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“As geografias, disse o geógrafo, são os 

livros de mais valor. Nunca ficam fora de  

moda.  É muito raro que um monte troque 

de lugar. É muito raro um oceano  esvaziar-

se. Nós escrevemos coisas eternas.

— Mas os vulcões extintos podem se

 reanimar, interrompeu o principezinho.

Que quer dizer “efêmera”?

— Que os vulcões estejam extintos ou não,  

 isso dá no mesmo para nós, disse o geógrafo. 

 O que nos interessa é a montanha. Ela não muda.

Mas que quer dizer “efêmera” repetiu o 

principezinho, que nunca, na sua vida, 

renunciara a uma pergunta que tivesse feito. 

— Quer dizer “ameaçada de próxima 

 desaparição”.

— Minha flor esta ameaçada de próxima  

 desaparição?

— Sem dúvida.

Minha flor é efêmera, disse o principezinho, 

e não tem mais que quatro espinhos  

para defender-se do mundo ! E eu a deixei 

sozinha!” 



Este ano o Projeto CDL na Escola – Liga Sustentável, 

promovido pela Federação das Câmaras de Dirigentes 

Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC), é retomado 

com todo vigor e lança a sua IV edição da Cartilha de 

Educação Ambiental VIVENDO A NATUREZA, que foi 

desenvolvida a partir do tema Biodiversidade.

A escolha do tema está relacionada à preocupação 

concreta com relação aos riscos que decorrem da perda 

da biodiversidade para o equilíbrio ecossistêmico dos 

biomas e, em termos mais amplos, para a dinâmica da 

vida da qual os seres humanos dependem. Perda que 

vem ocorrendo com intensidade e resultados dramáticos, 

conforme a constatação dos institutos de pesquisa 

internacionais e órgãos das Nações Unidas, como no caso 

dos mamíferos de grande porte, por exemplo.

Semelhante às edições anteriores, os conteúdos de 

2019 são trabalhados a partir do tema principal, de 

modo que se possa trazer uma série de abordagens 

correlacionadas que dialogam entre si, ao mesmo 

tempo que se busca situar as discussões na realidade 

local, convidando ao conhecimento do seu entorno e 

a agir positivamente nesse contexto.

A função da Cartilha é abordar as principais questões 

em torno do tema proposto como eixo dos debates 

em sala de aula, de modo acessível e aprazível, que   
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permita aos estudantes compreender o assunto e 

desenvolver o interesse pelas práticas ecológicas. Ao 

final do Projeto, todos os alunos são convidados a 

participar de um Concurso, conforme as modalidades 

e requisitos propostos pela entidade promotora.

Assim, as Escolas participantes do Projeto serão 

orientadas e receberão todo o material necessário 

para cada uma das etapas do concurso de desenho a 

ser realizado para os alunos de 1º a 5º anos do Ensino 

Fundamental, e na modalidade de redação para os 

estudantes de 6º a 9º anos.  

Nos moldes das edições anteriores, a estrutura da 

Cartilha está organizada em oito capítulos, cada 

um deles como um subtema do eixo central, que 

são compostos por textos curtos direcionados aos 

estudantes, em que a ecologia é introduzida a partir 

de situações cotidianas e de fácil compreensão, 

complementados por uma breve lista de fontes de 

ilustração e pesquisa, sob o título “para saber mais”, 

seguido de “atividades sugeridas”.  O educador tem 

uso livre do material de modo a compô-lo com os 

demais instrumentos pedagógicos disponíveis e com 

as discussões mais pertinentes à sua realidade.

A educação é parte das atividades de cuidado, é 

uma atividade das mais importantes para as quais é 

necessário grande dedicação e comprometimento.  

As questões ambientais são de grande interesse 

dessas mesmas crianças e jovens que estão hoje nas 

salas de aula. É para proteger sua plena condição de 

vida digna que é necessário que todos tenham uma 

compreensão ampla da ecologia e de como contribuir 

para um planeta que tenha sustentabilidade ecológica, 

a base para toda e qualquer outra atividade.

A urgência da crise ambiental reclama sabedoria, abrir 

as mentes e os corações, eis a tarefa da educação. 
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A existência dos seres vivos depende de alguns fatores 

básicos, entre os quais o calor e a luz do sol e o alimento 

são os principais. A alimentação vegetal depende da água 

e a alimentação dos animais também, quer diretamente 

ingerida, quer por meio da alimentação, qualquer quer 

seja. A carência de água prejudica toda a cadeia alimentar 

da natureza.

Sob outro aspecto, do mesmo modo que nós seres 

humanos percebemos o calor e sentimos sede, animais 

e plantas se ressentem do aquecimento global e sofrem 

com as alterações climáticas que estão provocando longos 

períodos de seca e tendem a prejudicar o manancial de 

águas dos rios e lagos, provocando seca e erosão. Espécies 

correm o risco de extinção, devido à ausência de habitats 

adequados para se desenvolverem e reproduzirem.

1
Água para a 
biodiversidade



Estamos vivendo um período crítico para todos os seres 

vivos que habitam o planeta Terra, pois o desequilíbrio 

ecossistêmico provoca transtorno para a vida de todos: 

pássaros, peixes, corais, animais silvestres, domésticos e 

seres humanos. São muito conhecidas as imagens dos 

ursos polares emagrecidos e doentes que vagam sobre 

pedaços de gelo que se deslocam das calotas polares. 

Também temos visto casos de animais silvestres que se 

aproximam das cidades para buscar alimento, porque 

já não encontram como alimentar-se naturalmente no 

seu ambiente; pinguins que migram para longe para 

encontrar alimento que se torna escasso.

