anualmente em 5

de Junho.

DIA DA
ECOLOGIA

Fonte: Calendarr (2021)

O Dia da Ecologia é celebrado em 5 de
junho em homenagem a chamada
"Conferência de Estocolmo", um
encontro promovido pela Organização
das Nações Unidas (ONU) em 1972,
para tratar assuntos ambientais.

Entre os principais temas discutidos durante o Dia da
Ecologia, destaca-se: a poluição do ar, do solo e da água; o
desmatamento; a diminuição da biodiversidade e da água
potável; a destruição da camada de ozônio e das florestas;
a extinção das espécies animais e vegetais, e a
sustentabilidade.

Ao longo dos anos 80, o interesse pela ecologia, e o
equilíbrio natural se faz aumentar. Em 1992, outra grande
conferência, a Rio-92 é realizada no Rio de Janeiro para
avaliar os avanços e envolver os governos e a população na
preservação do meio ambiente.
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O objetivo desta data é relembrar a importância dos
oceanos para o equilíbrio da vida no planeta Terra.

O Dia Mundial dos Oceanos é
celebrado em 8 de Junho.

DIA MUNDIAL
DOS OCEANOS 

Fonte: Calendarr (2021) e Governo de São Paulo (2021) 

Os oceanos cobrem mais de 70% da
superfície da Terra e contêm 97% da
água de todo o planeta. As águas
salgadas abrigam uma
biodiversidade com quase 200 mil
espécies identificadas.  

E, para isso, são realizadas várias atividades de
conscientização civil sobre os perigos enfrentados
atualmente pelos oceanos.

Hoje, o grande desafio é minimizar o impacto que as
atividades humanas estão provocando nos oceanos.
É importante conscientizar governos, populações e demais
entidades para a urgência de criar medidas que protejam
os oceanos.

Eles são parte essencial para a promover a regulação
climática do planeta, pois absorvem cerca de 30% do
dióxido de carbono produzido pelos seres humanos.  Além
disso, aproximadamente 3 bilhões de pessoas no mundo
todo dependem dos mares como fonte de alimento.
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Criado como local para aclimatação de espécies vegetais
originárias de outras partes do mundo, o jardim foi
inaugurado em 13 de junho de 1808 pelo príncipe regente
português Dom João, alguns meses depois que a família
real de Portugal chegou ao país, fugindo do exército de
Napoleão Bonaparte.

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro
comemorado aniversário dia 13 de

Junho.

ANIVERSÁRIO DO
JARDIM BOTÂNICO
DO RIO DE JANEIRO 

Fonte: Agência Brasil (2021) e biologo.com (2021) 

No fim de 2017, o local foi considerado pela Botanic
Gardens Conservation International (BGCI) como a
instituição botânica com o maior acervo exclusivo do
mundo.
Hoje o JBRJ é um renomado instituto
de pesquisas e inclui o maior herbário
do Brasil, com mais de 600.000
amostras desidratadas de nossa flora.
São cerca de 850 espécies vivas que
não são encontradas em nenhum
outro jardim do mundo. 
O JBRJ é responsável pela coordenação da Lista de
Espécies da Flora do Brasil e pela avaliação de risco de
extinção destas espécies. O instituto também abriga a mais
completa biblioteca do país especializada em botânica,
com mais de 32.000 volumes.

https://biologo.com.br/bio/o-herbario/
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É uma data dedicada a refletir sobre a conservação desses
animais. É comemorado no dia em que nasceu o biólogo
americano Dr. Archie Carr, que iniciou as pesquisas sobre
os deslocamentos das tartarugas marinhas.  

O Dia Mundial da Tartaruga Marinha
é celebrado em 16 de junho.

DIA MUNDIAL DAS
TARTARUGAS
MARINHAS

Fonte: Governo de São Paulo (2021)

Elas são migratórias e atravessam oceanos para ir de um
continente e a outro para se reproduzir, o que elas só
fazem depois dos 20 anos de idade.

Tartarugas marinhas são répteis que passam a vida inteira
no mar, exceto quando as fêmeas vão às praias para
desovar.

Em média, cada fêmea bota 130 ovos
por ano. O curioso é que, de cada mil
filhotes, somente uma ou duas
tartarugas chegarão à idade adulta,
enquanto o restante irá servir de
alimento para uma vasta cadeia
ecológica.
Existem apenas sete espécies de tartarugas marinhas no
mundo. Dessas, cinco espécies podem ser encontradas no
Brasil: tartaruga-cabeçuda, tartaruga-de-pente, tartaruga-
verde, tartaruga-oliva e tartaruga-de-couro. 
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A missão desta data é conscientizar a população
internacional sobre o processo de desertificação e os
efeitos negativos que a seca pode provocar a nível regional
e mundial.

O Dia Mundial de Combate à
Desertificação é celebrado em 17 de

Junho.

DIA MUNDIAL DE
COMBATE À
DESERTIFICAÇÃO E À
SECA 

Fonte: Calendarr (2021)

Vários países do mundo se comprometeram em diminuir
as ações destrutivas que colaboram com o processo de
desertificação em todo o planeta.

O Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca foi
criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e
celebrado pela primeira vez em 1995.

Este acordo foi oficializado através da
Convenção das Nações Unidas de
Combate à Desertificação nos Países
Afetados por Seca Grave e/ou
Desertificação (UNCCD).
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 A data tem como objetivo fortalecer o espaço que as

engenheiras vêm ganhando na profissão, antes

majoritariamente ocupada por homens.

Há muito não se tem dúvida quanto à capacidade da mulher

enfrentar preconceitos e se dedicar a qualquer profissão onde,

certamente, desempenhará suas atribuições com dedicação,

responsabilidade sendo capaz de dar tão bons, ou melhores

resultados do que os homens. 

Pesquisas apontam que as mulheres são mais prevenidas,

cautelosas e atentas. Graças a capacidade de um olhar mais

cuidadoso, a elas é atribuído também um menor percentual de

erros.

Tal notoriedade se deve, sobretudo, à luta por igualdade de

gêneros e expansão do sistema educacional demarcada a

partir da década de 70, quando as reivindicações políticas da

década anterior se consolidaram possibilitando a elas buscar

seu lugar no mercado de trabalho.

