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O projeto Matas da Encantada Janipapo-Kanin-

dé, desenvolvido pela ADELCO com patrocínio 

da Petrobras, tem a Educação Ambiental como 

tema transversal em suas ações. 

As atividades do projeto são desenvolvidas 

e pensadas na perspectiva de construir ati-

tudes e valores sociais sobre o ambiente, de 

forma que seja possível a preservação e con-

servação dos recursos naturais e a sustenta-

bilidade ambiental.

ApreSentação

Nesse sentido, esta cartilha pretende ser um 

instrumento de sensibilização para os morado-

res da aldeia indígena Jenipapo-Kanindé, locali-

zada em Aquiraz-CE, mas também para a comu-

nidade em geral, orientando sobre a questão da 

água, resíduos sólidos e SAF.

Com um texto simples e cheio de referências 

a cultura indígena, trazemos para o leitor infor-

mações importantes como. Jogos e brincadeiras 

complementam a leitura com muita diversão.

Boa leitura!
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Água é vida

A água é uma das substâncias mais importantes para os seres vivos. Sem ela não há como so-

breviver, pois está presente no nosso organismo e precisamos dela para executar boa parte das 

atividades no nosso dia-a-dia. 

e o que é água?
Água é uma substância química constituída por dois átomos de hidrogênio (H2) e um átomo de 

oxigênio (O) que juntos formam a molécula de H2O.
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Em uma gota de água é possível ter “nada 

menos do que 1,67 x 10  moléculas, um nú-

mero tão grande que, se escrito, ocuparia 

umas duas linhas da nossa matéria. Para ter 

uma ideia, a molécula é tão pequena perto da 

gota d ‘água, que seria o equivalente a jogar-

mos uma garrafa de 1 litro em meio ao volu-

me de água de todos os oceanos da Terra”.  

Fonte: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quantas-
-moleculas-ha-em-uma-gota-dagua. 28/03/2016

O planeta Terra é coberto de 70% de água e 

30% de terra. Do total de água existente, 97,5% 

encontra-se nos mares e oceanos e apenas 2,5% 

é água doce. Dessa porcentagem de água doce, 

apenas 1% é disponível para o consumo humano.

Podemos encontrar a água em três estados 

físicos: líquido, sólido e gasoso. O estado lí-

quido é mais comum. Está presente nos rios, 

lagoas, oceanos, no corpo humano, nas plantas 

e nos animais. O estado sólido é a água que 

se apresenta em forma de gelo. Este estado é 

encontrado nas regiões mais frias do planeta 

onde há neve ou geleiras. O estado gasoso é 

água em forma de vapor. É possível visualizar 

o vapor de água quando, por exemplo, uma pa-

nela fervendo começa a liberar o vapor. 

21

VocÊ
sABiA?
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os Múltiplus usos da Água

Seja na economia, na saúde, na alimentação, no 

meio ambiente e até mesmo na cultura a água é 

utilizada para diversos fins e atividades. De todo 

o consumo de água, 70% é utilizado na agricul-

tura e pecuária para a irrigação das culturas e 

para a criação de animais. A indústria consome 

cerca de 22% de toda a água. 

Boa parte dela é utilizada na fabricação dos 

produtos, no aquecimento de sistemas e no 

resfriamento. 

Também se utiliza a água para a navegação 

seja de navios de carga, de transporte ou mesmo 

de pequenas embarcações. Um dos grandes pro-

blemas dessa atividade são as águas de lastros 

que podem provocar grandes alterações nos 

ecossistemas. A água também pode ser utilizada 

na geração de energia, através da construção 

de hidrelétricas. 

Um dos grandes problemas são os impactos am-

bientais causados por elas, uma vez que grandes 

áreas necessitam ser alagadas, além de alteram 

os cursos de rios. 

No turismo e lazer, a água pode ser utilizada 

nas cachoeiras, lagoas, rios e açudes. Também 

há um grande consumo de água com os parques 

aquáticos. Por fim, a água é também utilizada 

para uso doméstico, ou seja, para lavar roupa, 

cozinhar, tomar banho e etc.



10

Poluição e contaminação
das águas

SAs atividades humanas e os processos natu-

rais podem alterar as características físicas, 

químicas e biológicas das águas superficiais 

e subterrâneas, afetando diretamente a quali-

dade da água. Essas alterações podem trazer 

prejuízo à saúde, a segurança e ao bem-estar 

de uma população. 