A água potável que é ingrediente vital para humanos, 

plantas e animais está cada vez mais rara. O desperdício 

e a contaminação por poluentes químicos, e mesmo 

por resíduos, compromete gravemente a qualidade 

da água e reduz o potencial para a própria produção 

de alimentos saudáveis de que todos necessitamos. É 

importante lembrar que a biodiversidade é indispensável 

para que todos tenhamos água. É graças às funções 

ecossistêmicas da natureza que a água se purifica e 

pode tornar a ser consumida pelos humanos.

Cuidar do planeta, da nossa casa comum, na qual vivemos 

com todos os outros seres, é responsabilidade de todos 

nós. A diversidade da vida é um patrimônio de imenso 

valor, é de uma riqueza incomparável. Cada planta, 

cada animal do planeta é único, participa e compartilha 

com o meio e com os outros seres, exercendo funções 

que contribuem para a vida de todo o ecossistema, os 
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chamados serviços ecossistêmicos, entre os quais estão 

a realização da decomposição pelos micro-organismos, 

o fornecimento de todo tipo de matéria-prima para 

os produtos que conhecemos, alimentos, remédios, 

fertilização do solo, polinização, e a regulação do clima, 

todos imprescindíveis para a vida humana.

Um relatório do Greenpeace informou recentemente 

que nos últimos dez anos foram destruídas áreas de 

florestas duas vezes maior que o Reino Unido, e em 80% 

dos casos o desmatamento acontece para substituir 

por atividades de agropecuária, cultivando soja (para 

alimentação do gado), palma (para fabricação de óleo) 

e plantas que fornecem celulose (para produção de 

papel), como eucalipto e pinus, informou o site G1, em 

notícia de 11 de junho/2019. A perda total de espécies 

vegetais é o dobro da extinção de espécies animais, no 

período dos últimos 250 anos, diz a reportagem.

Essas perdas são efeito do nosso modo de vida coletivo 

que está afetando a natureza de maneira muito grave, 

por isso é urgente tomarmos atitudes positivas para 

preservar a biodiversidade, como cuidarmos das 

nascentes e fontes de água, mantê-las limpas de resíduos, 

protegê-las com vegetação natural em seu entorno, 

para que não ocorra erosão, observar e denunciar a 

poluição desses mananciais, tão importantes para a vida 

de todos nós e para a de nossos filhos, netos e todos os 

outros que virão no futuro. 

Para saber mais

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/06/11/

quase-600-especies-de-plantas-foram-extintas-

em-cerca-de-250-anos-diz-estudo.ghtml?fbclid

=IwAR0g6hh94Hyy5JxYk42WkoO4LR2RTqn2-

tJrq16c3LqlUHKvJvPdg93txKI

https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/

biodiversidade/consequencias_perda_biodiversidade/
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http://www.mma.gov.br/biodiversidade/

biodiversidade-global/impactos.html

https://www.worldwildlife.org/pages/living-planet-

report-2018

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/

causas-perda-biodiversidade.htm

Atividades sugeridas:

1) Pesquisar sobre os movimentos migratórios dos 

animais em razão do aquecimento global e montar um 

mapa – atividade a ser desenvolvida em grupo.

2) Desenvolver uma campanha criativa sobre a proteção 

da diversidade, com vídeo ou jingle, que depois pode 

ser apresentada para toda a Escola.

3) Preparar uma apresentação sobre a água na vida vegetal.

4) Identificar as áreas de mata e floresta que existem na 

sua região e saber que tipo de tratamento recebem, se 

são áreas de proteção legal ou privada, o que é feito para 

manter a qualidade ambiental. Trazer as informações para 

a sala de aula e compartilhar com os colegas.

5) Fazer um jornal mural com reportagens sobre 

biodiversidade local.
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Todas as condições essenciais para uma vida de 

qualidade estão, direta ou indiretamente, relacionadas 

à qualidade ambiental. Dependemos da qualidade de 

vida do ecossistema para que possamos também nós 

desenvolvermos nossas capacidades e nos realizarmos 

como pessoas e termos assim uma vida de qualidade.

2
Biodiversidade
e qualidade de
vida
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O alimento que costumamos consumir, para ser um 

alimento saudável, depende da biodiversidade. Depende 

de que o prato que chega à nossa mesa contenha 

diferentes alimentos, cada um com suas propriedades e 

elementos nutricionais que suprirão as necessidades do 

nosso organismo. Tudo que necessitamos para termos 

saúde e disposição para brincar, estudar, trabalhar e todas 

as outras atividades que fazem parte do nosso dia a dia. 

Uma alimentação pouco variada é causa de uma série 

de problemas de saúde, como anemia, descalcificação, 

baixo grau de imunidade, por exemplo. Também as 

nossas roupas, móveis, vestuário, cosméticos, remédios, 

dependem da biodiversidade da natureza.

Cada espécie de planta ou animal é dotada de 

características próprias, únicas. Assim, quando 

deixamos algumas espécies perecerem estamos 

contribuindo com um processo de empobrecimento e 

enfraquecimento de todo o sistema de vida que existe 

no planeta. Cada variedade se desenvolve melhor em 

determinado terreno ou ambiente, depende de certas 
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características; e seu desenvolvimento está também 

relacionado à ação humana. Os cereais que hoje nos 

servem de alimento são espécies que foram cultivadas 

por povos de diferentes culturas e chegaram até a nossa 

época porque foram preservadas em sua variedade.

