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Veja algumas datas voltadas para a educação ambiental que acontecem nos meses
de janeiro e fevereiro. Essa ação apresenta temáticas ambientais e propõe a reflexão
sobre mudanças de atitudes relacionadas ao meio ambiente, de forma a conservar e
preservar a natureza.

Janeiro

11

DIA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO POR AGROTÓXICOS
A data alerta para os riscos à saúde e ao meio ambiente quando
há o uso indevido de substâncias como agroquímicos, pesticidas e
praguicidas.

Janeiro

31

DIA DO ENGENHEIRO AMBIENTAL
O engenheiro ambiental é o profissional responsável por
desenvolver métodos para cuidar e resolver problemas
causados pela ação do homem no meio ambiente, usando
da tecnologia disponível e apropriada.

Fevereiro

02

DIA MUNDIAL DAS ÁREAS ÚMIDAS
Essas são regiões que têm o solo encoberto por água periodicamente ou durante todo
o ano, como em pântanos, várzeas e mangues. As áreas úmidas oferecem lar para
40%, 2/5, ou quase a metade das espécies de animais 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.

Fevereiro DIA DO AGENTE DE DEFESA AMBIENTAL

06

O Agente de Defesa Ambiental, trabalha em favor da natureza
atuando nas áreas relacionadas à biologia e nos setores ligados
à agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e pescas.
Esta data faz uma homenagem aos profissionais que dedicam seus
esforços para manter o meio ambiente de forma equilibrada.

Fevereiro DIA DA CRIAÇÃO DO IBAMA

22

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) é uma autarquia que presta serviços
relevantes para a sociedade. Sua principal função é preservar
toda a riqueza ambiental do nosso país, ou seja, a fauna e a
flora. É também responsável por fiscalizar e controlar a extinção
dos recursos naturais do nosso país e conceder licenças
ambientais para empreendimentos de sua competência.
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