Criado pela Women’s Engineering Society (WES)
do Reino Unido, o Dia Internacional das
Mulheres na Engenharia é comemorado

anualmente em 23 de junho.

D I A  I N T E R N A C I O N A L
D A S  M U L H E R E S  N A
E N G E N H A R I A

Fonte: www.creape.org.br/dia-internacional-das-mulheres-na-engenharia-23/

https://www.wes.org.uk/
https://blog.facens.br/dia-internacional-das-mulheres-na-engenharia-conheca-mais-sobre-a-data/
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A Semana Nacional do Meio Ambiente é comemorada na
primeira semana do mês de junho, quando no dia 5 se
celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente.

SEMANA NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE

Fonte: Calendarr (2021)

O objetivo era complementar a celebração ao Dia do Meio
Ambiente instituído pela ONU.

Esta semana de conscientização foi criada, no Brasil, pelo
Decreto nº 86.028, de 27 de maio de 1981. 

A iniciativa visa incluir a sociedade na discussão de pautas
que tratem da preservação do patrimônio natural do Brasil.

O principal objetivo da Semana
Nacional do Meio Ambiente é
conscientizar a comunidade sobre a
importância de preservar os
diferentes tipos de ecossistemas.
Entre os meios mais utilizados para
isso, destaca-se:

Palestras nas escolas sobre conscientização para o
consumo sustentável; Coleta de lixo nas praias e parques;
Plantio de mudas de árvores em campos e parques
públicos; Limpeza de hortas e jardins
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Com o objetivo de homenagear a função do profissional
que se dedica a garantir a saúde de milhões de pessoas
através do desenvolvimento de projetos e investigações no
serviço de saneamento básico e geral, foi criado o Dia do
Engenheiro de Saneamento.

O Dia do Engenheiro(a) Sanitarista é
celebrado em 13 de Julho.

DIA DO
ENGENHEIRO
SANITARISTA

Fonte: Calendarr (2021)

Além de um grande conhecimento na área dos recursos
hídricos, este profissional também deve ter ampla
formação sobre os assuntos ambientais.

O foco principal do engenheiro sanitário
é a qualidade de vida da população,
garantindo que tenham acesso à água
potável e tratada para consumo e que
tenham um sistema de tratamento de
esgotos adequado e funcional.

No Brasil, este profissional é essencial, pois de acordo com
o IBGE, 9,8 milhões de pessoas não tem acesso à água
potável e esgoto no país.
Esta data foi criada a partir do decreto de lei nº 53.697, de
13 de março de 1964, em homenagem à data do
sancionamento da lei nº 4.089, de 13 de julho de 1963, que
garantiu a criação do Departamento Nacional de Obras de
Saneamento.



17
JUL

Preservar florestas é sinônimo de proteger a vida. As
Florestas têm sido ameaçadas em todo o mundo pela
degradação descontrolada. Isto acontece por terem
desviado seu uso para necessidades crescentes do próprio
homem e pela falta de um gerenciamento ambiental
adequado.

O Dia de Proteção às Florestas é
comemorado anualmente em 17 de

Julho.

DIA DA PROTEÇÃO
DAS FLORESTAS 

Fonte: IBGE (2021)

Essa data é fundamental para que
possamos lembrar-nos da
importância de conservarmos nossas
florestas: aumentar a proteção,
manter os múltiplos papéis e funções
de todos os tipos de florestas,
reabilitar o que está degradado. Isto é,
preservar a vida no planeta.

As florestas são o ecossistema mais rico em espécies
animais e vegetais. A sua destruição causa erosão dos
solos, degradação das áreas de bacias hidrográficas,
perdas na vida animal (quando o seu o habitat é destruído,
os animais morrem) e perda de biodiversidade.
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Essa data lembra a importância de um dos ecossistemas
mais produtivos e generosos da Terra, capaz de oferecer
serviços ecossistêmicos valiosos e gerar ao Brasil
benefícios socioeconômicos estimados em US$ 5 bilhões,
especialmente com a pesca, turismo e valor de existência.

O Dia Mundial de Proteção aos
Manguezais é celebrado em 26 de

Julho.

DIA MUNDIAL DOS
MANGUEZAIS 

Fonte: Climatempo (2021)

Com áreas de mangue conservadas,
as regiões costeiras ficam menos
expostas a inundações e à força dos
ventos, ondas e marés. Estudos
demonstram que 100 metros de
manguezal reduzem a força das
ondas em cerca de 60%.

Presentes em 338 municípios brasileiros, onde vivem 44
milhões de pessoas, o que representa 20% da população,
os manguezais têm sua importância cada vez mais
reconhecida pelos cientistas e, assim como outros
ecossistemas, também sofrem ameaças. 

Sem manguezais, há redução da qualidade da água, há
perda do carbono acumulado e redução dos estoques
pesqueiros. Essas áreas sequestram 57% mais carbono do
que outros tipos de vegetação tropical.
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A criação da data comemorativa pela Organização das
Nações Unidas (ONU) pretende garantir condições de
existência minimamente dignas aos povos indígenas de
todo o planeta, principalmente no que se refere aos seus
direitos à autodeterminação de suas condições de vida e
cultura, bem como a garantia aos Direitos Humanos.

Em 09 de Agosto, é comemorado o
Dia Internacional dos Povos

Indígenas.

DIA INTERNACIONAL
DOS POVOS
INDÍGENAS

Fonte: Mundo Educação

Essa atuação visava criar condições
para a interrupção dos ataques
sofridos pelos povos indígenas em
seus territórios, após mais de
quinhentos anos da expansão das
formas de sociabilidade impostas aos
indígenas pelos povos de origem
europeia, principalmente.

A data foi criada por decreto da ONU em 09 de agosto de
1995, como resultado da atuação de representantes de
povos indígenas de diversos locais do globo terrestre.

