
 

 



 

 

APRESENTAÇÃO  

Olá, AVENTUREIRO e AVENTUREIRA! 

 

Nós, do Instituto Itapoty, convidamos você para uma incrível aventura... 

Esse Guia levará vocês a uma viagem através de vários temas que 

envolvem meio ambiente e a cidadania, levando à prática de atitudes 

ecológicas. Os temas são abordados de forma leve e curtinha para você 

aprender se divertindo. Ao final de cada tema, existe um “ECODESAFIO”, 

uma tarefa muito especial, para você realizar na sua própria casa!  

Com a realização dos ecodesafios, você poderá participar de um sorteio 

com SUPER PRÊMIOS! 

 

Então, gostaríamos de convidar você a embarcar nessa aventura de 

grande imaginação! Sim, você terá que ler e mergulhar em um mundo de 

infinitas possibilidades para imaginar toda a história que iremos lhe 

contar... 

 

Vamos juntos embarcar nesta Aventura Ecológica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Então vamos começar! 
Preste muita atenção nas 
regras que agora vamos 

passar... 



 

 

 

Agora que estamos bem informados, gostaríamos de nos apresentar e 

conhecer você melhor, sendo assim, vamos a nossa...  

1. É importante que você leia cada capítulo do material para 

aprender e, no fim, executar o ecodesafio proposto para cada 

tema. Ao todo serão propostos 06 ecodesafios.  

2. No decorrer do texto aparecem algumas palavras em destaque, 

sendo que o significado destas palavras se encontra no fim de 

cada capítulo. Isto ajudará você a entender melhor as 

informações. Busque pelo glossário. 

3. Cada tema terá seu ecodesafio. É importantíssimo você 

executar os ecodesafios para poder concorrer aos prêmios.  

4. Para concorrer, você terá que realizar todos os ecodesafios. Se 

não realizá-los, infelizmente perderá a chance de ganhar os 

prêmios.   

5. Após realizar cada ecodesafio, sempre guarde o material que 

você criou ou elaborou. Assim, quando for entregá-lo, ele 

estará em perfeitas condições. 

6. Após finalizar o guia, entregue os seus materiais (que você 

elaborou para cada ECODESAFIO) em sua unidade escolar, com 

o seu nome completo, nome de sua escola, série, telefone e 

data de entrega.  

7. O período de entrega dos ECODESAFIOS, será do dia 01 a 10 de 

dezembro de 2020. Os ecodesafios que não forem entregues 

neste período perderão a chance de concorrer ao PRÊMIO.  

8. Ao final, os participantes que entregarem os ecodesafios 

realizados, terão a oportunidade de participar de um sorteio, 

que será realizado no dia 20 de dezembro, concorrendo à 

tabletes, bolsas, bonés e garrafas.  

 

 
 



 

 

ATIVIDADE 01 – EU, VOCÊ E O PROJETO “TRILHAS DO CERRADO” 

Ah, como é bom viver em comunidade, não é mesmo? Ter amigos, amigas, 

familiares e demais seres à nossa volta. Pensando nisso, viemos hoje falar 

sobre Eu, Você e o Projeto “Trilhas do Cerrado”, o qual você estará 

participando! Mas, o que será que é o Projeto “Trilhas do Cerrado”? E o 

Instituto Itapoty? E Suzano S. A.?  

POIS BEM! VAMOS COMEÇAR NOSSA JORNADA NOS CONHECENDO...  

 

O INSTITUTO ITAPOTY DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL. 

 

É uma organização não governamental 

(ONG), que nasceu em fevereiro de 

2004, quando jovens itatinguenses 

enxergaram a oportunidade de “fazer a 

diferença” de forma positiva, através de projetos educativos ambientais.  

Desde então, o Instituto Itapoty vem trabalhando com diversos projetos e 

ações em nossa região, principalmente, realizando EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL e promovendo o engajamento e motivação de pessoas de 

bem.  

 

A SUZANO S. A. 

 É uma empresa parceira, de referência global, que realiza a fabricação de 

BIOPRODUTOS, desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto. Ela está 

presente em nossa região e nasceu em 

1924.  Desde então, busca oferecer a 

matéria-prima para a confecção de 

produtos presentes em nosso dia a dia, como por exemplo o papel do 

nosso caderno, canudos biodegradáveis e até mesmo o papel higiênico. 