A poluição das águas superficiais ocorre pelo 

lançamento de efluentes domésticos e indus-

triais, pelos resíduos sólidos e pelos agrotó-

xicos provenientes da agricultura. Já a po-

luição das águas subterrâneas ocorre pela 

infiltração esgotos a partir de sumidouros ou 

valas de infiltração  (fossas sépticas); esgotos 

depositados nos solos; águas contendo pesti-

cidas, fertilizantes e detergentes depositados 

no solo; percolação do chorume resultante de 

depósitos de lixo no solo; e de resíduos de ou-

tras fontes: cemitérios, minas, depósitos de 

materiais radioativos.

Todas essas formas de poluição alteram as ca-

racterísticas da água. Para uma água ser con-

siderada potável, ela precisa ser: inodora (sem 

cheiro), incolor (sem cor) e sem sabor. Além 

disso, não pode ter organismos causadores de 

doenças (patogênicos).
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• se liga!
ÁGUA SUPERF ICIAL: 

Água que ocorre em corpos cuja superfície livre encontra-se em contato direto com a atmos-

fera, isto é, acima de superfície topográfica.

ÁGUA SUBTERRÂNEA: É toda água que ocorre abaixo da superfície da Terra, preenchendo os poros 

ou vazios rochas sedimentares, ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas. 

CHORUME: Líquido escuro de composição bastante variável que adquiriu características poluen-

tes devido ao seu contato com uma massa de resíduo sólido em decomposição.

(fonte: IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Vocabulário Básico de Recursos Naturais e Meio Ambiente. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2004.)

Os agrotóxicos são produtos químicos contra microrganismos utilizados no combate às pragas 

e às doenças das plantas que podem causar danos a saúde das pessoas, dos animais e do meio 

ambiente. Os resíduos químicos presentes no solo se deslocam contaminando os rios, lagos e as 

águas subterrâneas. O Brasil é um dos países que mais usa esse tipo de produto. 

VocÊ sABiA? 
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ÁguA E sAÚdE
A  Água ou a ausência dela pode afetar a saúde da população a partir da transmissão de doen-

ças.  As chamadas doenças de veiculação hídrica podem ocorrer pela ingestão de água conta-

minada por vírus e bactérias, pela ausência de água e também por meio de vetores que neces-

sitam da água em seu ciclo biológico. 
A tabela abaixo mostra as principais doenças e suas formas de contaminação.

d o enÇa AgenT e 
c au sa d o R

Fo rMa  d e 
c onTaM i NaÇÃo s i nTomaS P R e VenÇÃo  T R aTaMenTo

amEbíAse 
enTamoebA 
hyStoliTica 

Contato com Fezes ou ingestão de 
Alimentos coNtaMiNados 

doreS aBdominaiS; febrE baixa; 
AtaquE de diaRreia, seguida dE 
pERíodos de priSão de VeNtre; E 

diSenTeRia aguda. 

LaVaR os aliMeNtos Com água limPa; pRotEgeR Todos os 
Alimentos coNtrA moscaS e baRatAS; pRotEgeR as águas das 

MiNas, cistERNas, PoçoS, lagoAS, açudes E valAs de iRRigação, 
não perMiTindo quE SejAm contaminadas poR Fezes humanAS. 

giardíasE giARdia lamblia 

ingestão de ciStos atrAvés do coNtato 
com indivíduos infectado, iNgesTão de 
Alimentos E água conTaminados, pelo 

coNtaTo coM moscaS etc 

pode provocar iRritabilidade, doR 
Abdominal E diarReia 

inTerMiTenTe. 

LaVaR os aliMeNtos Com água limPa; pRotEgeR Todos os 
Alimentos coNtrA moscaS e baRatAS; pRotEgeR as águas das 

MiNas, cistERNas, PoçoS, lagoAS, açudes E valAs de iRRigação, 
não perMiTindo quE SejAm contaminadas poR Fezes humanAS. 

cóleRa viBRio cholerae 

Água conTaminada pelas fezEs e PeLos 
vôMiTos dos doentES; poR Alimentos quE 
FoRam lavadoS coM água já contAminadA 
PeLo micRóBio cAuSadoR da doençA e não 
FoRam bem cozidoS, ou pElas mãos sujas 

de doEnTes ou poRTadorES. 

diARReiA intensa, vôMiTos E 
cóliCas abdoMiNais 

• ContRolE da qualidade dA água. 
• destino adequado daS fezES. 