Após o decreto, foi elaborada uma declaração da ONU, a
qual, entre outros objetivos, garantia aos diversos povos
indígenas do mundo a autodeterminação, sem que fossem
forçados a tomar qualquer atitude contra a sua vontade

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/onu.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/conceito-cultura.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/direitos-humanos.htm
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É uma data que objetiva conscientizar a população a
respeito da contaminação atmosférica e de seus efeitos na
saúde pública. E traz a reflexão de como o crescimento
populacional, a urbanização, o desenvolvimento econômico
e a globalização tem impactado a qualidade do ar cada dia
mais.

O Dia Interamericano da Qualidade
do Ar é celebrado todos os anos na

segunda sexta-feira do mês de
Agosto

DIA
INTERAMERICANO DA
QUALIDADE DO AR

Fonte: SEMA - MA (2021)

A OMS frisa, ainda, que a poluição tem sido um fator crucial
no desenvolvimento de doenças não transmissíveis,
estando diretamente relacionada com 24% das mortes por
doenças cardíaca, 25% das mortes por acidente vascular
cerebral, 43% das mortes por obstrução das vias
respiratórias e 29% dos óbitos por câncer de pulmão.

De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), em seu
relatório que analisou dados de
qualidade do ar de mais de 4.300
cidades em 108 países, nove em cada
dez pessoas no mundo respiram ar
contaminado, o que provoca sete
milhões de mortes anuais por causas
relacionadas à poluição.

2a

sexta
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Para que possamos refletir sobre a necessidade da
diminuição de poluentes gerados pelas fábricas. A data foi
motivada pela assinatura do Decreto-Lei nº 1.413, em 14
de agosto de 1975 – primeiro instrumento regulatório
voltado especificamente ao controle do setor.

No Brasil no dia 14 de Agosto, se
comemora o Dia Nacional de

Controle da Poluição Industrial.

DIA DO CONTROLE
DA POLUIÇÃO
INDUSTRIAL 

Fonte: Calendarr (2021)  e J1 Diário (2020)

As indústrias em decorrência de suas
atividades, são o segmento de maior con-
tribuição à dispersão de poluentes no ar, 
visto que em muitas de suas atividades ocorre queima de
combustíveis, gás ou óleo, liberando para atmosfera gases
tóxicos como o metano e o cádmio, aumentando o efeito
estufa.

Segundo uma resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente- CONAMA considera-se Resíduos Poluentes
“qualquer substância presente no ar que, pela sua
concentração, possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo
à saúde, prejudicando o bem-estar público, danos aos
materiais, à fauna e à flora, ou seja, pre-
judicial à segurança, ao uso e gozo da
propriedade e às atividades normais 
da comunidade.”
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Nessa data, muitas pessoas em todo o mundo se reúnem
para realizar trabalhos voluntários, como limpar
monumentos, varrer praças e parques ou mesmo recolher
lixo das praias.

No dia 27 de agosto
comemoramos o Dia Mundial da

Limpeza Urbana.

DIA MUNDIAL DA
LIMPEZA URBANA

Fonte: Governo de São Paulo (2021)

Em 2018, segundo a Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe)
foram geradas no Brasil 79 milhões de
toneladas de resíduos sólidos
urbanos.

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os
resíduos sólidos urbanos englobam os resíduos
domiciliares, originários de atividades domésticas em
residências urbanas, e os resíduos de limpeza urbana,
originários da varrição, limpeza de logradouros e vias
públicas e outros serviços de limpeza urbana.

Um ambiente sujo é sinônimo de proliferação de doenças.
Assim, a limpeza urbana é fundamental para garantir a
saúde pública. Sendo assim, aa tarefa de preservar o
ambiente em que vivemos, o poder público e a população
devem trabalhar em conjunto.
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Durante todo esse período, o ICMBio apresenta
importantes benefícios para as reservas brasileiras,
administrando e protegendo as 334 unidades de
conservação que representam 9,1% da área continental
protegida e 24,4% da área marinha.

No dia 28 de Agosto é celebrado o
aniversário do Instituto Chico Mendes

de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio)

ANIVERSÁRIO DO  
ICMBIO

Fonte: Teamambiente (2019)

Ele ainda desenvolve e executa programas de pesquisa,
proteção, preservação e conservação da biodiversidade.
Um exemplo atual é o acordo com a ONG alemã
“Association for the Conservation of Threatend Parrots”
(ACTP) para repatriar da Alemanha, até o final desse ano,
50 exemplares da ararinha-azul, espécie extinta na
natureza desde 2000.

O instituto é uma autarquia vinculada ao
Ministério do Meio Ambiente e integra o
Sistema Nacional do Meio Ambiente
(Sisnama). Ele é responsável pela gestão
do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação e administra, fiscaliza e
monitora as Unidades de Conservação
(UC) instituídas pela União.

http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10512-icmbio-completa-12-anos-nesta-quarta-28
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A data comemorativa foi instituída pela Lei nº 11.621, de 19
de dezembro de 2007, com o intuito de conscientizar as
pessoas sobre a importância da maior floresta tropical do
mundo e da sua biodiversidade para o planeta.

O Dia da Amazônia é
celebrado anualmente em 5

de Setembro.

DIA DA AMAZÔNIA 

Fonte: Calendarr (2021) e WWF Brasil 

Por ser uma região rica em recursos, a
Amazônia desperta o interesse de
muitas pessoas. Entretanto, a
exploração pode vir a causar danos ao
ambiente e, por isso, a data busca
alertar sobre os principais problemas
que afetam a região, como o
desmatamento.

O dia 5 de setembro foi escolhido, pois nesta data, no ano
de 1850, o Príncipe D. Pedro II decretou a criação da
Província do Amazonas (atual Estado do Amazonas).

Para o coordenador do Programa Amazônia da
organização, Marco Lentini, é fundamental informar à
sociedade sobre as principais ameaças à biodiversidade da
Amazônia e sensibilizá-la para a necessidade do
desenvolvimento de uma economia verde para a região.
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O segundo maior bioma da América do Sul ocupa
aproximadamente 22% território brasileiro, com áreas em
11 estados e no Distrito Federal, e ainda com alguns
reflexos no Amapá, Roraima e Amazonas.