No cultivo das florestas de eucalipto, ela se preocupa com a natureza, por 

isso adota um MANEJO SUSTENTÁVEL destas florestas.  

 



 

 

A união entre o Instituto Itapoty e a Suzano S.A. Fez com que O PROJETO 

“TRILHAS DO CERRADO” nascesse! 

Através deste projeto, acontecem todos os 

anos atividades voltadas para a educação 

Ambiental. As atividades que já realizamos 

vão desde trilhas ecológicas, brincadeiras na 

natureza, oficinas educativas para conhecer a 

nossa região e os animais que aqui habitam 

até gincanas cooperativas e muito mais! 

Incrível não é mesmo? Mas, para isso acontecer, nós temos que conhecer 

um pouco mais sobre a natureza e, principalmente, toda a riqueza que 

temos em nossa região.  

É neste momento que entra em ação a equipe de TRILHEIRAS DO 

CERRADO! São as Educadoras Ambientais, que estarão guiando você, 

através dos textos, em todos os temas e ECODESAFIOS, a fim de obtermos 

o conhecimento e a motivação para desenvolver atitudes ecológicas em 

nosso dia a dia!  

 

GLOSSÁRIO 

Bioprodutos: produtos que são criados a partir de seres vivos, como é o 

caso de extratos de plantas. 

Educação ambiental: os processos por meio dos quais o ser humano e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 

essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Manejo sustentável: é uma prática que permite a exploração consciente 

dos recursos naturais, extraindo elementos da natureza com o mínimo de 

impacto possível. Uma floresta bem cuidada, continuará oferecendo suas 

riquezas para as gerações futuras, pois a madeira e seus outros produtos, 

são recursos renováveis. 



 

 

ONG: As organizações não governamentais, são entidades privadas da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, cujo propósito é defender e promover 

uma causa política, podendo ser ambiental, social, etc.  

 

 

 

Escreva um texto, podendo incluir a participação de sua família, com o 

tema: “Quem sou eu?”, com as seguintes informações: 

1. Nome e idade; 

2. Quem é você neste mundo? (Fale sobre sua família, sua casa, o que 

gosta de fazer, quem mora com você, etc.) 

3. O que você conhece sobre “Meio Ambiente”? 

4. Você e sua família praticam alguma ação que ajude o meio ambiente no 

seu dia-a-dia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCÊ SABIA ?? 

 
O nome “ITAPOTY” vem da língua Tupi 

Guarani, que significa, ITA: Pedra e POTY: 

Flor, ou seja, Flor que nasce na Pedra! Itapoty 

nos lembra que, mesmo com as dificuldades, 

podemos florescer e fazer o bem! 

 



 

 

ATIVIDADE 02 – EXPLORANDO NOSSA REGIÃO, UMA VIAGEM AO PASSADO! 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

GLOSSÁRIO  

FAUNA: é o nome dado ao conjunto de animais de uma determinada 

região. 

FLORA: é o nome dado ao conjunto de vegetais de uma determinada 

região. 

PLACAS TECTÔNICAS: São blocos semirrígidos que formam a crosta 

terrestre. O movimento dessas placas é constante, fazendo com que se 

afastem ou se aproximem umas das outras. 

 

 

Construir um cartaz artístico, que contenha as informações mais 

importantes da formação da paisagem da nossa região e suas 

características, com o uso de materiais naturais, como por exemplo: terra 

do próprio quintal, diferentes pedras, folhas de árvores, flores, galhos, etc. 

 

  

 

VOCÊ SABIA ?? 
Na paisagem da nossa região, existe uma 

formação rochosa chamada “Gigante 
Adormecido”. Ele é um exemplo de morros 

testemunhos, que comprovam a antiga posição 
da Cuesta Basáltica. São chamados assim porque, 

de longe, se parecem com um enorme gigante 
dormindo na paisagem! 



 

 

 ATIVIDADE 03: APRENDENDO SOBRE BIOMAS, MATA ATLÂNTICA E CERRADO! 