Um dos maiores problemas relacionados à 

biodiversidade está na prática da chamada monocultura 

ou cultivo de um mesmo tipo de plantação por longas 

áreas de terra ao redor do planeta. Isso ocorre porque 

a produção agrícola produz o mesmo tipo de alimento 

para ser vendido para qualquer outro país, de modo 

que apenas alguns tipos de sementes são plantados 

e não toda a variedade de plantas existentes. E, além 

disso, essa plantação é feita em larga escala e por 

meio de maquinários, de modo que as plantas não 

recebem a mesma atenção e cuidado que as cultivadas 

por pequenos produtores, como ocorria antigamente, 

sendo, as mais delicadas, abandonadas e esquecidas. 

Para utilizar as máquinas é necessário que as plantas 

sejam as mais resistentes àquele modelo de produção 

e adaptáveis a quaisquer lugares, dando o mesmo 

resultado produtivo em quantidade e qualidade. Ou seja, 

busca-se uma produtividade-padrão, bem diferente das 

plantas de cultivo variado de pequena escala, em que 

as plantas têm tamanhos, cores e formas diferentes, 

multiplicando as possibilidades de usos, por exemplo.

É importante conhecer e cultivar todas as diferentes 

espécies e saber mantê-las para que essa herança seja 

preservada para as gerações futuras. É preciso resgatar 

junto aos chamados povos tradicionais, os indígenas, 

quilombolas, ribeirinhos, povos da floresta, os saberes 

sobre essas plantas, de modo a podermos resgatar o 

valor da biodiversidade, seja nas nossas mesas com 

os alimentos, seja nas flores, nas matas, na paisagem e 

também para recompor o habitat da fauna.

Estamos vivendo um período muito crítico, chamado de 

sexta era de extinção em massa. Ou seja, a humanidade 
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está acabando com as outras espécies de seres vivos. 

Conforme estudos da União Internacional para a 

Conservação da Natureza – IUCN, reproduzidas em 

matéria do Jornal O Globo, em 2015, registrou-se a 

possibilidade de perda de 41% das espécies de anfíbios 

e de 26% de todas as espécies de mamíferos conhecidas 

e grande parte disso se deve à degradação e devastação 

do seu habitat natural. Isso indica que em breve já não 

haverá pássaros no céu ou onças na floresta, tampouco 

abelhas, borboletas, lagartixas. 

O momento de agir é o presente, a nossa ação deve 

ser orientada à proteção da vida e como seres que 

vivemos na interdependência com a natureza, cuidar da 

biodiversidade é também cuidar e preservar a própria 

humanidade.

Para saber mais

https://www.youtube.com/watch?v=gu8_qsrzPGw

https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/

a-sexta-extincao-em-massa-esta-em-curso-os-

humanos-sao-causa-21577043

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/06/

ciencia/1557132880_458286.html

http://www.mma.gov.br/biodiversidade/conservacao-

e-promocao-do-uso-da-diversidade-genetica/plantas-

para-o-futuro.html

https://www.youtube.com/watch?v=SEFwGcJYbbg
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Atividades sugeridas:

1) Pesquisar a respeito da 6ª extinção em massa e seus 

possíveis efeitos.

2) Identificar diferentes tipos de aves e anfíbios 

presentes na sua região e qual o papel que exercem na 

natureza.

3) Trazer para a escola ingredientes e preparar em 

pequenos grupos, diferentes alimentos com base nos 

vegetais cultivados na sua região.

4) Criar um jogo que trate das questões da biodiversidade, 

em grupo, e apresentar aos demais colegas que, ao 

final, vão eleger o mais divertido e interessante para ser 

proposto para a escola multiplicar a ideia.

5) Conhecer a respeito do programa chamado “slow 

food” e suas propostas de sustentabilidade.



Quem pensa que só quem vive no mar é peixe não está 

sabendo de tudo! A vida marinha compreende uma 

gama de seres vivos, muito variada e interessante. 

São peixes, mamíferos, anfíbios, estrelas-do-mar, 

cetáceos, corais, moluscos, esponjas, e uma gama 

de espécies vegetais, que dão vida aos oceanos e 

habitam também a costa brasileira.

3
A vida marinha
na costa
brasileira
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O Brasil tem uma área litorânea das mais extensas 

do mundo e uma rica biodiversidade que lhe é 

característica. Infelizmente há dezenas de espécies 

marinhas da costa brasileira que estão ameaçadas 

de extinção. Os principais agentes que influenciam 

nesse risco são as atividades pesqueiras de grande 

porte, a exploração de petróleo em áreas marinhas 

e o transporte naval, a poluição que ocorre por 

resíduos lançados, seja pelo esgoto, seja diretamente 

nas praias e, sobretudo, o aquecimento global.

Algumas campanhas de organizações não 

governamentais – ONGs ambientalistas como as do 

Projeto Tamar, que protege o processo reprodutivo 

das tartarugas marinhas, e as desenvolvidas contra 

o uso de canudos e sacolas plásticas, são bastante 

divulgadas e têm papel relevante para reverter a 

situação crítica da poluição marinha e das ameaças 

às espécies que habitam esse bioma. É importante 

conhecer e apoiar iniciativas assim, e adotar práticas 

que contribuam para eliminar as causas desses 

problemas, no nosso dia a dia.
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O lixo marinho é um dos problemas mais graves 

que se constata na atualidade em termos de 

qualidade dos ecossistemas, sua situação é tal que 

estão se formando ilhas feitas de lixo na região 

do oceano Pacífico, que são levadas para aquela 

região em função das correntes marítimas. Mas o 

problema não se restringe aos plásticos visíveis, há 

também os quase invisíveis, microplásticos, que são 

utilizados em produtos como esfoliantes corporais 

e detergentes de limpeza. São muito graves os 

problemas que causam e as inúmeras mortes que 

provocam, além de contaminar os próprios peixes, 

que poderão chegar às nossas mesas como alimento. 