Dia 11 de Setembro  é
celebrado o Dia Nacional do

Cerrado.

DIA NACIONAL DO
CERRADO 

Fonte: Governo de São Paulo (2021)

São em torno de 199 espécies de
mamíferos, 837 de aves, 1,2 mil de
peixes, 180 de répteis e 150 de
anfíbios. Estima-se que 13% das
borboletas, 35% das abelhas e 23%
dos cupins trópicos de todo o país
estejam lá.

Muitas pessoas o consideram um bioma de menor
importância quando pensam na exuberância da Amazônia
e da Mata Atlântica. No entanto, o Cerrado é riquíssimo em
biodiversidade.

O Cerrado possui ainda grandes reservas subterrâneas de
água doce, que abastecem as três maiores bacias
hidrográficas da América do Sul: Amazonas, São Francisco
e Prata, além da Tocantins/Araguaia. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), já foram
catalogadas mais de 11,6 mil espécies de plantas nativas
no Cerrado. 
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Como o próprio nome sugere, esta data tem o principal
objetivo de conscientizar a população e governos sobre a
importância da preservação da camada de Ozônio para
garantir a estabilidade da vida na Terra.

O Dia Internacional para a
Preservação da Camada de Ozônio

é comemorado em 16 de Setembro.

DIA INTERNACIONAL
DE PRESERVAÇÃO DA
CAMADA DE OZÔNIO

Fonte: Calendarr (2021)

Além de apresentar prováveis cenários sobre como os
impactos ambientais podem destruir a camada de ozônio,
durante esta data também são apresentadas soluções de
como encorajar atitudes favoráveis ao ambiente, evitando
o desgaste desta barreira natural.

A camada de ozônio é uma defesa natural do planeta
contra os raios ultravioletas, extremamente nocivos para
os seres vivos.

A criação desta data foi instituída por
iniciativa da Organização das Nações
Unidas (ONU), em 1994, como
celebração da assinatura do Protocolo
de Montreal, que ocorreu em 16 de
setembro de 1987.
Os países que assinaram este tratado internacional
assumiram o compromisso de diminuir a produção de
CFC’s (clorofluorcarbonetos) e outras substâncias
responsáveis pela destruição da camada de ozônio.



Esta data sugere uma reflexão sobre nossas atitudes e
comportamento ambiental. Como podemos ser mais
sustentável? Para onde vai tanto lixo que produzimos?
Alguém gosta de frequentar praia suja?

O Dia Mundial de Limpeza do Litoral
e dos Rios é celebrado no terceiro

sábado de Setembro.

DIA MUNDIAL DE
LIMPEZA DO LITORAL
E DOS RIOS

Fonte: Instituto Tartarugas do Delta (2020)

"Uma das atividades econômica da nossa região é o
Turismo de sol e mar, sendo este um segmento do turismo
que gera renda e desenvolvimento local. Contudo, manter
a praia limpa não é apenas uma prática de conservação e
educação ambiental, é um processo de desenvolvimento
socioeconômico", comenta Werlanne Magalhães, bióloga
do Instituto Tartarugas do Delta.

SET

3o

sábado

Sabe-se que os resíduos jogados na 
praia chegam aos mares e podem po-
luir o ecossistema costeiro (manguezal, 
costões rochosos, recifes, pradarias ma-
rinhas), ou seja, prejudica a vida marinha 
de várias formas, inclusive, pode matar alguns 
animais que utilizam esses ambientes para refúgio,
alimentação ou reprodução.

Esse dia foi criado pela organização não governamental
norte americana The Ocean Conservancy há 26 anos.
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Como recurso hídrico indispensável para garantir nossas
vidas, torna-se cada vez mais importante a conscientização
sobre a melhor forma de tratamento da água como
sustentáculo da vida.

No dia 19 de Setembro é
comemorado o Dia Mundial pela

Limpeza da Água.

DIA MUNDIAL
PELA LIMPEZA DA
ÁGUA 

Fonte: Instituto Parque das Nascentes (2017)

Pensando no futuro e
desenvolvimento sustentável do
planeta, é preciso buscar soluções
que garantam quantidade e qualidade
de água para todos, tendo, sobretudo,
a educação ambiental como
instrumento para que ações sejam
desenvolvidas.

Com essa intenção, foi instituído o Dia Mundial da Limpeza
da Água, que propõe a melhor compreensão das
necessidades de preservação da qualidade e limpeza da
água.

Muitas dessas soluções são levantadas em congressos
mundiais e em esferas governamentais, a exemplo da
Organização das Nações Unidas – ONU, que declarou 2013
como Ano Internacional da Cooperação pela Água, com o
intuito de aumentar a discussão sobre o tema.
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O Dia da Árvore foi criado no Brasil em 1965, para
conscientizar sobre a importância das árvores, inclusive
para a permanência da vida humana no planeta. O dia
escolhido foi a data que marca o início da primavera.

O Dia da Árvore é comemorado no
dia 21 de Setembro.

DIA DA ÁRVORE 

Fonte: The Nature Conservancy (2021)

Elas têm a capacidade de absorver
carbono da atmosfera e, por isso, as
florestas têm um papel essencial na
regulação do clima, absorvendo o
CO2, um dos principais gases
causadores do aquecimento global,
que é uma das maiores ameaças para
a manutenção da vida no planeta.

As árvores, além de oferecerem abrigo e sombra para
outras espécies, garantem a manutenção da
biodiversidade, diminuem a temperatura local, assim como
ajudam a abastecer os lençóis freáticos com água e
reduzem ruídos em grandes cidades.

Neste Dia da Árvore, você pode mostrar o seu amor pela
natureza contribuindo para fazer uma nova árvore crescer
na Amazônia, Mata Atlântica ou Cerrado.
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Preservar e proteger a fauna é um ato de consciência para
o bem-estar dos animais, dos ecossistemas, do planeta e
de todos nós.

Desde 1980, o Brasil celebra o Dia
da Defesa da Fauna em 22 de

Setembro.