• adoção de BoNs háBiTos de higiene. 

esquistosSomose 
SchiStosoma 

MaNsoni 

É tRansmitida pelo contato com águas 
que conTéM o cARamujo hospedeiRo 

do paraSita 

Na última fase da doENçA apareCe 
A barriga d' águA

obseRvar bem A água antes de toMaR banho, pescAR, nadaR, 
lavar Roupa, Regar planTaçõEs etc. , a fiM de VeRificaR sE 

ExistE o cARamujo. 

ascaRidíAse 
ascaRis lumbri-

coides  

por meio da TeRRa, da poeiRa, dos Alimen-
ToS mAl laVados e das mãos sujaS que os 
ovos daS lombRigaS são LevAdos à boca. 

irRiTação, faltA de ApetiTe, Náu-
seAS, vôMiTos, diarReia, CóliCas E 

doR aBdominAL. 

LaVaR os aliMeNtos Com água limPa; pRotEgeR Todos os 
Alimentos coNtrA moscaS e baRatAS; pRotEgeR as águas das 

MiNas, cistERNas, PoçoS, lagoAS, açudes E valAs de iRRigação, 
não perMiTindo quE SejAm contaminadas poR Fezes humanAS. 

Fonte: texto adaptado de COPASA. Disponível em: http://www.copasa.com.br/media2/pesquisaescolar/COPASA_doen%C3%A7as.pdf
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coMo TrATAr A ÁguA PArA consuMo

João Batista é Agente de Saneamento (AISAN) da 

comunidade. Os AISANs são aqueles responsá-

veis pela operação e manutenção dos sistemas 

de abastecimento de água, além de explicar e 

sensibilizar os indígenas sobre a importância 

do tratamento da água, de modo a garantir a 

qualidade e a segurança para o consumo. Hoje 

ele está na escola explicando aos alunos e alu-

nas e como tratar a água antes de consumir: 

“Nem toda água limpa significa que é potável, 

ou seja, que esteja livre de microrganismos 

causadores de doenças. Por isso, antes de 

usar a água para beber, cozinhar e até mes-

mo lavar os alimentos crus precisamos rea-

lizar alguns tratamentos. Aqui na comunidade 

já usamos o cloro para desinfecção. A água 

que vem do poço passa por um clorador onde 

é despejada uma quantidade de cloro na água 

antes de chegar ao reservatório. O objetivo do 

uso do cloro em sistemas de abastecimento de 

água é a desinfecção. Devido ao seu alto po-

der de atuação sua aplicação nos processos 

de tratamento tem servido a propósitos diver-

sos como controle do sabor e odor, prevenção 

de crescimento de algas, remoção de ferro e 

manganês, remoção de cor, entre outros. Em 

casa, também é possível realizar o tratamento 

da água. Vamos ver alguns exemplos.
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DESINFECÇÃO

Também podemos usar o cloro 

em casa para realizar o trata-

mento da água usando um produto 

chamado de hipoclorito de sódio. 

Para cada litro de água, devemos 

adicionar duas gotas de hipoclorito de sódio 

(2,5%) e deixar repousar por 15 minutos. 

DESINFECÇÃO SOLAR

A Desinfecção Solar da Água (SODIS) SODIS é ide-

al para desinfectar quantidades pequenas de água 

de baixa turvação. Os microorganismos patogêni-

cos são vulneráveis a dois efeitos da luz solar: 

radiação no espectro da luz UV-A (comprimento 

de onda 320-400nm) e calor (aumento de tempe-

ratura da água). A água contaminada é colocada 

em garrafas de plástico limpas e transparente e 

exposta à plena luz solar durante seis horas. No 

período de exposição solar os microorganismos 

causadores de doenças são destruídos. 

 

Vocês podem combinar os métodos para o tratamento água. O importan-
te é não beber água contaminada para evitar as doenças.” 

desiNfeCÇÃo é o ato ou Efeito de Eliminar 
MiCRorganismos causadoRes de doENçAs a PaRtir 
de subsTâncias quíMiCas. 
F ILTRAÇÃO

A água para consumo humano deve ser filtra-

da. Pode ser utilizado filtro doméstico, coador 

de papel ou pano limpo. 

FERVURA DA ÁGUA

A fervura da água elimina bactérias, vírus 

e parasitas; por isso, é o método preferencial 

para tratamento da água de consumo humano. 