Imagine um lugar incrível que tem a capacidade de abrigar milhões de 

espécies de seres vivos. Uma infinidade de aves, mamíferos, répteis, 

anfíbios, plantas, fungos, bactérias, insetos, crustáceos... Um lugar repleto 

de vida e muitas riquezas naturais... Já imaginou? Será que este lugar 

realmente existe? Se existir, onde ele estará? Nós temos uma surpresa para 

você... Ele está bem aqui na nossa região, pertinho de nossa casa! Sim, nós 

temos aqui em nossa cidade e arredores os BIOMAS CERRADO E MATA 

ATLÂNTICA.  

 

MAS, O QUE É BIOMA?  

Pode ser definido como o conjunto de vida vegetal (flora), vida animal 

(fauna), solo e clima de uma região, que sofreram os mesmos processos de 

formação na paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna 

própria.  

Espalhados pelo Brasil, temos seis Biomas, são eles: Amazônia, Cerrado, 

Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. É importante entendermos 

que cada bioma tem suas características específicas. Como já vimos, o 

Brasil tem vários biomas, e é justamente isso que o torna um país tão rico e 

diverso. 

 

BIOMA DO CERRADO, vamos conhecer? Aproveite para colorir as figuras 

das espécies nativas, ou seja, espécies que são naturais de determinada 

região! 

 

 

 

 



 

 

O Cerrado, é o segundo maior 

bioma da América do Sul e do 

Brasil, compreendendo cerca de 

22% do território brasileiro.  

Caracteriza-se por ser uma região 

de SAVANA, estendendo-se por 

cerca de 200 milhões de 

quilômetros quadrados. Ele abriga 

mais de 2 mil espécies de plantas 

nativas, mais de 233 tipos de 

orquídeas e mais de 270 espécies 

de gramíneas.  

 

 

 

 

O clima deste bioma é do tipo 

tropical SAZONAL, caracterizado 

por invernos secos e verões 

chuvosos. A estação definida 

pelo período de seca 

geralmente se inicia no mês de 

maio, finalizando-se no mês de 

setembro. A estação chuvosa 

tem início em outubro, 

estendendo-se até o mês de 

abril. Nessa estação, é comum 

acontecer períodos curtos de 

seca.  

 

 

 



 

 

 

 

Embora o bioma pareça um lugar de vegetação seca, a região do Cerrado é 

conhecida como o berço das águas do Brasil, pois, neste local concentra-se 

grande parte das nascentes de importantes BACIAS HIDROGRÁFICAS, como: 

a Araguaia-Tocantins, a do Prata e a do São Francisco e o importante 

AQUÍFERO GUARANI. Assim, o Cerrado desempenha um papel importante 

na manutenção da BIODIVERSIDADE e na qualidade de vida dos seres 

humanos. 

 

Infelizmente... 

Esta maravilha natural, enfrenta grandes 

desafios, como a perda de habitat e da 

biodiversidade. Bastaram apenas cinco 

décadas, para se reduzir o tamanho 

original desse bioma quase pela 

metade! No Estado de São Paulo, 

restaram menos de 1%. 



 

 

As principais atividades que 

comprometem a conservação desse 

bioma estão relacionadas com o 

EXTRATIVISMO e a expansão 

AGRÍCOLA. Expandir a atividade 

agrícola requer desmatar áreas, o 

que vem acontecendo com 

frequência na região abrangida pelo 

Cerrado. A pecuária (criação de 

gado) também tem provocado 

inúmeros impactos no bioma, pois o 

desmatamento para criação de áreas 

de grãos e pastagem é intenso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Explorando o BIOMA DA MATA ATLÂNTICA...  

 

E para ser mais divertido, leia o texto e procure no Caça-Palavras as 

palavras DESTACADAS! 

   

A MATA ATLÂNTICA é o terceiro maior bioma do país, com uma área que 

ocupava 13% do território brasileiro. Sua FLORA é exuberante: 

representam cerca de 5% da flora mundial. Só pra termos uma ideia, a 

BIODIVERSIDADE da Mata Atlântica é maior do que a da Europa, o que 

explica por que a região é uma das mais importantes do planeta. 

 

O clima da Mata Atlântica é predominantemente TROPICAL úmido, suas 

temperaturas médias e umidade do ar são elevadas durante o ano todo, e 

as CHUVAS são regulares e bem distribuídas. 