DIA DE DEFESA
DA FAUNA 

Fonte: Prefeitura do Município do Tietê (2021)

22 de setembro é um dia de
conscientização dos principais fatores
de ameaça à conservação das
espécies, como: desmatamento das
florestas, tráfico de animais, ocupação
humana desenfreada, poluição, caça e
pesca predatória.

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA), a
fauna brasileira é a mais diversa do mundo. Há mais de
100 mil espécies de animais, entre vertebrados e
invertebrados, catalogados no país. Apesar dessa
biodiversidade, há espécies brasileiras que continuam
correndo o risco de desaparecer da natureza.

Com esta data, espera-se potencializar a conscientização
da importância da Fauna Brasileira. Vale lembrar que o
termo fauna brasileira é genérico e muito amplo, pois
engloba, por exemplo, a fauna de diferentes regiões como
a amazônica e a do cerrado.
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Dia Mundial do Habitat1ª
segunda
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Elas são responsáveis pela polinização
de vegetais que fornecem 90% dos
alimentos do mundo. Além disso, o mel
produzido em apiários pode ser
destinado a alimentos, cosméticos,
medicamentos, biocombustíveis e
outros.

Em São Paulo, algumas espécies nativas que produzem mel
para consumo são a Jataí, Mandaçaia e Iraí. Considerado
um sabor mais complexo, o mel de abelhas nativas passou
a ser desejado por grandes chefs e por pessoas que
buscam produtos naturais e artesanais.

DIA NACIONAL
DAS ABELHAS

Fonte: Governo de São Paulo (2021)

No dia 3 de Outrubro se celebra o
Dia Nacional das Abelhas

Mais de vinte mil espécies de abelhas já foram descritas no
mundo todo e um número indefinido ainda é
desconhecido. Só no Brasil já foram identificadas mais de
mil espécies.

Estima-se que 87% das plantas selvagens e 70% das
culturas alimentares no mundo todo se beneficiam da
polinização animal. Entre os polinizadores, as abelhas são
os mais importantes e mais eficientes agentes.



A fauna tem importância fundamental, no equilíbrio dos
ecossistemas em geral, pois muitos animais são vitais à
existência de plantas e outros animais. 

A fauna pode ser doméstica ou seja compreende os
animais domesticados pelo homem e silvestre isto é,
formada pelos animais que vivem em estado selvagem.

Devido aos grandes impactos ambientais e ocupação
humana desordenada, acompanhamos a progressiva
degradação de hábitats naturais e o desaparecimento de
espécies e formas genéticas.

De 04 a 10 de Outubro é comemorada a Semana de
Proteção à Fauna. 

SEMANA DA PROTEÇÃO
À FAUNA

Fonte: Noticias Ambiente Brasil

Podemos conceituar a fauna como conjunto dos animais
existentes em uma determinada região

Representando um elo, como no
caso dos beija-flores, borboletas e
besouros que atuam como agentes
polinizadores, colaborando
efetivamente na reprodução de
flores.

04
OUT

10
OUT



04
OUT

Por sua relação de amor e
respeito, sempre se referia a eles
como “irmão fera” ou “irmã leoa”.
Mas a data foi escolhida séculos
depois, em 1931, durante uma
convenção de ecologista em
Florença.

A comemoração ganhou força a partir de 1978, quando a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco) criou também a Declaração
Universal dos Direitos dos Animais, que afirma que os
animais têm direito à proteção e respeito por parte do ser
humano.

O Dia Mundial dos Animais é
comemorado anualmente em 4 de
outubro em 35 países, incluindo o

Brasil

DIA MUNDIAL
DOS ANIMAIS 

Fonte: Ecycle

A data foi criada com o intuito de incentivar a reflexão
sobre o cuidado com os animais, preservação e a
importância que eles têm na vida das pessoas. Além
disso, o Dia Mundial dos Animais ressalta o respeito e o
compromisso que todos devem ter com o meio
ambiente.
O dia 4 de outubro foi escolhido para coincidir com o dia
de São Francisco de Assis, considerado o padroeiro dos
animais.
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Uma data criada com o intuito de conscientizar a
população a respeito da importância da preservação do
meio ambiente. Essa data foi escolhida porque é a data da
celebração em homenagem a São Francisco de Assis, um
frade católico e santo que se destacava por ser
apaixonado pela natureza.

A poluição dos recursos hídricos, da atmosfera, dos solos,
bem como o desmatamento e as queimadas, são alguns
dos problemas enfrentados pela natureza atualmente.

A importância da criação da data
está no fato de que o meio
ambiente tem sido vítima,
principalmente após a revolução
industrial, de vários impactos
negativos. 

As consequências dos nossos atos são visíveis nos dias
atuais e, a cada dia, apresentam-se com maior intensidade.
Um exemplo claro do uso inadequado dos recursos que a
natureza nos oferece é a crise hídrica.

O Dia da Natureza é comemorado a
cada 04 de Outubro.

DIA DA
NATUREZA

Fonte: Brasil Escola

Essa data tem como objetivo conscientizar a população
a respeito da importância de conservar o meio
ambiente.

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/poluicao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/poluicao-aguas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/poluicao-atmosferica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/poluicao-solo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-desmatamento.htm
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Conhecemos mais de uma centena de espécies que foram
extintas devido à ação humana desde o século XVII. Várias
outras centenas já tinham sido extintas nos séculos
anteriores

Todavia, embora diversos
programas de conservação
estejam protegendo as espécies
ameaçadas, a situação da
diversidade de aves nunca foi tão
preocupante.

De qualquer forma, a degradação ambiental também tem
custado o fim da existência de muitas espécies.

DIA DAS AVES

Fonte: Biólogo.com

O Dia das Aves é comemorado no
dia 05 de Outubro.

Uma data para lembrar a importância da conservação
das aves, um dos grupos de animais mais impactados
pela presença humana.

A caça — ilegal ou não — jamais foi encerrada. Mas hoje
esse talvez seja o menor dos problemas. A mudança
climática está afetando espécies de aves mesmo em locais
protegidos e preservados.



O objetivo do Dia Mundial do Habitat é refletir no estado dos

povos, das cidades e dos espaços públicos, para garantir os

direitos básicos de um vivência adequada a todos os homens,

tais como o direito à habitação condigna.