Além disso, há uma mortandade de animais marinhos 

e aves por ingerirem ou se enroscarem em objetos 

lançados nas águas do mar, desde sacos, garrafas 

plásticas, argolas de todo tipo. 

O aquecimento global é outra causa de danos à vida 

marinha na qual podemos interferir. As atividades 

que utilizam combustíveis fósseis, aqueles que vêm 

do petróleo e também o gás metano, produzido na 
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putrefação de matéria orgânica e fezes de animais, 

por exemplo, são as principais fontes de gases que 

alteram a temperatura terrestre e provocam todo 

tipo de alteração ecossistêmica, a maioria delas com 

graves prejuízos à biodiversidade. É o que ocorre 

com os recifes de corais, que se estão acidificando 

com o aquecimento global, o que significa a perda 

do habitat e alimento para uma gama de animais 

marinhos que dependem desse microbioma.

Enfim, há sérias ameaças à vida marinha na costa 

brasileira e as causas são múltiplas, mas certamente 

o primeiro passo para reverter os problemas e tomar 

conhecimento, a partir de fontes sérias e confiáveis 

e promover dentro do nosso alcance as medidas 

possíveis para que proteger esses ecossistemas.

Para saber mais

https://www.youtube.com/watch?v=xrvTy9jFTLw

https://www.youtube.com/watch?v=9pUaVRbtBcQ

https://www.youtube.com/watch?v=kVYV6wdFrnE

https://www.youtube.com/watch?v=kWHG3ho3m4U

https://marsemfim.com.br/navios-descartam-lixo-no-mar/

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/

coea/gerco_lixo_marinho_contribuicoes_cnma.pdf

https://www.bbc.com/portuguese/geral-47614367

https://www.natgeo.pt/meio-ambiente/2018/04/grande-

ilha-de-lixo-do-pacifico-nao-e-aquilo-que-se-pensa
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Atividades sugeridas:

1) Descobrir o que é a “Amazônia Azul”.

2) Qual a importância das algas e corais para os 

ecossistemas marinhos e como estão ameaçados?

3) Faça uma maquete sobre o problema do lixo marinho 

e discuta o problema com os colegas.

4) Quem são as toninhas que habitam a Baía de 

Babitonga? Por que estão ameaçadas de extinção?

5) Quais as características da vida marinha do litoral 

catarinense? Descubra e apresente as informações aos 

colegas.
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As sementes contêm a composição genética das plantas. 

São sementes da vida porque permitem a reprodução 

da espécie viva, assim como um embrião, na vida animal. 

As plantas se desenvolvem em ambientes que lhe são 

apropriados, ou seja, há plantas que precisam de mais 

umidade e outras que se desenvolvem bem, mesmo 

em ambiente seco e com poucas chuvas, por exemplo. 

Algumas gostam de estar expostas ao sol diretamente, 

outras precisam de sombra, preferem viver em arranjos 

comunitários com outras plantas que lhe favorecem 

com sua sombra, por exemplo. 

4
sementes da 
vida – como 
protegê-las?



Cada bioma apresenta condições específicas que são 

próprias para algumas espécies de vegetais e animais. 

Assim como umas plantas servem às outras como 

sombra, proteger dos ventos fortes, manter o solo 

bem nutritivo, interação semelhante também acontece 

entre flora e fauna, ou seja, os animais interagem 

positivamente com as plantas dos ambientes onde 

vivem. É nessa interação que acontece a fertilização 

dos solos, a dispersão de sementes, a polinização das 

flores, por exemplo. As plantas também se relacionam 

com o vento, com a água, com o clima, do que depende 

a realização completa de seu ciclo de vida, e dos demais 

seres que dependem dela para seu alimento ou habitat, 

por exemplo.

A produção de alimentos pelos seres humanos decorre 

da prática dos primeiros grupos humanos de observar e 

aprender na interação com a natureza a respeito de seus 

ciclos, suas preferências, suas fragilidades. O homem 

se estabeleceu culturalmente na interdependência 

com a natureza. Aprendeu a selecionar, armazenar 

e produzir alimentos por meio das sementes de vida, 

que reproduzem o mistério do vegetal e essa interação 

permitiu que a humanidade pudesse garantir o 
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alimento para sua sobrevivência e daí estabelecer-se 

como grupo social, desenvolvendo suas habilidades na 

produção de artefatos, na constituição de cidades, nas 

tecnologias todas que nos trouxeram até a sociedade 

contemporânea.

Esse conhecimento primeiro, de estar próximo da 

natureza e compreender suas nuances, acompanhar 

com sensibilidade aquilo que lhe ocorre, contudo, quase 

ninguém mais sabe. Isso porque a humanidade escolheu 

viver em ambientes urbanos, produzir em escala industrial 

seus alimentos, mecanizar suas plantações, usar de 

produtos fabricados em laboratório para interferir na 

qualidade das sementes e do solo, de modo a produzir 

mais. Plantar virou um negócio, não é mais uma atividade 

de cultivo, de onde vem a palavra cultura. O cultivo 

vegetal acontecia no ato de conhecer a natureza. Hoje, 

o conhecimento não está na natureza, é abstraído e 

produzido em laboratórios. Estamos “desnaturalizando” a 

natureza.