 

Assim como no Bioma do Cerrado, a degradação da Mata Atlântica vem 

acontecendo, hoje restam apenas 12,4% da vegetação que existia 

originalmente. As regiões que ainda possuem trechos de Mata Atlântica 

são chamadas de REMANESCENTES. Desde o início da história do BRASIL, o 

modelo ultrapassado de desenvolvimento causou DESMATAMENTOS 

sucessivos a partir da extração de pau-brasil, e dos ciclos econômicos como 

o da cana-de-açúcar, café e ouro.  

 

Quando for possível viajar, aproveite para observar as FLORESTAS no 

caminho! Você verá as diferenças entre o bioma do Cerrado e a Mata 

Atlântica! 

 

 

 

 

 



 

 

 
F L W D E S M A T A M E N T O S B I O 

R T Y A R K B R A S U W P Q B M R P L 

H I P T Q D R A G W R J I D S A P E A 

B E B R A S I L W H E S K Y E Q F B C 

J X R J W L I O B E M W H O P P E R I 

A A E M A T A A T L A N T I C A J F P 

F L O R E S T A S A N T Q K W A M R O 

A R Õ W M A Y E F D E I S Y Q K E A R 

S E R O V R Á W G O S A P A T B I O T 

K H H A R V O R T I C H C H U V A S S 

O I W H I T E E K L E C H I S T W N M 

V M F L O R A F L O N C S N F A U G M 

I B I O A C T J Q U T O F X H E J M E 

U W H C B I O D I V E R S I D A D E J 

V E J W H R E S A B S Y S J E A A N Y 

   

GLOSSÁRIO  

AGRÍCOLA: é o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas, com o 

objetivo de obter alimentos, bebidas, fibras, energia, matéria-prima para 

roupas, construções, medicamentos e ferramentas. 

AQUÍFERO GUARANI: é um imenso reservatório de água doce subterrânea. 

Sua extensão passa pelo Uruguai, Argentina, Paraguai e principalmente 

pelo Brasil. 

BACIA HIDROGRÁFICA: é a área ou região, de um rio principal e suas 

ramificações. É a porção do espaço, em que as águas escoam em direção a 

um determinado curso d'água, abastecendo-o.  

BIODIVERSIDADE: conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes 

no planeta. 



 

 

EXTRATIVISMO: atividade que consiste em extrair da natureza, quaisquer 

produtos que possam ser cultivados para fins comerciais ou industriais. 

REMANESCENTE:  aquilo que sobra ou resta. 

SAVANA: é o nome dado a um tipo de cobertura vegetal constituída, em 

geral, por gramíneas e árvores espaçadas. 

SAZONAL: característico de uma estação, que acontece sempre numa 

mesma época do ano. 

 

 

Produzir uma PARÓDIA (modificação da letra de uma música já existente, 

mantendo o ritmo original), contendo o que você aprendeu sobre o 

Cerrado e a Mata Atlântica, gravar um áudio ou vídeo com você e um 

integrante de sua família cantando sua produção (caso não possua 

aparelho, encaminhar a letra por escrito identificando o cantor e o nome 

da música). 

 

 

VOCÊ SABIA ?? 
Em nossa região existem lugares em que o 

bioma da Mata Atlântica e o bioma do 

Cerrado se encontram. Estes locais, são 

chamados de ecótonos!  Eles guardam uma 

incrível riqueza natural. 

 



 

 

ATIVIDADE 04: OLHA O BICHO! CONHECENDO A FAUNA DA NOSSA REGIÃO 

Você já parou para pensar, qual a importância dos ANIMAIS SILVESTRES? 

Assim como em qualquer outro bioma, a FAUNA e a flora do Cerrado e da 

Mata Atlântica estão intimamente ligadas.  

 

Em nossa região, além de ESPÉCIES ENDÊMICAS, 

encontramos também diversas outras espécies, 

sendo que cada animal está adaptado ao ambiente 

que pertence, vivendo de acordo com o espaço que o 

cerca, desde o tipo de alimentação, a busca por água, 

temperatura e abrigo. A sobrevivência desses animais 

é um fator importante para a flora local, visto que 

algumas plantas só se dispersam (se espalham) com a 

contribuição dos animais.  