Caso não seja possível ferver, obter água de 

uma fonte que não tenha sido contaminada por 

esgoto e realizar a filtração (com filtro domés-

tico, coador de papel ou pano limpo) e posterior 

tratamento com hipoclorito de sódio (2,5%). 

modelo: filtRo dE barro.  filtração Com pano

se liga!
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A ÁguA E culTurA nos
jEniPAPo-KAnindÉ

Na maioria das etnias indígenas, a água além 

de ser utilizada no cotidiano das famílias tam-

bém está relacionada com a espiritualidade e a 

cultura. Na comunidade da Lagoa da Encantada 

não é diferente, os Jenipapo-Kanindé trazem na 

sua cultura e espiritualidade uma série de nar-

rativas, lendas e mitos sobre os encantados que 

são os seres místicos, geralmente elementos da 

própria natureza. 

O próprio nome da comunidade Lagoa Encantada 

nos remete a água e aos encantados do lugar:

“a lagoa é eNcantada poRque os pRimEiRos missioNário quE 
chegaro por aqui forAm até o olho dágua e o chEfe velho, 
o bisPo, disse: mas que lAgoa BoNita, mas MaL eMpRegada”. 
porque As coBRa era pra Lá e pra Cá, cheio de cobRa dentro 
dágua. Aí eLe se ajoeLhou e disse: “é pecado se dizer essA 
PaLavra mas vocês agoRa Não vão buliR coM Nenhum vivente, 
nem com bicho nEm coM genTe”. Aí eNcantou A Lagoa e as 
cobRa ficaram aí, Não buliRo mAiS com ninguém. quEm contava 
EsSa hisTória era o Meu pAi e os mais velho.  (Índia Maria do 
Carmo, 73 anos. LaGoa da Encantada, sEtembro de 1997. Disponível 

eM: identidadE, cultura e interesses: a territorialidaDe dos Jenipapo-
KaninDé do Ceará. Carlos KlebEr saraiva de sousa 2001).

A Lagoa da Encantada é um dos principais re-

cursos hídricos da comunidade. Está situada aos 

pés do Morro do Urubu um dos principais cartões 

postais da comunidade. Do morro brotam olhos d’ 

água que abastecem também a lagoa. Ela é utili-

zada apenas para o lazer e para a irrigação de 

pequenas culturas. A suas margens são utiliza-

das para a plantação de roças e roçados devido 

à fertilidade do solo. 

Há outras narrativas que mostram a pre-

sença dos encantados ao redor da Lagoa como 

a da Mãe D’ água, do navio de ouro, da bola de 

ouro, a da Igreja, entre outras que habitam o 

imaginário popular. 

Na comunidade também há outros recursos hí-

dricos como as lagoas do Tapuio, das Bestas, da 

Maré e a da Sucurujuba, além dos riachos do Trai-

russu e da Encantada. Todas são utilizadas ape-

nas para o lazer e o turismo da comunidade, pois 

durante o período de estiagem secam. 
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A Cacique Pequena, liderança da comunidade, 

é também a guardiã da memória do povo Jeniapo-

-Kanindé. Hoje ela está recebendo um grupo de 

pesquisadores que vieram conhecer a etnia. Ela 

conta um pouco sobre a história da Mãe D’Água:

“meu Tio odoRico contAva que a MãE d’água era um peixe. 
um dia o Tio dele foi Pegar água nA LagoA encaNtada e 
Viu uM peixe muito graNde. RaPidamenTe, voltou para casA 
E pegou um arpão parA pescaR o peixe. quAndo EsTavA Na 
lagoa, lANçou o arpão e aceRtou as coSta, mas o peixe erA 
tão gRande que Não Conseguiu SegurAR. o Peixe foi EmborA 
com arpão e tudo. o PeScadoR já ia eMboRa quando surgiu nA 
sua freNte uma liNda Moça. era A MãE d’ água. elA disse: “foi 
voCê que ARpou o meu pai?” elE disse: “não, eu não. eu aRpei 

Aqui um peixe, mas não eRa gente Não”. elA disse: “não, voCê 
ARpou meu pAi. agoRa voCê tem TiRar já já o arpão do meu 
pAi”. a MãE d’ Água mAndou o hoMem sEnTar em suaS cosTas E 
FeChar os olhos e disse: “só abRa oS olhos quando eu diSser 
que aBRa os olhoS”. quAndo Ela disSe que podia AbRir os 
olhos, eLe Viu que esTava Em ouTRo mundo. 
o PeScadoR tiRou o aRpão das costAs do pai dA MãE d’ Água, 
TRatou e fEz o cuRatiVo. a MuLher agrAdeceu e o levou parA 
coNheceR o seu reino, mas com umA úniCa coNdição de quE 
não mexEsSe Em nada. elE ConTa quE eRa um lugaR Muito 
BoNito, cheio de árvoRes de Todo o Tipo e espécie. Tinha todo 
Tipo de fruta e aNimAl no lugaR. dePois que conhecEu tudo, 
Ele monTou de novo nAs costas dA MãE d´Água, fechou os 
olhos e voltou PaRa A Nossa aldeia”. 

