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Apresentamos a publicação de iniciativa da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e  S ustentabilidade ( SEMAS) c om i ntuito d e promover a  
indução d e novos referenciais de c omportamento no serviço público 
voltados para a sustentabilidade.

A Agenda A mbiental n a Administração Pública Estadual A3P f oi 
instituída pelo Decreto 33.528, de 08/06/2009, em 2011, após a criação 
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). 
Assim, a Semas passou a coordenar o Comitê Gestor do Programa A3P 
e Agenda 21. 

Entre os principais objetivos da A3P destacam-se: reorientar as deman-
das administrativas e operacionais da administração pública estadual, a 
partir da adoção d e critérios socioambientais nos i nvestimentos, nas 
compras e nas c ontratações d e materiais, bens e  serviços; reduzir o 
consumo de água, de energia e de produtos e materiais derivados dos 
recursos naturais, assim como destinar de forma adequada os resíduos 
gerados nas a tividades rotineiras das d iversas i nstituições; m obilizar, 
sensibilizar e  c apacitar gestores e  servidores públicos e staduais, 
visando a elevar o nível de conhecimento sobre a necessidade de incor-
porar a temática socioambiental em suas atividades diárias.

O Comitê Gestor coordenado pela Gerência do P rograma Estadual de 
Educação Ambiental e Agenda 21 terá como principal meta a dissemi-
nação n o serviço público da cultura d a consciência ambiental, 
orientando os servidores públicos a criação de novos hábitos para evitar 
o desperdício e gerenciar adequadamente o s resíduos c omo também 
considerar critérios socioambientais nos i nvestimentos, c ompras e  
contratações dos órgãos do Estado.

SÉRGIO LUIZ DE CARVALHO XAVIER
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Apresentação

O governo de Pernambuco vem atuando para a implantação de um novo 
modelo d e desenvolvimento onde a  m udança d e atitude n o serviço 
público pode desempenhar u m papel s ignificativo a través d a implan-
tação de práticas de Educação Ambiental formal e não formal, criando a 
cultura do consumo sustentável.

No ano de 2007 a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) lançou a A3P, convi-
dando a então Secretaria Estadual de Ciência Tecnologia e Meio Ambi-
ente ( SECTMA) a participar d o evento d e lançamento. O  g erente da 
Política A mbiental à  época l evou a  p roposta ao G overnador Eduardo 
Campos, que no ano de 2008 lançou a A3P no Palácio do Governo. Em 
2009, o  G overno d o Estado f irmou parceria c om o  M inistério do M eio 
Ambiente e em 09 de junho do ano de 2009 publicou o Decreto n. 33.528, 
que instituiu o Programa A3P no âmbito de todas as Secretarias Estad-
uais e formou o Comitê Gestor da A3P. 

Conforme o  decreto que i nstituiu a  A 3P e m nosso Estado, o  C omitê 
Gestor d o Programa Agenda A mbiental n a Administração P ública de 
Pernambuco é formado por representantes da Secretaria de Meio Ambi-
ente e Sustentabilidade, Gabinete do Governador, Casa Civil, Secretaria 
de Planejamento e Gestão, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Admin-
istração e Universidade de Pernambuco (UPE).

Além disso, c abe à s demais secretarias e  ó rgãos d a administração 
direta e  i ndireta d o Governo de P ernambuco designar p elo menos 02 
(dois) r epresentantes n o âmbito d e sua a tuação, c riando c omissões 
internas para implementação de ações do Programa Agenda Ambiental 
na Administração Pública Estadual ( A3P) sob o rientação d o Comitê 
Gestor incentivando combate ao desperdício e programas de práticas de 
reaproveitamento e  r eciclagem p ara economia dos c ofres públicos e  
ocumprimento de sua responsabilidade social em cada órgão estadual. 