Você já deve ter reparado que algumas espécies de 

plantas estão espalhadas por vários locais distantes umas 

das outras, não é mesmo? Já se perguntou como elas 

foram parar naquele local? E quem é o responsável por 

transportar a semente para lá? A resposta para esse 

questionamento é bem simples! No caso de uma grande 

quantidade de espécies, principalmente as frutíferas, elas 

são levadas por animais dispersores de sementes! 

 

Diversas espécies de animais, como os pássaros e o 

lobo-guará por exemplo, alimentam-se de frutos. As 

SEMENTES DORMENTES, que estão nos frutos, ao 

passarem pelo aparelho digestivo desses animais, tem 

sua dormência quebrada, e quando eliminada junto às 

suas fezes, estão prontas para germinar. Isto nos 

mostra a importante ligação existente de dependência entre a fauna e 

flora. 

 



 

 

MAS, ESTAMOS FALANDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS ANIMAIS 

SILVESTRES... VOCÊ SABE QUAIS ANIMAIS ESTÃO PRESENTES EM NOSSA 

REGIÃO? 

 

Vale lembrar, que a fauna do Cerrado e da Mata Atlântica é imensa, 

contando com diversas espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, 

peixes e insetos...Com toda certeza você já deve ter ouvido falar sobre a 

onça parda, onça pintada, lobo-guará, tamanduá bandeira, queixada, 

veado, capivara, jaguatirica entre outros... Você sabe quais são as 

características desses animais? Que tal aprendermos juntos? 

 

Quando adentramos em um ambiente, deixamos alguns vestígios naquele 

local, e com os animais não é diferente. Muitos deixam suas pegadas, 

pelagem, arranhados nas árvores, restos de presas ou alimentos, tocas e 

até mesmo fezes e urina. Tudo isso serve como indícios de que 

determinadas espécies vivem ou já passaram naquele ambiente. Já pensou 

passar por uma árvore e saber que uma onça afiou suas garras nela?  

 

Mas já que estamos falando sobre a pegada dos animais, que tal 

aprendermos algumas curiosidades sobre eles e identificarmos seus 

rastros? 

 

 Vamos começar pela ONÇA PARDA, 

conhecida popularmente como 

suçuarana, onça-vermelha e puma, é o 

segundo maior felino das Américas, 

perdendo apenas para a onça-pintada. 

Sua língua possui o aspecto de lixa, que 

ajuda a raspar a carne dos ossos de suas presas. Além disso, você sabia que 

a onça parda não ruge? Ela simplesmente emite um som parecido com o 

choro de gatos domésticos. Por isso fica a dica, quando ouvir um miado no 

meio da floresta, cuidado!  



 

 

E a ONÇA PINTADA?  No 

Brasil, além da Mata 

Atlântica, a onça também 

habita a Amazônia, o 

Pantanal, o Cerrado e a 

Caatinga. Você sabia que 

ela possui a mordida mais poderosa entre os felinos? A força exercida pelos 

seus dentes é capaz de quebrar cascos de jabutis e matar um cavalo adulto 

com uma única mordida.  

 

 Outro animal que possui 

curiosidades interessantes é o 

TAMANDUÁ BANDEIRA, você já 

parou para pensar porque o 

mesmo possui esse nome? Ele o 

recebe, pois, uma vez que ao caminhar, sua longa cauda se parece com 

uma bandeira! Os tamanduás não possuem dentes, porém, suas longas 

línguas são mais que suficientes para capturar cerca de 30 mil formigas e 

cupins por dia. Ele nunca destrói os formigueiros, pois prefere retornar e se 

alimentar novamente. Você já ouviu a expressão “abraço de tamanduá”? 

ela está relacionada com a maneira que ele ataca seus adversários, quando 

ameaçado, ele encrava suas grandes garras nas costas do seu oponente, 

semelhante a um abraço.   

 

O QUEIXADA é um animal de 

médio porte com até 45 kg de 

peso, vive em áreas de matas, 

mas é visto frequentemente 

em áreas abertas. Sua 

alimentação é à base de 



 

 

frutas, sementes, brotos, raízes, folhas e até de pequenos animais. Ativo 

durante o dia e ao entardecer. Vive em grupos com até mais de 100 

indivíduos.  