PaRa RefletiR!

Em 2004, os Jenipapo-Kanindé sofreram com a 

poluição e a degradação na Lagoa da Encantada. 

Uma empresa de produtora de bebidas retirava 

uma grande quantidade de água para irrigação 

e também lançava vinhoto para dentro da lagoa. 

Isso prejudicou todo o ecossistema, ocasionan-

do a morte de dezenas de peixes e alterações 

na qualidade da água. A comunidade se uniu e 

com ajuda de outras organizações denunciou o 

caso aos órgãos responsáveis.
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O grande consumo de água na indústria e na 
agricultura, a degradação da água pela poluição, 
a superexploração das reservas subterrâneas, as 
condições climáticas e as alterações no clima tem 
diminuído a oferta de água potável para a população. 

Segundo a ONU (2016), estima-se que um bilhão de 
pessoas carece de acesso a um abastecimento de 
água suficiente, definido como uma fonte que possa 
fornecer 20 litros por pessoa por dia a uma distân-
cia não superior a mil metros. Essas fontes incluem 
ligações domésticas, fontes públicas, fossos, poços 
e nascentes protegidos e a coleta de águas pluviais. 

No Brasil, a região Nordeste é uma das que mais 

sofre com a escassez de água. O deficit se dá 
devido a uma combinação de fatores como o solo 
raso e cristalino, as altas taxas de evaporação e 
um regime de chuvas variável. Isso também nos 
leva a condição de um clima semiárido e o bioma 
caatinga. Para a convivência com a escassez de 
água, tem sido desenvolvidas diversos progra-
mas, metodologias e tecnologias que amenizam 
a falta de água. 

se liga!
caaTinga – nome geNÉriCo dado as ForMaÇÕes VegETaiS TÍPicAS do intERioR semiÁrido do nordeste do BRasil. as PlanTas da caaTinga AprESEntAm AdaPTAÇÃo 
À EscASsez e iRrEgularidade daS chuVas. PRedoMinAm espÉcies arbÓreas e ARbuSTivAS de Pequeno PorTe, EspiNhosAS, que Perdem as FolhaS na EsTaÇÃo seCa, 
AssoCiadAS a caCtÁceas e BRoMeliÁceas.
em 2014, a AssoCiaÇÃo PaRa o desENVolViMenTo locAL co-PRoduZido (AdelCo) AtrAvÉS do PRojeto MatAS da EncANTada jenipapo-KaniNdÉ implantou duas 
TecnologiaS sociais na comuNidade da lagoa da EncANTada: as cisTernas de FerrocimENto e as FossaS EcolÓgicAS. a PRiMeira foi Pensada com o objETivo 
de ARmAzEnaR a Água da chuVa e dimiNuiR as difiCuldAdes com Água na comuNidade da lagoa da EncANTada. a seguNda foi implantada com o objETivo de 
realizaR o reaPRoveiTAmenTo da Água PaRa o culTivo e EviTaR a conTaMiNaÇÃo daS Águas subTeRrÂneas. VamoS conheceR como É FeiTa EssAS Tecnologias?

EscAssEZ dE ÁguA

voCÊ sabia: que a quanTidade de Água no 
Planeta É a MesMa desde a sua ForMaÇÃo?
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cisTErnAs dE FErrociMEnTo

As cisternas de ferrocimento são sistemas 
circulares construídos na vertical. Ou seja, 
é construída para cima e não é preciso esca-
var um buraco. Primeiro é construída uma base 
(fundo) com cimento e areia. Em seguida, é feito 
um esqueleto de ferrocimento. Sobre a grade, 
é colocada uma tela de viveiro. Para colocar 
a primeira camada de cimento, é colocado jun-
to a armação uma placa de zinco que funciona 
como uma forma. Depois, o zinco é retirado e 
é colocada a camada de cimento da parte de 
dentro. É feito o acabamento na parte externa 
e interna. Por último, é colocada a tampa que 
pode ser de pvc, de fibra de vidro ou também de 
ferrocimento. Já a captação da água é feita por 
meio de calhas de zin-
co que são colocadas 
os telhados das casas. 
As cisternas constru-
ídas pela ADELCO pos-
suem uma capacidade 
para armazenar cer-
ca de 8.000 L de água. 