CRISTIANO CARRILHO 
Gestor do Programa de Educação Ambiental e Agenda 21/SEMAS

Introdução
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A Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, proposta em 1999 
pelo M inistério d o Meio A mbiente (MMA), é  u m programa d e caráter 
essencialmente voluntário que se propõe a inserir critérios ambientais 
nas á reas d e governo, visando m inimizar o u eliminar o s impactos ao 
meio ambiente, provocados por atividades administrativas ou operacion-
ais. Desde então a proposta vem sendo introduzida por diversos órgãos e 
instituições públicas no governo Federal, Estadual e Municipal bem como 
no âmbito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário estimulando a 
incorporação de critérios de gestão ambiental no serviço público. A A3P 
fundamenta-se nas recomendações do Capítulo IV da Agenda 21, docu-
mento internacional elaborado durante a ECO-92. 

Oque é a A3P - Agenda Ambiental
na Administração Pública?

“Estamos marcados como a sociedade que aportou no século XXI na emergência 
de uma crise ambiental. A extinção de espécies, a contaminação do ar e da água, 
o efeito estufa não são a crise ambiental. São apenas seus indicadores. 

A crise ambiental é a nossa crise. De v alores, relacionamento, identidade e  
conhecimento. E a ponta de l ança d o nosso c omportamento e m xeque é  o  
consumo inconsequente que coloca o planeta em risco.”       (Céu D´Ellia)

A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) busca otimizar a 
gestão sustentável do serviço público e ambientes de trabalho de 
melhor qualidade. Seus principais objetivos estão elencados no art. 1º 
do Decreto 33.528 de 08/06/2009 (Anexo 1).

Objetivamente, os resultados esperados incluem:

Redução de custos/gastos (energia elétrica, água, papel, 
cartuchos/toners, copos descartáveis, etc) - consumo 

sustentável;esferas da administração pública;

Medidas saudáveis e qualidade de vida no meio 
ambiente de trabalho;

             Valorização do servidor - conscientização, ética, 
auto-estima, motivação;

Compras sustentáveis.

Economia para os cofres públicos, pela redução do consumo, preservação do 
patrimônio público e compras sustentáveis;

Maior produtividade do servidor, a partir da melhoria da qualidade de vida no 
trabalho e da mudança de valores e atitudes;

Diminuição dos impactos no meio ambiente, como resposta às ações – O serviço 
público cumprindo com suas metas, diretrizes e a sua responsabilidade social.

Entenda-se por Meio Ambiente todo o ambiente que nos cerca, que 
inclui o nosso Ambiente de Trabalho. Assim, as ações propostas 
envolvem uma repercussão direta na melhoria da qualidade de vida em 
nosso ambiente de trabalho, com rebatimentos na preservação 
ecológica do planeta que nos inclui indissociavelmente.

Objetivos

Objetivos Gerais

Objetivos Específicos
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A Pedagogia dos 5 "R”s

o consumo do dispensável e 
a quantidade de lixo que 
cada um de nós produz. 
Comprar produtos mais 
duráveis e evitar trocá-los 
por qualquer novidade no 
mercado.

escolhendo produtos e 
embalagens que possam 
ser utilizadas várias vezes. 
Procurar embalagens, por 
exemplo, que possam ser 
usadas mais de uma vez – 
como garrafas retornáveis 
de vidro. Ou quem sabe, 
criar novas utilidades para 
as que você não precisa 
mais. Reutilizar ao máximo, 
os bens adquiridos.

alguns componentes do 
lixo, de preferência se o 
separarmos na origem. o 
mais conhecido dos 3 R’s; 
consiste em transformar um 
produto-resíduo em outro, 
visando diminuir o 
consumo de matéria-prima 
extraída da natureza.

Qual o custo com a quantidade de copos plásticos utilizados pelos servi-
dores públicos? E aquelas folhas de papel que se acumulam ou que você 
jogou no lixo? Você já pensou o que acontece com as toneladas de lixo 
produzido no âmbito do serviço público ao longo do tempo? Você reflete 
sobre a quantidade de lixo produzida no planeta? Se sempre vamos 
continuar produzindo lixo, podemos fazer pequenos gestos para diminuir 
os impactos ambientais. É o que chamamos de 3 Rs: reduzir, reutilizar e 
reciclar.