 

E que tal falarmos sobre um réptil agora? 

CANINANA, já ouviu falar sobre essa 

serpente? Seu corpo possui um tom 

amarelado, com manchas pretas grandes, 

um visual bem chamativo. Porém, para 

chegar perto desta cobra, todo cuidado é 

pouco, porque sua agilidade é o maior risco 

para humanos e outros animais. Vale ressaltar, que ela é uma das maiores 

espécies de serpentes da Mata Atlântica, alcançando até 3 metros de 

comprimento. Ao contrário do que se possa imaginar, a caninana não é 

peçonhenta, não apresentando presas injetoras de veneno, no entanto, é 

bem agressiva. Quando se sente ameaçada, e está prestes a atacar, ela infla 

seu pescoço e levanta a parte frontal da cabeça, caso ela não consiga evitar 

“uma briga”, a caninana busca pelo pescoço de seu oponente, para um 

enforcamento rápido e ágil, na maior parte das vezes, eficiente. 

 

GLOSSÁRIO  

ANIMAL SILVESTRE: são aqueles que não estão acostumados com a 

presença dos seres humanos. Eles se diferem de animais como o cachorro, 

o gato e cavalo, pois não passaram pelo processo de domesticação. 

FAUNA: é o nome dado ao conjunto de animais de uma determinada 

região. 

ESPÉCIE ENDÊMICA: são animais ou vegetais encontrados somente em 

determinados locais ou região geográfica, não conseguindo se desenvolver 

fora daquele ambiente. 

SEMENTE DORMENTE: é considerada dormente quando não germina, 

mesmo quando submetida a condições ideais de água, luz e temperatura.  

 



 

 

 

Confeccionar um rastro ou uma máscara, contendo características de seu 

animal favorito, presente nos biomas da Mata Atlântica ou Cerrado, 

utilizando materiais recicláveis, como por exemplo, papelão, garrafas PET, 

tampinhas de garrafa, rolinho do papel higiênico, etc. 

VOCÊ SABIA ?? 
Que o lobo-guará é considerado o maior 

canídeo da América do Sul? O animal pode 
chegar a medir até 1 metro de altura e 

pesar 30 quilos. Ele é considerado um dos 
símbolos do Cerrado, devido a sua interação 
com a flora, sendo um importante dispersor 
de sementes. “Guará” tem origem do tupi 
guarani, que significa “vermelho”. As cores 
se misturam, deixando sua pelagem num 

tom dourado avermelhada. 



 

 

ATIVIDADE 05: ÁGUA, PRESERVAR PARA NÃO FALTAR! 

Já que estamos falando dos seres vivos, vamos aproveitar para refletir 

sobre a importância da água! Você já parou para pensar, sobre qual a 

relação dos biomas, com a água que chega pra o uso em nossas casas? 

 

Vamos começar pela Mata Atlântica... Sete das nove maiores bacias 

hidrográficas brasileiras estão neste bioma, e toda vegetação existente, 

protege rios e NASCENTES, garantindo a quantidade e a qualidade da água, 

que abastecem mais de 110 milhões de brasileiros em aproximadamente 

3.400 municípios inseridos neste bioma. 

 

E o Cerrado? Qual a relação deste bioma com a á água? Como você leu um 

pouquinho nos temas acima, o Cerrado é considerado o “berço das águas”, 

ele abriga diversas nascentes de rios brasileiros, que desempenham um 

papel importante para a manutenção das principais bacias hidrográficas 

brasileiras e sul-americanas. Outro ponto relevante, é que o solo do 

Cerrado auxilia na captação das águas das chuvas para o abastecimento do 

Aquífero Guarani. 

 

MAS, O QUE É AQUÍFERO GUARANI?  

 

É um grande reservatório subterrâneo de água doce, sendo considerado o 

segundo maior do mundo... E sabe onde ele está? 



 

 

Embaixo dos nossos pés! Está presente em quatro países: Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai, sendo 

que sua maior extensão 

está localizada no Brasil, 

distribuídos pelos Estados 

de São Paulo, Minas 

Gerais, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Rio Grande 

do Sul, Paraná, Santa 

Catarina e Goiás.  