Preservar o habitat das futuras gerações e tornar as cidades

sustentáveis são também preocupações deste dia.

Segundo a ONU, dentro de uma geração,

dois terços da população mundial serão

urbanos, o que resulta no principal

desafio urbano do nosso século, afinal,

com o crescimento das cidades também

surgem várias questões relativas aos

efeitos climáticos negativos.

O Dia Mundial do Habitat é uma data
móvel, que se comemora anualmente
na primeira segunda-feira de Outubro.

DIA MUNDIAL
DO HABITAT

Fonte:  Calendarr

OUT

1 a
segunda

A data foi criada na Assembleia Geral da Organização das

Nações Unidas (ONU) em 1985, através da resolução

40/202, e foi celebrada pela primeira vez em 1986.
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Um desastre natural ocorre quando

um evento físico (tal como um

desabamento, um furacão, inundação,

incêndio etc.) provoca direta ou

indiretamente danos que podem

afetar um indivíduo, uma comunidade

ou um país.

O objetivo dessa comemoração é alertar a população e

gerar uma reflexão sobre a temática desses eventos e a

responsabilidade de cada um em prol da preservação do

meio ambiente, diminuindo as ações antrópicas, orientando

as diferentes formas de prevenção, criando uma sociedade

mais consciente e responsável.

No dia 12 de Outubro é celebrado o
Dia Mundial para a prevenção dos

Desastres Naturais.

DIA MUNDIAL DA
PREVENÇÃO DE
DESASTRES NATURAIS

Fonte: Sincomercio.org

O Dia Mundial para a Redução dos Desastres Naturais foi

instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e é

comemorado anualmente na segunda quarta-feira de outubro.
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Estes recursos devem ser considerados patrimônio natural
e econômico do país e não devem ser desperdiçados
através da degradação ambiental e exploração excessiva a
ponto de comprometer a sustentabilidade a médio e a
longo prazo.

O mar representa uma importante
fonte de alimento, emprego,
energia e divisas para as nações
com aberturas na costa marítima.
Sendo assim, as questões
relacionadas aos oceanos assumem
importância fundamental para o
povo brasileiro. 

Fonte: Portal Escolar

No dia 12 de Outubro é celebrado o
Dia do Mar

A grande riqueza genética dos ecossistemas marinhos
representa um imenso potencial pesqueiro,
biotecnológico, mineral e energético. 

Nos vários ambientes da costa brasileira povoa uma
grande diversidade de organismos marinhos
representando importantes recursos econômicos e
naturais.
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A data foi criada em 2009 e é celebrada em todo o
Brasil no dia 15 de outubro.

.O Dia do Consumo Consciente foi instituído pelo
Ministério do Meio Ambiente para chamar a atenção da
sociedade para os riscos da produção e do consumo
exagerados. 

A ideia do Dia do Consumo
Consciente é despertar a
consciência do público para os
problemas sociais, econômicos,
ambientais e políticos causados
pelo exagero no consumo.

Em 2008, a Consumers International (CI) promoveu uma
mobilização mundial na mesma data para marcar a
importância da educação para o consumo sustentável. O
movimento Global Consumer Action Day contou com a
adesão de mais de 40 instituições e outros grupos de
consumidores em 33 países.

15 de outubro é o Dia do
Consumo Consciente.

DIA DO CONSUMO
CONSCIENTE

Fonte: Ecycle

A data alerta para os problemas da produção e
consumo excessivos.

http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2012/10/dia-do-consumo-consciente-e-comemorado-nesta-segunda-feira-15
https://www.ecycle.com.br/ministerio-do-meio-ambiente-lanasa-edital-para-educaasao-ambiental/
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Quando a sociedade tomou conhecimento dos problemas
ambientais e os governos definiram que a saída para
mudar o mundo seria a educação.

Foi necessário criar o termo
Educação Ambiental porque o
homem estava se afastando da
natureza. Os processos educativos
ficaram racionais e a escola
descuidou dos sentimentos, das
sensações e das relações em sala
de aula, esquecendo o ar, a água,
o corpo, o bairro, a cidade e o
planeta.

O Dia do Educador Ambiental é
celebrado dia 15 de Outubro. 

DIA DO EDUCADOR
AMBIENTAL

Fonte: Emilia Eiko

Essa data surgiu durante a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em
Estocolmo, na Suécia, em 1972.

Portanto, a Educação Ambiental se propõe discutir os
problemas ambientais por meio da formação dos
indivíduos e, para isso, conta com ferramentas
transformadoras.
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A data foi escolhida para lembrar a criação da Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO),
em 1945. A primeira comemoração da data ocorreu no ano
de 1981, quando o tema abordado foi “A comida vem
primeiro”.

Entende-se por segurança
alimentar uma alimentação
saudável, acessível, de qualidade,
em quantidade suficiente e de
modo permanente. Essa
realidade, infelizmente, não é
vivida por uma grande parte da
população brasileira e mundial.

A cada ano um tema é escolhido e, com base nele,
diversas atividades artísticas, esportivas e acadêmicas vão
sendo realizadas ao redor do mundo.

Dia Mundial da Alimentação
é comemorado no 16 de

Outubro. 

DIA MUNDIAL DA
ALIMENTAÇÃO

Fonte: Mundo Educação

Esse dia foi criado com o intuito de desenvolver uma
reflexão a respeito do quadro atual da alimentação
mundial.

O Dia Mundial da Alimentação traz temas que nos fazem
pensar a respeito da população carente, sua segurança
alimentar e nutrição.



07 Dia da Floresta e do Clima 

19 Aniversário do Ministério do Meio Ambiente
(MMA)

24 Dia do Rio 

30 Dia do Estatuto da Terra 

22 Dia do Reciclador e da Reciclagem do Lixo

20 Dia da Consciência Negra

29 Dia Nacional da Onça Pintada 
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Essa data é voltada para o diálogo
entre especialistas e gestores
ambientais sobre a influência do
bioma Floresta, no equilíbrio
climático do planeta e os efeitos
dos impactos ambientais nas
mudanças climáticas.