REDUZIR
REUTILIZAR

RECICLAR

Essas três práticas são completadas incorporando também o REPENSAR 
hábitos de consumo e de descarte e o RECUSAR produtos que preju-
diquem o meio ambiente e a saúde, totalizando, portanto, 5 Rs.

Um erro bastante comum é confundir meio ambiente com fauna e flora. É 
grave também a constatação de que a maioria das pessoas não se 
percebe como parte do meio ambiente, entendido normalmente com algo 
de fora, que não nos inclui. A expansão da consciência ambiental se dá na 
proporção em que percebemos meio ambiente como algo que começa 
dentro de nós, alcançando tudo que nos cerca e as relações humanas.

Mas como efetivamente podemos colaborar? A A3P nos aponta um 
caminho, um caminho especialmente criado para qualquer pessoa 
colaborar com ações práticas, simples. Uma metodologia criada especifi-
camente para você servidor público, que é também pessoa humana, 
cidadão do mundo.

Para o desenvolvimento do trabalho, conforme disposto na cartilha da 
A3P do MMA, os seguintes passos metodológicos são propostos:

Nada acontece sem o engajamento efetivo das pessoas. Quanto você é 
capaz de colaborar para esta proposta da A3P e tornar-se cidadão ativo, 
comprometido com a preservação do meio ambiente?

Modelo de Planejamento Estratégico para 
Implantação da Agenda Ambiental na 
Administração Pública

envolvendo servidores públicos de várias áreas da instituição para o 
acompanhamento de projetos e atividades e para a representatividade 
institucional;

1. CRIAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE COMISSÃO DA A3P:

2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO:

a partir do diagnóstico, priorização dos sub-projetos e atividades de maior urgência 
e relevância;

3. DEFINIÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES: 

envolvimento de maior número de colaboradores e áreas de trabalho;
4. PLANEJAMENTO INTEGRADO: 

5. IMPLEMENTAÇÃO:

6. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO: 

7. MELHORIA CONTÍNUA:

levantamento de impactos de riscos ambientais,
8. AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE AMBIENTAL:

9. IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES: 
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Apresentamos a seguir uma sugestão de planejamento estratégico para 
implantação da Agenda Ambiental.

CONSUMO DE PAPEL, COPOS PLÁSTICOS, ENERGIA E ÁGUA

GESTÃO DE RESÍDUOS

LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

ETAPASMETAS

CONSUMO DE 
PAPEL 

RESÍDUOS

DESTINAÇÃO 
ADEQUADA DE 

RESÍDUOS 
PERIGOSOS

RESÍDUOS SERV. 
MÉDICOS

SEPARAÇÃO DOS 
RESÍDUOS 

RECICLÁVEIS 
DESCARTADOS

RESÍDUOS 
ORGÂNICOS 

RESÍDUOS DE 
OBRAS 

CONSUMO DE 
ENERGIA

FOMENTAR A ADOÇÃO 
DE CRITÉRIOS 
AMBIENTAIS 

INTRODUZINDO O 
“DIFERENCIAL 

ECOLÓGICO” NAS 
ESPECIFICAÇÕES DE 

PRODUTOS E SERVIÇOS 
A SEREM ADQUIRIDOS

CONSUMO DE 
COPOS PLÁSTICOS

CONSUMO DE 
ÁGUA

Fazer um acompanhamento do consumo do papel usado 
durante o expediente;

Realizar um estudo sobre a viabilidade de um “ecoponto” para 
coleta de pilhas e baterias e também de óleo de cozinha;

Propor que, sempre que possível, sejam feitas aquisições de 
bens, materiais, contratações de serviços e projetos 
ambientalmente saudáveis;

Incluir itens ambientais nos futuros projetos de construção e 
reforma levando em conta a funcionalidade integrada à 
sustentabilidade ambiental.