Poucos são os grupos sociais que ainda conhecem do 

cultivo das plantas e sabem perceber com sensibilidade 

suas diferenças, como vive cada espécie e para que 
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são úteis à vida, humana ou dos outros seres.  Assim, 

a sabedoria dos antigos, das pessoas que viviam de 

sua própria lavoura, plantando e trocando sementes, 

interagindo com a natureza na adaptação de plantas 

para resguardar as sementes da vida, é muito preciosa. 

Perde-se a biodiversidade ao mesmo tempo em que 

se perde o conhecimento, a cultura com tanto esforço 

preservada por milhares de gerações.

A humanidade é devedora da vida à sua interação e 

cultivo com o mundo animal e vegetal, e a existência 

da humanidade futura depende desse conhecimento 

e dessas sementes. É urgente tomar consciência da 

responsabilidade que temos em resguardar esse 

conhecimento e multiplicar as variedades raras de 

sementes e animais para que não pereçam e nossa 

existência se torne fragilizada, além de menos rica e 

interessante.

Para saber mais

http://www.mma.gov.br/estruturas/203/_arquivos/

guia_de_sementes_final_203.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=bC2IvuX4PyA

http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/

lpr_2016_portugues_v4_otimizado.pdf

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/

pt/c/387960/

http://www.fao.org/3/a-i3767o.pdf
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Atividades sugeridas:

1) Conhecer sobre projetos de “bancos de sementes” e 

como podemos contribuir.

2) Buscar com familiares fotos antigas que mostrem 

a vegetação da sua região, como era há dez, vinte ou 

mais anos passados, fazer uma exposição na escola.

3) Pesquisar sobre as variedades de milho existentes 

na América Latina, quais são produzidos no Brasil e o 

porquê dessa escolha.

4) Fazer uma pesquisa sobre “segurança alimentar” 

e biodiversidade, trazer o tema para debater com os 

colegas e realizar uma mostra de trabalhos para ser 

apresentada na escola.

5) Estudar a história dos cultivos alimentares no Brasil 

e produzir trabalhos artísticos que expliquem esse 

processo, com esculturas em argila, desenhos, vídeos, 

poemas, etc.
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De todas as espécies vegetais que utilizamos na nossa 

alimentação, cerca de 75% dependem de agentes 

polinizadores para serem fertilizadas, e cerca de 90% de 

todas as plantas que têm flores passam pelo processo 

de polinização para se reproduzirem na natureza. 

Alguns dos mais importantes polinizadores são as 

abelhas, borboletas, vespas, pássaros, morcegos, que 

levam pólen de flor em flor, direta ou indiretamente, 

com seu movimento, assim como faz o vento. Com isso 

permitem que os gametas masculinos encontrem os 

gametas femininos e daí ocorra a fertilização. A natureza 

fez as flores as mais coloridas e perfumadas, justo para 

serem atrativas aos polinizadores, para que contribuam 

com seu processo reprodutivo.

5
Polinizar é 
preciso 



Todo esse sistema de polinização que é próprio da 

natureza nos ambientes não alterados pelo homem está 

sendo drasticamente colocado em risco. A redução 

das áreas verdes, de jardins e das flores variadas, com 

o avanço das cidades e das atividades agropecuárias 

nos campos, faz com que reduzam as espécies de 

polinizadores presentes na natureza. 

Uma das graves ameaças aos polinizadores, 

principalmente às abelhas, são os agrotóxicos utilizados 

na produção agrícola. Ao mesmo tempo em que 

esses produtos pretendem resguardar as plantas de 

interações que reduzem sua qualidade e produtividade, 

também atingem os insetos polinizadores, levando 

algumas espécies ao risco de extinção. Ironicamente, a 

produtividade desses alimentos depende da polinização, 

como é o caso das árvores frutíferas. 
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Quando os agrotóxicos são pulverizados sobre uma 

lavoura, o vento leva esse produto e uma grande área é 

atingida, causando um sério desequilíbrio na população 

de abelhas. Um caso grave foi constatado nos Estados 

do sul do Brasil, neste ano, contabilizando cerca de 400 

milhões de abelhas mortas no Rio Grande do Sul, de 

dezembro a maio de 2019, conforme reportagem da 

Repórter Brasil (veja em Para saber mais).

Determinadas espécies de vegetais dependem de 

certos polinizadores, assim, quando uma espécie de 

polinizador é extinta, as espécies que dependem desse 

polinizador também tendem a se acabar. Já pensou 

em como seria um mundo em que não tivéssemos 

mais as frutas como alimento, por exemplo? Essa e 

outras catástrofes aconteceriam em cadeia, pois na 

natureza tudo está interligado e nós humanos também 

fazemos parte dessa cadeia da vida e dependemos da 

biodiversidade. 

Além disso, as abelhas produzem mel, que é alimento 

para nós e para vários animais silvestres. As borboletas 

polinizam as flores, enfeitam a natureza, e algumas 

delas até, na fase larval, produzem a seda, produto 

finíssimo e muito apreciado na confecção de tecidos. 

E que dizer dos pássaros? Há alguma forma musical 

mais encantadora e original que o canto dos pássaros? 

Podemos abrir mão dessa maravilhosa biodiversidade? 

