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O Clima está
MUDANDO

O Clima está
MUDANDO

O que isto significa para

VOCÊ?



“Tempo” se refere à chuva, à 
temperatura, à umidade, a pressão 
atmosférica no nosso dia-a-dia.

Qual a diferença 
entre “tempo” e “clima?

Qual a diferença 
entre “tempo” e “clima?



O que é o CLIMA?O que é o CLIMA?

O clima trata do comportamento do 
tempo ao longo de anos, séculos e 
milênios.

Quando o clima muda, mudam as 
condições médias do tempo. Por 
exemplo, os verões ficam mais quentes, 
os invernos mais úmidos (mais chuva, 
menos geadas).



Como o clima 
está mudando?

Como o clima 
está mudando?

A TEMPERATURA MÉDIA da terra está 
aumentando. Mas não está ficando mais    
quente em todos os lugares! 

A mudança do clima altera a duração e a 
intensidade de chuva, a velocidade do vento, 
o nível do mar.



A temperatura média está 
aumentando

A temperatura média está 
aumentando



Aumentando a concentração de dióxido de 
carbono (CO2) na atmosfera, pela queima de 
combustíveis fósseis (como a gasoilina e o 
óleo diesel) e a queima de florestas.

Destruindo as florestas, que se alimentam do 
CO2 da atmosfera.

O que estamos 
fazendo para mudar o 

clima?

O que estamos 
fazendo para mudar o 

clima?



O dioxido de 
carbono é o único gás 
de efeito estufa?

O dioxido de 
carbono é o único gás 
de efeito estufa?

Não é o único, mas é o gás emitido em maior 
quantidade pelas atividades humanas. Outros 
são o metano, o ozônio, óxido nítrico.

Este outros gases são emitidos por aterros 
sanitários, fábricas, pecuária.



Eles estão sendo emitidos em um ritmo maior do 
que a capacidade das árvores e oceanos em 
retirá-los [sequestrá-los] da atmosfera. 

Por que aumenta a 
concentração 

destes gases?

Por que aumenta a 
concentração 

destes gases?



Como nós 
sabemos que o clima 
está mudando?

Como nós 
sabemos que o clima 
está mudando?

Registros das observações meteorológicas 
em todo o mundo, indicam que o clima está 
mudando.

Os cientistas também observam os anéis de 
crescimento das árvores e amostras de 
pólen para medir mudanças climáticas que 
ocorreram no passado.



Geleiras estão derretendo, causando a elevação 
do nível dos mares.

Mais provas das 
mudanças climáticas:

Mais provas das 
mudanças climáticas:



O que acontecerá 
no futuro?
O que acontecerá 
no futuro?

Cientistas acreditam que os eventos climáticos 
serão cada vez mais intensos.

Muitas áreas costeiras serão inundadas pelo 
mar.



Por que devemos 
nos preocupar com as 

mudanças 
climáticas?

Por que devemos 
nos preocupar com as 

mudanças 
climáticas?

Mudanças na temperatura, no padrão das 
chuvas e no nível do mar tem efeitos importantes 
para as plantas, os animais e as pessoas.

Muitos destes efeitos podem ser negativos, tais 
como chuvas intensas, ventanias, ondas de calor 
e poluição do ar.



Efeitos das mudanças 
climáticas:

Efeitos das mudanças 
climáticas:

Temperaturas mais quentes provocarão 
mudanças na agricultura.

Secas e inundações se tornarão mais frequentes 
em algumas regiões.

Níveis mais altos do mar provocarão inundações 
e erosões nas áreas costeiras.

Pestes, pragas e doenças causadas por 
mosquitos serão mais intensas.



A mudança do clima é global, mas seus efeitos 
são sentidos na sua cidade, no seu bairro, na 
sua casa.

Um problema 
global com efeitos 

locais

Um problema 
global com efeitos 

locais



O que você pode 
fazer face à ameaça 

das mudanças 
climáticas?

O que você pode 
fazer face à ameaça 

das mudanças 
climáticas?

Proteja-se contra os efeitos das mudanças 
climáticas. [Adaptação]

Decida agir para reduzir o ritmo das mudanças 
climáticas. [Mitigação]



Proteja-se contra 
os efeitos das 
mudanças climáticas

Proteja-se contra 
os efeitos das 
mudanças climáticas

Saiba o que fazer durante tempestades, 
inundações e deslizamentos de terra. Conheça 
os Planos de Emergência da Defesa Civil.

Fique longe das águas das enchentes, pois elas 
podem estar contaminadas.



Aja para reduzir as 
mudanças climáticas

Aja para reduzir as 
mudanças climáticas

A sociedade humana está provocando as 
mundanças climáticas!  

Nós somos parte do problema!  Nós devemos 
buscar soluções!



O que você pode 
fazer
O que você pode 
fazer

Há soluções simples:

Use menos combustíveis e eletricidade.

Produza menos lixo. Reduzindo o lixo, menos 
energia é consumida para produzir mais 
produtos e menos metano é emitido pelos 
aterros sanitários.



Reduza a tua Pegada de Carbono [carbon 
footprint].

Pegada de Carbono: é a quantidade de gases 
de efeito estufa produzidos em função das tuas 
atividades.

O que você
pode fazer

O que você
pode fazer



O que você
pode fazer

O que você
pode fazer

Indo para o Colégio:

Caminhe com os amigos, use a bicicleta ou o 
skate para ir para ao Colégio.

Se a escola é muito longe e o trânsito perigoso, 
use o transporte coletivo.

Se tiver que ir de carro, acerte com os colegas 
para irem no mesmo carro.



O que você
pode fazer

O que você
pode fazer

Reduza o lixo na escola:

Não misture papéis, copos de plástico e latas  
com o lixo orgânico.

Peça à direção de tua escola para fazer a 
separação do lixo.

Peça à direção da escola para convidar a 
Defesa Civil para falar sobre desastres 
naturais.



O que você
pode fazer

O que você
pode fazer

O que você pode fazer em casa:

Apague as luzes quando sair do quarto.

Separe o lixo.

Troque as lâmpadas incandescentes por 
lâmpadas halógenas.

Cultive uma horta.



O que você
pode fazer

O que você
pode fazer

O que você pode fazer em casa:

Desligue TVs e computadores quando não estiver 
usando-os. Não os deixe em “stand by”.

Tire carregadores da tomada quando não 
estiverem em uso.

Não jogue no lixo – venda ou faça a doação de 
roupas, equipamentos e objetos que não mais 
precise.



O que você
pode 

fazer

O que você
pode 

fazer

O que você pode fazer em casa:

Reduza o consumo de água.

Compre produtos que utilizem menos 
embalagens.

Leve a tua própria sacola de compras com você.

Plante árvores. Elas se alimentam do CO2.



Saiba mais…Saiba mais…
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