Realizar um levantamento sobre produtos e serviços que 
proporcionem ganhos ambientais e economia de recursos;

Avaliar quantidades, qualidades ou tipos e destinos.

Contratar cooperativas que promovam a coleta, 
descontaminação e reciclagem de lâmpadas �uorescentes. 

Estudo qualiquantitativo dos resíduos – permite avaliar a 
situação e serve de base para de�nir quantidades de 
coletores, tipos e locais de colocação. Descobrir o destino 
atual dos resíduos e de�nir que instituição irá recebê-los: 
Formalização da doação. 

Fazer um diagnóstico das instalações elétricas; 

Realizar um acompanhamento do consumo de energia; 

Promover campanhas para racionalização do uso dos copos 
plásticos;

Realizar um acompanhamento do consumo de água; 

Promover campanhas de conscientização para redução do 
consumo de água; 

Propor instalações hidro-sanitárias mais econômicas como: 
torneiras com temporizadores; instalação de caixa acoplada 
de 6lt; regulagem dos registros da água; troca das bacias 
sanitárias por miquitórios com sensores;

Distribuir copos individuais não-descartáveis aos funcionários;

Fazer um levantamento de coletores por Secretaria e em 
ambientes comuns;

Instalar caixas coletoras de papel para a reciclagem e para o 
reuso;

Promover campanhas de conscientização para redução do 
consumo de energia;

Propor a aquisição de equipamentos que reduzam o 
consumo de energia como: 
     - Implantação de sensores de presença;
     - Instalação de novos elevadores com economia de energia 
elétrica;
    - Instalação de interruptores de energia elétrica 
independentes em todas as salas; 
     - Implantação de sensores de presença;
     - Instalação de novos elevadores com economia de energia 
elétrica;
     - Instalação de interruptores de energia elétrica 
independentes em todas as salas. 

Fazer uso do e-mail na comunicação evitando o uso do papel. 

Realizar um estudo sobre a viabilidade do papel reciclado;

Reaproveitar o papel na confecção de blocos de rascunho;

ETAPASMETAS

ETAPASMETAS

CONSUMO DE 
ÁGUA

Implementar sistema de captação, armazenamento e 
utilização de água proveniente das chuvas; 

Implementar a coleta seletiva; 

Adquirir os coletores para a Coleta Seletiva e instalar nas 
divisões, nos corredores e centrais;

Geração de resíduos orgânicos de restaurantes e lanchonetes: 
avaliar quantidades, qualidades ou tipos e destino.

Geração de resíduos orgânicos de restaurantes e lanchonetes: 
avaliar quantidades, qualidades ou tipos e destino.

Instalar coletores nas copas com separação para lixo orgânico 
e lixo seco.

Racionalizar o uso da água para limpeza de área comum 
(garagem, escadas, etc.). 
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No Brasil, centenas de instituições públicas, já participam desta 
proposta. Ex.: Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco; Secre-
taria das Cidades; Universidade de Pernambuco (UPE); Prefeitura do 
Recife, Prefeitura de São Paulo; Câmara Municipal de São Paulo; Tribu-
nal de Contas da União, Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro; Ministério do Trabalho e Emprego; Tribunal Superior do 
Trabalho; Universidade Federal de Santa Catarina; Caixa Econômica 
Federal; Empresa de Correios e Telégrafos/Superintendência de 
Brasília; Tribunal Regional do Trabalho/10 Região - Rio de Janeiro; 
Assembléia Legislativa de Mato Grosso; Câmara dos Deputados; Casa 
da Moeda do Brasil; Conselho Federal de Contabilidade; Departamento 
Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis/SP; Imprensa Nacional; Insti-
tuto Nacional de Seguridade Social; Ministério da Previdência; Núcleo 
Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais; Prefeitura Municipal 
de Arapiraca; Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região; Prefeitura de 
Fortaleza. Entre as ações desenvolvidas, pode-se destacar:

Resultados e Experiências 
da A3P no Brasil

rede de comunicação com participação de mais de 300 servidores públicos. Para 
participar, envie um e-mail para o MMA, solicitando a sua inclusão na Lista de 
distribuição: a3p@mma.gov.br;

REDE A3P:

Várias instituições já estão adotando medidas ecológicas em construções e 
reformas de prédios públicos. Vale à pena conferir o modelo apresentado na revista 
Época: http://epoca.globo.com/imoveis/imgs/edi�cioVA76.pdf; 

MODELO DE “EDIFÍCIO VERDE E/OU SUSTENTÁVEL”:

Você poderá baixar o Manual de Contratos Ecológicos, também disponível no site 
do MMA;

INSERÇÃO DE CRITÉRIOS AMBIENTAIS NOS PREGÕES ELETRÔNICOS:

Portaria do Governo Federal para uso de papel em frente e verso. Há uma vasta 
legislação para ações ecológicas no âmbito da administração pública. Você poderá 
baixar uma lista da legislação citada no site do MMA a partir de 
http://www.mma.gov.br;

FONTES DE LEGISLAÇÃO:

especí�co para a administração pública;

GUIA DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS:

QUALIDADE DE VIDA / DIVULGAÇÃO

CONTRIBUIR PARA 
A MELHORIA DA 
QUALIDADE DE 

VIDA 

DIVULGAÇÃO DAS 
AÇÕES  E OS 

PROGRESSOS 
ALCANÇADOS PELO 

PROGRAMA 

Produzir cartilhas ambientais com informações sobre a A3P e 
experiências bem-sucedidas;

Distribuir brindes e placas de congratulações para incentivar 
os funcionários a aderirem o projeto;

Divulgar os progressos alcançados pela instituição; 

Apresentação da A3P em eventos externos.

INFORMÁTICA
Uso de novas tecnologias na hora da escolha, gestão de 
embalagens, ferramentas verdes, procedimentos, econômi-
cos de uso do PC etc.

ETAPASMETAS

Propor mudanças na estrutura física do órgão para garantir 
uma melhor acessibilidade e criar áreas comuns;

Propor a construção de um bicicletário e um vestiário para 
incentivar o uso de bicicletas;

Distribuir kits ambientais com instruções sobre qualidade de 
vida;

Controlar a qualidade do ar em termos de fungos, ácaros e 
bactérias;

Proporcionar a ginástica laboral e equipamentos 
ergonométricos para os funcionários;

Controlar a qualidade da água utilizada no sistema de 
refrigeração. 

Promover o controle da poluição sonora;

Promover campanhas sobre o uso de fumo e álcool;

"O homem é ao mesmo tempo, obra e construtor do meio ambiente que o cerca, 
o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se 
intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga e tortuosa evolução da raça 
humana neste planeta, chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida 
aceleração da ciência e tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de 
inúmeras maneiras e em uma escala sem precedentes, tudo o que o cerca. Os dois 
aspectos do meio ambiente, o natural e o arti�cial, são essenciais para o 
bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos, fundamentais, 
inclusive para o direito à vida.”       (Declaração de Estocolmo)  
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Acesse informações e  apresentações disponibilizadas pelo MMA sobre 
Ações, Realizações, Eventos Experiências Exitosas e Produtos das Insti-
tuições Públicas que aderiram a A3P a partir de http://www.mma.gov.br 

Apresentados nos Fóruns Nacionais, realizados anualmente desde 2006. Alguns 
exemplos: a Câmara dos Deputados obteve uma Economia de R$1,2 milhão/ano 
com o sistema de águas dos jardins; a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais 
obteve 56% de redução no uso de descartáveis ( 33% no papel; 22% na água; 2,5% 
na energia elétrica); o Tribunal Superior Eleitoral obteve 15% de redução com 
energia elétrica.

DADOS COM REDUÇÕES DE GASTOS/CUSTOS:

A Escola Fazendária desenvolveu um curso totalmente a distância, gratuito, que 
apresenta todas as informações necessárias ao entendimento da A3P, método de 
implantação, além de focar a sensibilização das pessoas para aderirem à Agenda.