Cada um desses seres tem seu próprio valor e enriquece 

a nossa existência, nenhuma obra artificial que o 

homem possa criar alcançará a maravilha extraordinária 

de um ser da natureza. Precisamos valorizar o que 

temos; cuidar da nossa biodiversidade, da nossa “mãe” 

natureza, e aprender com ela a conviver em harmonia, 

produzindo uma vida feliz para todos.



Para saber mais

https://www.youtube.com/watch?v=FyGioAuWqLE

https://www.semabelhasemalimento.com.br/home/

polinizacao/

https://www.embrapa.br/contando-ciencia/animais-e-

criacoes/-/asset_publisher/jzCoSDOAGLc4/content/a-

polinizacao-e-as-abelhas/1355746?inheritRedirect=false

https://portrasdoalimento.info/2019/03/07/apicultores-

brasileiros-encontram-meio-bilhao-de-abelhas-mortas-

em-tres-meses/

https://abelha.org.br/

https://sites.google.com/a/esjgf.info/ciclo-de-vida-

bicho-da-seda/12o-ano-matematica

https://www.publico.pt/2017/08/03/ciencia/noticia/

como-seriam-as-primeiras-flores-da-terra-1781274

https://tvcultura.com.br/videos/9708_a-rica-

biodiversidade-de-flores-brasileiras.html

Atividades sugeridas:

1) Organizar com os colegas um jardim de flores variadas 

na sua escola e manter os cuidados para que perdure e 

seja um atrativo para os polinizadores.

2) O que se sabe sobre a origem das flores? Investigue.

3) Fazer uma reportagem jornalística (em grupo) sobre 

as plantas de sua região e os polinizadores que atuam 

para que possam se reproduzir e apresente aos colegas.

4) Quais os tipos de abelhas que existem no Brasil e o 

que ameaça sua extinção? Faça um vídeo explicando o 

problema para divulgar na sua escola.

5) Como podemos defender as abelhas ameaçadas? 

Desenvolva propostas criativas e debata com os colegas.
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A biodiversidade expressa várias formas de riqueza. 

Significa: qualidade alimentar disponível; condições de 

resiliência diante de graves mudanças do clima; diferentes 

fontes de substâncias úteis para produzir remédios e 

produtos ainda nem imaginados; condições ecossistêmicas 

para preservar o equilíbrio térmico e do ciclo das águas 

de que necessitamos para produzir alimento e bem-estar 

e todos os demais serviços ecossistêmicos; diferentes 

materiais que podem ser úteis numa produção sustentável; 

riqueza cultural, porque a diversidade biológica está 

6
Biodiversidade
é riqueza
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entrelaçada com a diversidade cultural, dos povos que 

viveram e vivem no Brasil; e também riqueza econômica 

pelo que representam na balança comercial do país. 

Quase 50% de toda economia brasileira é dependente da 

biodiversidade, seja pela agroindústria, pela pesca, seja de 

produtos florestais.

Portanto podemos dizer que são inúmeros e muito mais 

valiosos os benefícios que biodiversidade nos oferece 

como qualidade de vida e subsistência do que como 

riqueza financeira. Isso acontece porque nem tudo na 

vida deve ser transformado em dinheiro, há bens que 

são muito mais preciosos e relevantes para a existência 

humana, que “não há dinheiro que pague”. Chamamos 

esses bens de “incomensuráveis”, um valor que não se 

mede por padrões monetários. 
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Alimento, água, oxigênio, fármacos são alguns dos 

aspectos que mostram como dependemos da qualidade 

dos ecossistemas e sua biodiversidade para viver. Mais do 

que recursos financeiros e objetos, a vida de qualidade 

depende mesmo é da simplicidade da natureza. É só 

tentar imaginar como seria sem as florestas e matas para 

absorver o gás carbônico e produzir oxigênio, sem que as 

plantas protejam o leito dos rios e filtrem as águas para 

que possam voltar aos mananciais e dar vida aos peixes 

e flora aquáticos, sem a beleza e o perfume das flores, 

sem o canto e encanto das aves no céu, sem frutas, grãos, 

verduras e legumes para comer, sem animais silvestres, 

sem golfinhos e baleias, sem corais, sem tartarugas, sem 

caranguejos, por exemplo. Ainda haveria algum tipo de 

vida para os seres humanos?

É importante olhar para além do tempo presente e 

imediato e enxergar como a história da humanidade se 

desenvolveu junto com a natureza e como é importante 

preservar positivamente esses vínculos. O caminho 

passa por conhecer, valorizar e preservar. Assumir para 

si a tarefa de cuidar para que esse bem tão precioso 

que é a biodiversidade não pereça. Não é apenas uma 

espécie exótica que está sob ameaça de extinção, é 

todo o ecossistema terrestre que está precisando ser 

resguardado. 

Cada um de nós pode ser guardião da biodiversidade, 

seja divulgando conhecimento a respeito, promovendo 

ações na própria comunidade para limpeza de rios e 

praias, revitalizando a proteção das margens dos rios 

com vegetação, plantando jardins e hortas, evitando o 

desperdício de água e energia, escolhendo os alimentos e 

valorizando as sementes e alimentos crioulos, bem como 

os saberes ancestrais sobre a natureza, promovendo 

harmonia com os demais seres humanos e com o meio 

ambiente.
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Para saber mais

https://www.ecodebate.com.br/2010/11/29/sistemas-

riqueza-e-a-biodiversidade-artigo-de-roberto-naime/

http://www.fao.org/3/a-i7454s.pdf

https://www.publico.pt/2019/05/22/ciencia/opiniao/

valor-biodiversidade-1873512

h t t p : //w w w. m m a . g ov. b r/ b i o d i ve r s i d a d e /

biodiversidade-brasileira

Atividades sugeridas:

1) O que são os alimentos orgânicos e porque eles 

contribuem para a “segurança alimentar”? Prepare uma 

apresentação e promova em sua turma um lanche com 

alimentos orgânicos.