Os encontros buscam chamar a atenção para a
importância do estabelecimento de ações de conservação
das florestas, pois o Bioma evita a liberação de grande
quantidade carbono (CO2), uma espécie de gás que
contribui diretamente para o aquecimento global, ao
chegar na atmosfera.

DIA DA FLORESTA
E DO CLIMA

Fonte: Naturatins

O Dia da Floresta e do Clima
é comemorado no 07 de

Novembro. 

Essa data é voltada para o diálogo entre especialistas e
gestores ambientais sobre a influência do bioma Floresta,
no equilíbrio climático do planeta e os efeitos dos
impactos ambientais nas mudanças climáticas

Foi o Dia da Floresta e do Clima, instituído pela Lei Estadual
de Mudanças Climáticas do Amazonas, em 2007.
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I – política nacional do meio ambiente;
II – política de preservação, conservação e utilização
sustentável de ecossistemas, biodiversidade e florestas;
III – estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e
sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso
sustentável dos recursos naturais;
IV – políticas para a integração do meio ambiente e a
produção;
V – políticas e programas ambientais para a Amazônia;
VI – estratégias e instrumentos internacionais de promoção
das políticas ambientais.

A principal tarefa do MMA é de criar estratégias para boas
práticas relacionadas ao ecossistema, desde a proteção e
recuperação do meio ambiente e uso sustentável dos seus
recursos, até a valorização dos serviços ambientais e
introdução destes em políticas públicas.
Segundo o Decreto 9.672, de 2 de
janeiro de 2019, as áreas de
competência desse ministério se
definem em:

ANIVERSÁRIO DO
MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE (MMA)

Fonte: Tema Meio Ambiente/

O Poder Executivo brasileiro se constitui por ministérios,
sendo que cada um se torna encarregado por um assunto
específico, liderado por um ministro.

O Aniversário do Ministério do
Meio Ambiente (MMA) é

comemorado no 16 de Outubro. 
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A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do
Quilombo dos Palmares – situado entre os estados de
Alagoas e Pernambuco, na Região Nordeste do Brasil.

Zumbi foi morto em 1695, na
referida data, por bandeirantes
liderados por Domingos Jorge
Velho. Atualmente existe uma
série de estudos que procuram
reconstituir a biografia desse
importante personagem da
resistência à escravidão no Brasil.

O dia 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e
relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil.
Por essa razão, o Treze de Maio, data em que a abolição
da escravatura aconteceu, foi deixado de escanteio. 

O Dia Nacional de Zumbi e da
Consciência Negra é celebrado em

20 de Novembro.

D I A  D A
C O N S C I Ê N C I A
N E G R A

Fonte:  Brasil Escola

O dia foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10
de novembro de 2011

O argumento utilizado é que o Treze de Maio representa
uma “falsa liberdade”, uma vez que, após a Lei Áurea, os
negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem
nenhum tipo de assistência do poder público.

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-resistencia-dos-escravos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-abolicao-escravatura.htm
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É importante destacar que, na gestão de resíduos sólidos,
a prioridade deve ser reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e
dispor adequadamente.

Muitos materiais, como papel, plástico, metal e vidro,
podem ser reciclados. Ao serem jogados no lixo, esses
materiais podem ir para um aterro, e ali demorar até
milhares de anos para se decompor. 

Assim, a reciclagem, ou seja, a
transformação de resíduos por
meio de processo industrial para a
fabricação de novos produtos, é
uma das estratégias adotadas na
gestão de resíduos.
Para que a reciclagem aconteça adequadamente, é
preciso planejamento e organização de toda a cadeia
responsável pelo reaproveitamento do lixo.

DIA DO RECICLADOR
E DA RECICLAGEM
DO LIXO 

Fonte:  Governo de São Paulo

O Dia do Reciclador e da Reciclagem
do Lixo é celebrado em 22 de

Novembro.

A comemoração é uma forma de chamar a atenção sobre
o destino dos resíduos sólidos. 

Por outro lado, quando você encaminha para reciclagem
uma garrafa de vidro, por exemplo, o material é triturado,
derretido, e vira uma nova garrafa, economizando energia,
areia, calcário e carbonato de sódio, que seriam usados na
sua fabricação. 
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Os rios são de grande importância para a vida nos mais

variados ecossistemas. A vegetação existente nas margens

de rios denomina-se de Mata Ciliar (ou Mata de Galeria, ou

Floresta Ripária).

É de vital importância preservarmos a

mata ciliar, pois a mesma evita o

processo de erosão do solo, já que

parte da água que escoa das chuvas é

retida pelas raízes dessa vegetação.

A Mata Ciliar exerce um papel fundamental na proteção

dos rios, funcionando como se fosse uma esponja. A Mata

Ciliar não só protege os rios como evita o ressecamento

do solo, a erosão e o desbarrancamento.

DIA DO RIO

Fonte: Ambiente Brasil 

O Dia do Rio é
comemorado em 24 de

Novembro.

A data foi instituída devido a grande preocupação com a

escassez da água, assim como a preservação e proteção dos

recursos naturais.

https://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_doce/dia_do_rio.html
https://ambientes.ambientebrasil.com.br/agua/artigos_agua_doce/dia_do_rio.html


29
NOV

A data foi oficializada por meio de Portaria do Ministério do Meio

Ambiente (MMA) em 16 de outubro de 2018, com o objetivo de unir

esforços em ações de divulgação sobre a importância ecológica,

econômica e cultural da espécie. 

A Portaria declarou ainda a onça-pintada como Símbolo Brasileiro da

Conservação da Biodiversidade. 

O maior felino das Américas, que

necessita viver em grandes áreas

preservadas, é protegido por diversas

unidades de conservação geridas pelo

Instituto Chico Mendes de Conservação

da Biodiversidade (ICMBio), além de

contar com o Plano Nacional (PAN) de

Conservação da Espécie. 

Em 2018 foram criadas duas unidades de conservação para ajudar a

proteger a espécie na Caatinga: Parque Nacional da Boqueirão da

Onça e a Área de Proteção Ambiental (APA) Boqueirão da Onça. 