MAS ATENÇÃO! O aquífero 

não é um grande lago que 

fica debaixo da terra, e sim 

um acúmulo de água em 

uma camada de rocha com 

alta porosidade, o Arenito, 

ou seja, muita areia e 

pouca argila, que funciona 

como se fosse uma 

esponja, absorvendo 

grandes volumes de água 

das chuvas. 

 

Mas, além dos reservatórios subterrâneos, onde mais a água está 

distribuída? Vale destacar, que o planeta terra está inundado de água, 

formando sua HIDROSFERA, com aproximadamente 71% da superfície 

terrestre coberta por água, totalizando cerca de 1,4 bilhão de km3.  



 

 

Nosso planeta é considerado o 

único que apresenta a água em 

seus três estados físicos: gasoso, 

líquido e sólido, porém, de toda a 

água disponível no planeta, 97,5% é 

água salgada e apenas 2,5% da 

água disponível, é doce, sendo que 

a água doce pode ser encontrada 

em geleiras, neves, em áreas 

subterrâneas, solos, rios e lagos.  

 

A disponibilidade de água para consumo, é ainda menor, levando em 

consideração, que nós seres humanos, necessitamos de água potável, 

aquela água tratada, que pode ser consumida. 

 

E de onde a água doce e potável vem até nós?  

 

ATRAVÉS DOS RIOS!!  

 

Os rios são as principais fontes de captação para a obtenção de água no 

abastecimento das casas da nossa sociedade, e é por isso que devemos dar 

a devida importância a eles. São dos rios que retiramos a água que usamos 

para beber, lavar, irrigar, cozinhar, fazer a higiene pessoal, dentre outras 

aplicações importantes em nosso dia a dia. Além da produção de energia 

elétrica por meio de usinas hidrelétricas e também do uso nas produções 

agrícolas e fábricas em geral. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Um outro ponto para destacarmos 

sobre a importância da água, é que 

além dela preencher os oceanos 

que abrigam os seres marinhos e 

equilibram o clima do planeta, a 

água também está presente nas 

nossas células, 60 a 70% do nosso 

peso corporal é composto por água, 

onde a mesma regula nossa 

temperatura interna e faz com que 

todas as reações do nosso 

organismo aconteçam de forma 

eficaz e saudável. E ainda mais, está 

nos alimentos que ingerimos, na 

atmosfera e vegetação, sendo 

indispensável para a existência de todo tipo de ser vivo.  

 

 

E então, é importante economizar ou não é?! 

 

 

 

GLOSSÁRIO 

HIDROSFERA: corresponde a toda composição de água da Terra, 

envolvendo lagos, rios, mares, oceanos, águas subterrâneas, umidade do ar 

etc. 

NASCENTES: de maneira simples, pode ser definida como, um ponto onde a 

água acumulada no subsolo, brota na superfície. 

 

 

 



 

 

 

O desafio deste tema, será você realizar uma pesquisa de campo e criar um 

texto, buscando informações com sua família, parentes e amigos (através 

de mensagens e ligações) a respeito do rio que abastece sua casa, sua 

localização e demais informações importantes. 

 

 

 

 

VOCÊ SABIA ?? 
Estima-se que no Brasil o índice de perda e 

desperdício de água chegue a 70%, sendo 

que 78% de toda a água consumida é 

utilizada no ambiente doméstico. 

Por isso deixamos uma pergunta para você: 

 

“Como está a sua relação com a água?” 

 



 

 

ATIVIDADE 06: SUA AÇÃO GERA TRANSFORMAÇÃO! 

Agora que estamos chegando ao final de nossa jornada, gostaríamos de 
elaborar contigo, ações sustentáveis para o nosso dia a dia, a partir de tudo 
que aprendemos juntos. É importante compreender que nós, seres 
humanos, fazemos parte do planeta e necessitamos de um equilíbrio 
ecológico, para que aquilo que utilizamos das riquezas naturais seja menos 
agressivo ao meio ambiente. Infelizmente, estamos vivenciando um 
momento da humanidade, onde em muitos casos, este equilíbrio está 
sendo quebrado cada vez mais a cada ano! Consumimos muito mais do que 
um planeta pode oferecer, o que significa que estamos “em dívida”. Esta 
dívida não pode ser paga em dinheiro, mas, sim, modificando o modo 
como produzimos e consumimos, respeitando o ciclo da natureza, agindo 
de forma “mais sustentável”. 
 