2) Qual o benefício da Floresta Amazônica para o resto 

do país e do mundo? Pesquise e explique aos colegas, 

usando desenhos e mapas.

3) Pesquise sobre a fauna silvestre do sul do país e quais as 

ameaças a que ela está sujeita. Debata com seus colegas 

o que é possível fazer para proteger esses animais.

4) Invente uma história com personagens que vivem 

uma aventura na costa brasileira.

5) Procure na internet músicas que falem da natureza e 

prepare uma forma interessante de apresentar aos colegas.



Fazer parte de uma comunidade significa ter algo em 

comum. É isso. Nós seres humanos somos integrantes das 

nossas comunidades de seres humanos, em nossas famílias, 

bairros, cidades, países, e também fazermos parte de uma 

comunidade muito mais ampla, que é a comunidade de vida 

de todos os habitantes do planeta Terra. 

7
Comunidade
de vida  
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Já vimos nos textos anteriores uma série de exemplos de 

como a biodiversidade é importante e dá sustentação aos 

ecossistemas e a todas as formas de vida, inclusive à nossa. 

Sabemos do verdadeiro valor que a natureza representa 

para a vida humana e a dos demais seres terrestres.

Como a vida é um dos fatores que temos “em comum” 

com os outros seres da natureza, é importante ter atitudes 

condizentes com essa condição comunitária, ou seja, 

contribuir, fazer a nossa parte para que o nosso habitat 

planetário seja apto para permitir a vida. Significa que é 

preciso agir com inteligência e cuidado para evitar graves 

distúrbios no ecossistema terrestre, como os causados 

pelo aquecimento da Terra e a extinção de espécies (que 

já estão acontecendo em ritmo assustador).
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Viver em comunidade requer compartilhar as coisas boas e 

ruins e ajudar-se mutuamente para resolver os problemas 

coletivos. Também exige ter cuidado e atenção com 

aqueles que são mais frágeis para que possam também 

viver. Estimula troca de conhecimentos, informações, 

ideias, diálogo construtivo, e espaços com liberdade de 

expressão e democracia. 

Participar da comunidade de vida terrestre nos coloca no 

compromisso de proteger a vida dos demais seres vivos e 

o equilíbrio ambiental. Não basta salvar uma espécie rara, 

se descuidarmos de manter as águas limpas e as florestas 

em pé. A natureza é um todo integrado e nós fazemos 

parte, utilizamos dela e devemos nos esforçar para que 

a nossa interação não seja negativa para a natureza. Por 

isso as práticas de sustentabilidade são tão importantes 

e devem estar presentes no nosso dia a dia e em todos 

os lugares que frequentamos: casa, escola, comércio, 

escritório, praças públicas, praias, parques e qualquer 

outro ambiente. 
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Precisamos de comunidades sustentáveis em nível 

local e global. Todas as práticas relacionadas à redução 

de resíduos é muito bem-vinda, mas também o uso de 

transporte coletivo, o cuidado com o desperdício de água, 

energia e produtos, a alimentação consciente e saudável, 

a proteção das áreas verdes contra o desmatamento, 

iniciativas para criar novos espaços verdes e corredores 

ecológicos para que as espécies possam transitar, fazer 

boas escolhas na hora de comprar produtos, dando 

preferência aos produzidos localmente e respeitando os 

direitos dos trabalhadores, são algumas boas práticas que 

podemos adotar. 

Para saber mais

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/

https://www.youtube.com/watch?v=bnt-Oz

xFV1k&list=PLUZOt6bFc2fgD3ncsFm9b5-

GKslNEKOcv&index=30&t=0s

http://www.cartadaterrabrasil.com.br/prt/Principios_

Carta_da_Terra.pdf

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/

abelhas-2-na-sociedade-da-colmeia-ha-rainha-

operarias-e-zangoes.htm?mobile

https://www.youtube.com/watch?v=sJXDtEZnu-s



37

Atividades sugeridas:

1) Busque saber sobre os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, escolha dois deles e traga para os colegas 

informações que contribuam com a discussão.

2) Informe-se sobre algum projeto comunitário da sua 

cidade e faça uma reportagem a respeito, entrevistando 

pessoas e fazendo fotos.  Apresente os resultados aos 

colegas.

3) Desenvolva em grupo com outros colegas um jogo 

de tabuleiro com o tema: cooperação. 

4) Pesquise sobre a Carta da Terra e o que ela propõe.

Identifique as espécies animais que vivem em 

comunidade e suas características.
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Quem vive no sul do Brasil tem o privilégio de conhecer 

a Mata Atlântica, uma típica floresta tropical e um dos 

biomas mais ricos e biodiversos do país, que abriga uma 

série de espécies únicas ou endêmicas. Infelizmente 

esse rico bioma também sofre com os desmatamentos, 

caça ilegal de animais silvestres e poluição, o que coloca 

em risco uma série de animais e plantas, bem como a 

qualidade da água e o equilíbrio do ecossistema da região.

8
A vida
na Mata 
Atlântica
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As atividades de exploração da natureza, a construção 

de cidades e áreas de produção agrícola e agropecuária 

vêm reduzindo drasticamente essas áreas florestais. A 

presença da Mata Atlântica é de apenas cerca de 30% 

do que foi originalmente e está presente em quase 

toda a costa brasileira a partir do Rio Grande do Norte, 

embora com mais densidade nos Estados do sul. 

