
Educação climática  
buscando soluções (possíveis) para problemas 
ambientais atuais.

Estudantes do sexto ano



Ansiedade ecológica

Estudo da Biosfera



Pesquisa 
escolar

Saúde 
mental/futuro 

x 
Mudanças 
climáticas

● 70 entrevistadas
● 10 - 14 anos



Mudanças climáticas e saúde
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Poluição Industrial
● A poluição industrial consiste em 

qualquer forma de poluição que tenha 
sua fonte imediata de atividades 
realizadas por indústrias. 

● Em geral, o principal agente 
responsável pela poluição industrial é a 
queima de combustíveis que libera 
gases tóxicos na atmosfera.
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AUMENTO DO EFEITO ESTUFA Pedro



Soluções possíveis
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FILTROS
FISCALIZAÇÃO

PLANOS DE 
GESTÃO 

AMBIENTAL 

ACORDOS 
INTERNACIONAIS

Gael



Poluição/Consumo de carne



Gestão de resíduos
● É um conjunto de procedimentos para reduzir a 

produção de resíduos e proporcionar coleta, 
armazenamento, tratamento, transporte e destino final 
adequado a esses resíduos criados.

● Lixo é aquilo que não tem mais uso para quem 
descarta. Enquanto o resíduo pode ser reutilizado e 
reciclado.

● Realizamos uma pesquisa sobre a gestão de resíduos 
com 282 famílias da Comunidade EFaz, alcançando 
aproximadamente 2400 pessoas. 

Helena



Separação de resíduosVolume de resíduos Compostagem



Volume produzido de resíduos 
da Comunidade Efaz

137000L
34250L 1644000L

SEMANA
MÊS

ANO

Helena



Soluções para os lixões
Aterros tecnológicos
O próprio lixo combata a si 
mesmo por meio de processos 
que aceleram a decomposição 
de lixos orgânicos.

Biogestão
Combustível feito a partir do 
resíduo orgânico.

Asfalto lixo
Os resíduos são 
transformados em 
pequenos blocos que 
podem virar asfalto.

Créditos de carbono
Certificados emitidos para 
uma pessoa ou empresa 
que reduziu a sua emissão 
de gases do efeito estufa
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Plantando árvores

Cálculo de 
carbono

Quantidade de 
CO2 emitida por 
modal

Compensação 
de Carbono
Quantidade de 
árvores plantadas 
para compensar o 
carbono emitido.

Sophie



Modalidade de transporte - Casa/Escola.Modalidade de transporte - Casa/Escola.

Rafael



Comparando as turmas...

01 ANO 03 ANO 09 ANO

Carro 100% 86% 66%

Emissão de 
CO2

4.810 kg 3.390 kg 4.184 kg

Árvores por 
ano 32 22 29

Pedro



Modal de Transporte Total de Emissões 
(CO2 por ano):

Árvores/Ano 
necessárias à 
compensação:

Caminhando, 
bicicleta, skate, etc.

0 0

Transporte público 500 kg 4

Carro particular 32.340 kg 208

Total 32.840 kg 212

Compensação total da Efaz



Nós só temos esse 
planeta (com vida 
inteligente)!