MAS ANTES DE TUDO, O QUE É SUSTENTABILIDADE? 

 

A palavra sustentável deriva do latim sustentare, que significa sustentar, 

apoiar, conservar e cuidar. Em termos práticos, a sustentabilidade aborda a 

maneira como se deve agir em relação à natureza, visando suprir as 

necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das 

próximas gerações. 

 

E COMO ME TORNAR SUSTENTÁVEL?  

 

Antes de tudo, precisamos refletir e reavaliar “nossa 

relação” com as questões ambientais, e buscar por 

ações e atitudes positivas e ativas, para preservar da 



 

 

melhor maneira possível o meio ambiente. Cuidando do que o universo nos 

oferece para que não falte nada ao próximo, formando uma cadeia 

solidária.  

 

Tratando de atitudes e ações, ser sustentável exige de nós mudanças de 

hábitos no dia a dia, desde o consumo exagerado, até a escolha de 

produtos que respeitem os recursos naturais em seu modo de produção. 

Existem diversas maneiras para começar a exercer atitudes sustentáveis, 

como por exemplo, separando e cuidando do lixo produzido, evitando o 

desperdício de alimentos, economizando água, substituindo o uso do carro 

por transporte público ou bicicleta e evitando o consumo de plástico, 

reutilizando materiais, entre várias outras ações que estamos sempre 

aprendendo. E não estamos falando somente de conteúdos teóricos, e sim 

de vivência, precisamos colocar em prática tudo que aprendemos, seja na 

sala de aula, em casa, no trabalho ou na rua... 

Podemos considerar essas atitudes como 

"revoluções pessoais"....  

 

E AI, QUAIS SERÃO AS SUAS? 

  

“Cada um 

Cada uma 

Fazendo 

Sua parte 

A vida 

Se constrói 

Com amor 

Equilíbrio 

E arte” 
FONTE: ATLAS DA CUESTA 

 



 

 

 

 

Pesquisar em sua própria casa, ações do cotidiano positivas e negativas que 

você e sua família realizam em relação a sustentabilidade. Reflita sobre, e 

crie um mural (podendo ser em folha sulfite) com estas informações. Deste 

mural, você deverá escolher uma ação apontada como “negativa”, para 

fazer a transformação deste hábito, em um hábito “a partir de hoje 

positivo”! Destaque neste mural a sua ação de mudança. 

 

 

VOCÊ SABIA ?? 
O conceito de “sustentabilidade” começou a 
ser falado na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano. A 
conferência aconteceu na Suécia, na cidade 
de Estocolmo, de 05 a 16 de junho de 1972. 

Foi a primeira conferência sobre o meio 
ambiente e a primeira grande reunião 

internacional para discutir as atividades 
humanas, em relação ao meio ambiente! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estocolmo


 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como aprendemos, o mundo vem enfrentando diversos desafios, que nos 

oportunizam possibilidades de reflexão sobre quem fomos, quem somos e 

quem queremos ser, nos levando a uma reconexão com as nossas 

essências e raízes. 

 

Como dizia Gandhi... 

"Devemos ser a mudança que queremos para o mundo”. 

 

A partir de tudo que trabalhamos neste guia, podemos considerar a 

necessidade de aprendermos e multiplicarmos assuntos como estes que 

você acabou de ler, a fim de levarmos informações, ações e mudanças para 

o meio do qual estamos inseridos! Faça você também... 

 

Inspirando 

Ensinando 

Motivando 

 

E transformando o mundo em um planeta melhor e mais justo!! 

 

Esperamos que você, tenha apreciado cada informação, e que a sua 

participação no decorrer deste material, tenha gerado reflexões e 

discussões, aguçando a sua percepção, valorização e importância do meio 

ambiente.  

 

“UM MUNDO MELHOR, DEPENDE DE PESSOAS MELHORES”! 

  

“VAMOS JUNTOS DE MÃOS DADAS!” 
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