Atualmente esse bioma está protegido pela legislação 

pela sua relevância para o controle do clima, manutenção 

dos recursos hídricos, e todos os demais serviços 

ecossistêmicos que dali provêm e beneficiam não 

apenas os habitantes locais, contribuindo fortemente 

para a qualidade ambiental de todo o país e do planeta. 

Essa proteção faz com que nessa área haja restrição 

para determinadas atividades produtivas que possam 

interferir no ecossistema, ao mesmo tempo em que 

se incentiva o desenvolvimento de uma economia 

sustentável e o resgate dos saberes dos povos 

tradicionais da região. 

Contudo, mesmo com essas restrições, há mais de 

duzentas espécies de flora ameaçadas de extinção na 

Mata Atlântica, além de uma série de animais como a onça-

pintada, o lobo-guará, o mico-leão-dourado, a tartaruga, a 

anta e a preguiça-de-coleira, além de aves raras, e espécies 

de insetos polinizadores, répteis e anfíbios.
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A Mata Atlântica também é o berço da Araucária, 

o pinheiro-do-paraná, cuja população atual está 

reduzida 1% do que já foi, condição lamentável que 

se deve em grande parte pela qualidade da madeira 

que foi largamente utilizada industrialmente, pelo 

desmatamento para plantio agrícola e pela prática da 

colheita antecipada dos pinhões, impedindo as plantas 

de disseminarem as sementes naturalmente. Devido ao 

fato de as árvores se encontrarem cada vez mais raras 

e distantes umas das outras já não ocorre a necessária 

troca genética, repetindo-se os genes já existentes 

e provocando o que os biólogos chamam de “erosão 

genética”, o que fragiliza a espécie e a torna mais 

suscetível à extinção.

As florestas subtropicais e as matas araucárias que 

compõem a paisagem do nosso Estado fazem parte 

da nossa cultura, da nossa história e das nossas lendas. 

A vida da floresta se mistura à vida das pessoas, que 

acontece contextualizada no território. Às nossas 

matas devemos muitos dos nomes das nossas cidades, 

o símbolo regional que está presente em nossos 

costumes, festas, danças e comidas típicas. Elas dão 

alegria à nossa paisagem, com suas flores lilás, amarelas 

e vermelhas, árvores frondosas, musgos, samambaias 

e orquídeas, e imensa fauna de animais silvestres. São 

o berço da vida de mais de 20 mil espécies vegetais 

e 1,6 milhão de espécies animais. É uma das grandes 

maravilhas naturais que nos cabe respeitar e proteger. 

Para saber mais

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/

comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/dcom_

sumario_executivo_livro_vermelho_ed_2016.pdf

http://www.mma.gov.br/biomas/mata-

atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento

http://www.mma.gov.br/biomas/mata-



atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento/projeto-

biodiversidade-e-mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas-

na-mata-atl%C3%A2ntica

https://apremavi.org.br/mata-atlantica/fauna/

http://rma.org.br/a-mata-atlantica/sobre-o-bioma/

https://www.sosma.org.br/projeto/observando-os-rios/

Atividades sugeridas:

1) Pesquisar sobre as características da floresta da Mata 

Atlântica, sua composição e interações ecossistêmicas. 

2) Visitar uma área de vegetação de Mata Atlântica, 

tirar fotos e montar uma apresentação, identificando as 

características desse bioma ali presentes.

3) Identificar os nomes de cidades e rios da sua região, 

os que estão relacionados às características geográficas 

e/ou são nomes de plantas.

4) Conhecer a história do bioma da Mata Atlântica e 

traçar em mapas as áreas datadas de 1500 e anos 2000, 

montar uma maquete a partir daí.

5) Buscar informações sobre projetos de economia 

sustentável nas comunidades que vivem nas áreas de 

proteção ambiental da Mata Atlântica.
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A vida se desencadeia em cada ambiente enfrentando os 

desafios que se apresentam. Alguns deles nos parecem 

às vezes insuperáveis de tão imensos e difíceis que são, 

fazem sofrer e exigem sacrifícios. Mas sabemos que a 

via da superação é seguir em frente com o propósito de 

resguardar o que é tão caro e precioso para as nossas 

crianças e jovens, para o futuro da humanidade e do 

mundo, como é o caso da biodiversidade. 

Cada gesto de cultivo da ecologia ambiental, social 

e mental, praticados nessa direção, são válidos e 

importantes para compor a cadeia de proteção desses 

bens valiosos, patrimônio da nossa natureza e cultura. 

Com esse propósito vamos fortalecer esses elos entre 

o mundo humano e o natural que só o conhecimento 

propicia, por meio deste projeto de educação ambiental, 

cuja concretização depende de tantas pessoas e 

organizações.

Somos todos caminhantes no percurso de nossas 

vidas, um bom norte para nosso caminho é olhar com 

esperança para a vida que viceja na inteligência, no 

sorriso, na curiosidade e afeto das nossas crianças e 

jovens. Comecemos por aí, então!

Considerações 
Finais
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E,I

M,B,P T,S,C,G,
K,Y,Z,D,N

O

A

L,R U,Q,W F,V

expressões para 3/4, 3/4 de costas, 
frente, lado e deitado.

fonemas

expressões
L,R

A

M,B,P

E,I

T,S,C,G,
K,Y,Z,D,N

O U,Q,W

F,V

fonemas e expressão para Papão deitado
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