CURSO A DISTÂNCIA:

Crie propostas sustentáveis no âmbito de sua Secretaria ou Órgão vincu-
lado da Administração Pública. Algumas dicas:

Nada acontece sem o engajamento efetivo das pessoas. Quanto você é 
capaz de colaborar para esta proposta da A3P e tornar-se cidadão ativo, 
comprometido com a preservação do meio ambiente?

Propostas Sustentáveis

Reduza o consumo de papel

Criar o programa de coleta 
seletiva de papel

Reduza o consumo de água Economize energia

Substitua lâmpadas

Reduza, reutilize, recicle - nesta 
ordem!

Use a frente e o verso do 
papel

Faça a coleta seletiva.

Economize combustível

Faça transporte solidárioSubstitua os copos descartáveis 
por copos reutilizáveis
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A listagem adiante relaciona várias idéias de ações que foram desen-
volvidas em diversos órgãos de governos, apresentadas pela Rede A3P 
do MMA:

Levantamento de não conformidades (pias pingando; monitores ligados e luzes acesas, sem 
gente utilizando; portas abertas com ar condicionado ligado, etc.).

Envolvimento d o pessoal d a manutenção é  e ssencial. Treinamento p ara funcionários da 
limpeza.

Programas de Q ualidade de Vida no trabalho (antitabagismo, saúde do corpo, arrumação, 
limpeza).

Evento de lançamento com servidores: distribuição de canecas para não usar mais os copos 
descartáveis. Outra opção: copo “sanfona”.

Uso de redutores de vazão para as torneiras e regulagem das válvulas hidra (economia de 
mais de 30% da água).

“Câmara em Idéias” (Câmara dos Deputados): concurso de idéias.

Revista eletrônica.

Hortas nos prédios (plantas para chá, ervas, etc.).

Distribuição das caixas de coleta.

Site para servidores enviarem fotos para “a foto do mês”.

Aproveitamento de água da chuva.

Torneiras com dispositivo.

Desligamento automático para monitores sem uso após 3 minutos.

Central de impressões.

Visitas mensais às unidades para sensibilização.

Blocos recicláveis confeccionados com reaproveitamento de papéis usados.

Lixeiros para carros.

Espaço Harmonia – ambiente para descontração, relaxamento, exposição de fotos.

Feira de trocas entre os funcionários com “moeda social”.

Adesivos com frases para as impressoras, interruptores, etc.

Catálogo de plantas dos jardins da instituição em Banco de Dados.

Bicicletário.

Distribuição de Folders, Banners, folhetos, cartazes para divulgação.

Uso do E-mail, pop-ups na intranet.

Medidas ecológicas nas construções e reformas:

Aproveitamento da iluminação natural.

Descargas a vácuo.

Medidas ecológicas em informática.

Impressão: frente e verso, redução de toner, etc.

Rotinas de sensibilização dos servidores.

Campanha da Sefunda-feira gorda: lixo de casa.

Distribuição de “Kit ambiental” para novos contratados.

Eventos com distribuição de sementes.

Distribuição de canetas de material reciclado.

Blocos de rascunho com capa educativa e espiral reaproveitáveis.

Confecção e distribuição de cartilha do programa.

Considerando o homem em suas diversas dimensões, vale a pena refle-
tirmos um pouco sobre a sua dimensão espiritual e a conexão existente 
entre e cologia e espiritualidade. É  f ato que p assamos u m terço de 
nossas vidas no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho desen-
volvemos também a maior quantidade de relações com outras pessoas. 
Assim, o  a mbiente de t rabalho é  u m palco real p ara as v ivências da 
ecologia e da espiritualidade.

E agora, vale a pena mudar alguns hábitos para salvarmos nosso plan-
eta? P or i sso precisamos d e VOCÊ! Precisamos d a participação de 
TODOS pela SUSTENTABILIDADE DE TODOS. 