No 29 de Novembro é comemorado
o Dia Nacional da Onça-pintada.

DIA NACIONAL DA
ONÇA-PINTADA

Fonte: ICMBio 
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O Estatuto tem como principais objetivos o

desenvolvimento econômico pela agricultura e garantir o

direito à terra. O contexto no qual se elabora o Estatuto é

de grande conturbação rural que, com pressão ao então

governo militar que se instaurou, e que temia uma revolta

popular, conseguem a primeira reforma na estrutura de

latifúndios no Brasil. 

DIA DO
ESTATUTO DA
TERRA

Fonte: SEMA - MA

No 30 de Novembro é
comemorado o Dia do Estatuto

da Terra

No dia 30 de novembro de 1964, pela primeira vez no

Brasil, foi sancionada a lei de n° 4.504 que trata da

primeira reforma agrária do país e que ficou conhecida

como Estatuto da Terra.

Alguns investimentos e assistências ao meio rural são as

principais características desse estatuto que, de alguma

forma, trouxe mais atenção para o homem do campo, bem

como para a economia camponesa no Brasil.
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A história da data escolhida, é devido ao fato de que neste

mesmo dia, no ano de 1984, 8 mil pessoas morreram e 150 mil

ficaram intoxicadas em Bhopal, índia, devido a um vazamento

em um tanque subterrâneo de uma fábrica de agrotóxicos.

Neste dia, é comemorado O Dia Mundial da luta contra

agrotóxicos, mas os brasileiros não têm motivos para

comemorar. Porque o Brasil dispara na frente no uso de

venenos agrícolas.

Enquanto há flexibilização de normativas e

diminuição da proteção ambiental, “a

boiada” do agronegócio avança a cada dia.

Com a política ambiental do governo atual, toda a população

sofre ameaças severas em relação à proteção sanitária e

ambiental devido ao uso de agrotóxicos.

Dia 03 de dezembro é comemorado
o Dia Mundial da Luta contra os

Agrotóxicos.
 

DIA INTERNACIONAL
DE LUTA CONTRA
OS AGROTÓXICOS 

fonte: Dia Mundial da Luta contra os
Agrotóxicos - Viver fora do Sistema  

https://viverforadosistema.org.br/dia-mundial-da-luta-contra-os-agrotoxicos/
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As sociedades indígenas são muito diversas entre si. Vejam-

se as línguas, por exemplo. Distinguem-se 163 línguas

indígenas diferentes. Se incluídos os dialetos, esse número

sobe para 195. Informações de Manuela Carneiro da Cunha,

antropóloga, professora da Universidade de Chicago.

A maioria remanescentes de populações que já foram

consideráveis, destruídas por doenças, escravização,

massacres, invasão de seus territórios, deportação,

programas de assimilação: mais de dois terços desses grupos

não chegam hoje a mil pessoas. No total, são uns 280 mil

índios, contando-se apenas os que moram em áreas

indígenas.

Outros 30 mil são índios desaldeados, que moram na maioria

em áreas urbanas. A população indígena concentra-se na

Amazônia, onde moram cerca de 60% dos índios brasileiros.

São 206 os povos indígenas no Brasil
atualmente.

DIA INTERNACIONAL DOS
POVOS INDÍGENAS

fonte: multidatas.wordpress.com 
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O Dia do Engenheiro surgiu a partir do Decreto de Lei nº 23.569,

de 11 de dezembro de 1933, que regulamenta e oficializa as

profissões de Engenheiro, Arquiteto e Agrimensor no Brasil.

A data homenageia os profissionais da Engenharia, uma área

de exatas que abrange vários tipos, de acordo com as suas

especialidades (engenharia civil, engenharia agrônoma,

engenharia da computação, engenharia elétrica, engenharia

química, apenas para citar algumas).

Além disso, o decreto criou o sistema Confea/Crea para

fiscalizar e orientar o exercício da profissão no governo de

Getúlio Vargas. O Crea – Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia atua em cada estado e a nível nacional está o

Confea – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

Por isso, o dia 11 de dezembro comemora o dia do

engenheiro e aniversário do Confea. 

O Dia do Engenheiro é comemorado

anualmente em 11 de dezembro, no

Brasil.

DIA DO
ENGENHEIRO(A)

fonte: www.calendarr.com/brasil/dia-do-engenheiro
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 Regula o acesso e o uso dos recursos hídricos de domínio da

União, que são os que fazem fronteiras com outros países ou

passam por mais de um estado, como, por exemplo, o rio São

Francisco. 

A ANA também regula os serviços públicos de irrigação (se em

regime de concessão) e adução de água bruta. Além disso,

emite e fiscaliza o cumprimento de normas, em especial as

outorgas, e também é a responsável pela fiscalização da

segurança de barragens outorgadas por ela.

Havendo também o monitoramento, aplicação da lei e
planejamento

Criada pela lei nº 9.984 de 2000, a Agência Nacional de Águas

(ANA) é a agência reguladora vinculada ao Ministério do Meio

Ambiente (MMA) dedicada a fazer cumprir os objetivos e

diretrizes da Lei das Águas do Brasil, a lei nº 9.433 de 1997.

ANIVERSÁRIO DA
AGÊNCIA NACIONAL
DE ÁGUAS 

fonte:www.aguas.sc.gov.br 



Em 22 de maio, é celebrado o Dia Internacional da

Biodiversidade, a data foi criada em 1992 pela Organização das

Nações Unidas (ONU). 

O intuito do dia é gerar conscientização na população à

respeito da biodiversidade e de sua preservação. A escolha da

data está relacionada à aprovação do texto final da Convenção

da Diversidade Biológica, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1992.

A biodiversidade ou diversidade biológica refere-se a

diversidade de formas de vida, animal e vegetal, que são

encontrar em diferentes ambientes, terrestre, marítimo,

ecossistemas, complexos ecológicos. 

O Brasil é o país com a maior biodiversidade de flora e fauna

do mundo, considerando o imenso território e a diversidade

climática.

fonte:www.bn.gov.br/acontece/noticias 
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DIA MUNDIAL DA 
BIODIVERSIDADE
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