“A partir da ecologia se está elaborando e impondo um novo estado de consciência 
na humanidade que se caracteriza por mais benevolência, mais compaixão, mais 
sensibilidade, m ais enternecimento, m ais solidariedade, m ais cooperação, mais 
responsabilidade entre os seres humanos em face da Terra e da necessidade de sua 

Uso de x ícaras p ara café ( prevenção d e câncer c ausado pela dioxina dos c opos 
descartáveis,que é extraída do mesmo, pelo calor do café).

Uso de copos de vidros (água para lavar tem menor custo que o plástico).

Evento de lançamento: café da manhã, distribuição de Kit com camiseta e squeeze.
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Referências

SUGESTÃO DE FILMES

Uma Verdade Inconveniente (Oscar de melhor documentário em 2007)
Wall-e (Animação)
O dia depois de Amanhã
Happy Feet (Animação)
O dia em que a terra parou

SUGESTÃO DE SITES

www.a3p.gov.br
www.ecodesenvolvimento.org.br
www.ambientebrasil.com.br/
www.mma.gov.br
www.biologo.com.br/meioambiente/sites.html
www.ambientes.ambientebrasil.com.br
www.a3p.com.br
http://claressencia.blogspot.com

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, F. O bom Negócio da Sustentabilidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.
BARBIERI, J.C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudança na Agenda 
21. Petrópolis: Vozes, 1997.
BOFF, L. Ética e eco-espiritualidade. Campinas: Verus Editora, 2003.
CAPRA, F. A Teia da Vida. São Paulo: Cultrix, 1996.
DIAS, G. F. Educação Ambiental: Princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2004.
FALVO, P. I. G. A importância da implementação de um programa de Educação Ambiental 
nas empresas. Disponível em: 
ttp://www.cenedcursos.com.br/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=184. 
Acesso em 24 set. 2008.
FURTADO, C. O Mito do Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Paz e terra, 2001.
GORE, A. Uma verdade inconveniente. Barueri: Manole, 2006.
JESUS, E. A. Gestão Ambiental: responsabilidade da empresa. Cascavel: Univel, 1997.
LEÃO, A. L. C. e FALCÃO, C. A. C. Fazendo educação e vivendo a gestão ambiental.
Recife: CPRH, 2002.
LOVELOCK, J. Gaia: por uma nova medicina planetária. Lisboa: Perspectivas Ecológicas, 
2000.
MACHADO, J. G. Gestão ambiental na administração pública: A mudança dos padrões
de consumo “começa em casa”. Dissertação (Mestrado), Desenvolvimento Sustentável,
Universidade de Brasília.
MACY, J. E BROWN, M. Nossa vida como Gaia. São Paulo: Gaia, 2004.
MEDINA, N. M. Educação ambiental: uma metodologia participativa de formação.
Petrópolis: Vozes, 2001.
MMA. Agenda Ambiental na Administração Pública. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=36. Acesso em: 20 
set. 2008
PELIZZOLI, M. L. A emergência do paradigma ecológico. Petrópolis: Vozes, 1999.
SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI. In: BURSZTYN, M. (org.)
. São Paulo: Brasiliense, 1994.
TRIGUEIRO, A. Meio ambiente no Século XXI. Campinas: Autores Associados, 2005.

Cristiano Carrilho
CONCEPÇÃO EDITORIAL E TEXTO

Clara Emilie Boeckmann Vieira
Ailton Pedroza
Ligia Queiroz

Ana Paula Xavier
COLABORAÇÃO E REVISÃO

Francisco Andrade
DIAGRAMAÇÃO

PALAVRAS-CHAVE: política ambiental. Despesa pública.
Bem público. Meio ambiente. Gestão.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS
AV. MARQUÊS DE OLINDA, 222 – BAIRRO DO RECIFE

RECIFE/PE, CEP – 50030-000.
TEL. (81) 3183.5510/5502 – FAX (81) 3183.5504

WWW.SEMAS.PE.GOV.BR

17