1. Deixe a chuva lavar bem o telhado antes de 
direcionar a água para a cisterna;

2. Lave a calha e o cano de vez em quando com 
água sanitária para desinfetar e não contami-
nar a água limpa da cisterna;

3. Faça a pintura externa da cisterna a cada 2 
anos. A pintura protege e evita furos; 

4. Coloco que uma tela contra insetos na aber-
tura da cisterna para evitar que insetos e ou-
tras sujeiras entrem na água;

5. O balde de água da cisterna deve ser usado 
somente para pegar água da mesma;

6. Não deixe os animais dormirem em cima da 
cisterna;

7. Retire os canos após as chuvas e guarde na 
sombra com as bocas fechadas;

8. Não deixe a cisterna completamente seca du-
rante o verão, pois pode ocasionar rachadura.

quando a chuVa chegar: como cuidaR da 
cisTeRna de FerrocimENto?

impoRTanTe
• limPe e conseRte a cisTeRna quando necESsÁRio; 
• nÃo utilize a Água se PercebeR que esTÁ suja e conTaMinAdA;
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FossAs EcolÓgicAs 

como cuidaR da Fossa EcolÓgiCaAs fossas ecológicas ou bacias de evapotrans-
piração implantadas foram pensadas para dimi-
nuir o impacto ambiental provocado pelo esgoto 
doméstico. Ela consiste na construção de uma 
caixa de alvenaria que possui um piso imperme-
abilizado. Na parte interna da fossa, no meio, são 
colocados tijolos de forma inclinada em um ângu-
lo de 30° até ficarem no formato de uma pirâmide 
que é uma câmara onde será recebido o efluente. 
Na parte lateral, a fossa é preenchida com entu-
lhos ou por tijolos ou resto de telhas quebradas. 
É feito o encanamento para dentro da pirâmide 
para que a água negra caia primeiro nesse espa-
ço. Em seguida, é colocada uma camada de subs-
trato composto que pode ser palha de carnaúba 
ou casca de coco, além do material terroso para 
os cultivos de plantas. Há um pequeno suspiro 
de como saída de gases. O tratamento da água 
é feito por bactérias aeróbias e anaeróbias que 
transformam a matéria em composto orgânico. 
Uma parte da água é evapotranspirada e usada 
pela vegetação presente no canteiro. 

As fossas ecológicas precisam ter sempre plan-
tado no canteiro a bananeira para que o sistema 
funcione. A bananeira é uma planta que precisa 
de muita água, por isso, através de suas raízes, 
ela retira a água que está dentro da fossa, dei-
xando apenas a matéria orgânica que também 
vai ser utilizada posteriormente pela planta. Por 
isso, é importante planta sempre bananeira. Ou-
tras plantas também podem ser plantadas, me-
nos aqueles que crescem para baixo como os 
tubérculos (batata, cenoura, beterraba...), pois 
pode haver a contaminação desses alimentos. Já 
os frutos podem ser consumidos, pois não há 
risco de contaminação.
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diVErsÃo
Agora que voCÊ AprENdeu sobre os usos 
da Água que taL descoBriR as PalAvRaS em 
negrito do TexTo no caÇa-PalAvRaS AbaiXo: 

jogo doS seTe ERroS 

labiRinTo

PaRa PinTaR
Curumim e Cunhantã estão tomando água. 
Encontre os sete erros da figura abaixo:

Curumim deixou a torneira aberta. Ajude ele a 
chegar até a pia para fechar a torneira e evitar 
o desperdício de água. 

Você conhece um pouco da Mãe D’ Água que tal 
pintar a figurinha abaixo:  
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diVErsÃo

Água

horizontAL
4. Usada para armazenar água da chuva
5. Ser encantado. Metade humano e metade peixe
6. Estado fisico da água onde é encontrado sobre a 
forma de vapor
7. Feito de barro. Usado para o tratamento da água

VerTicaL
1. Usada para o tratamento das águas negras
2. Principal cartão postal da comundade
3. Doença causada pelo Vibrio Cholerae
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AgRoecologia
e sistemas

AgRofloRestais
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o que é AgRoecologia?

A agroecologia é uma proposta alternativa de 

agricultura familiar que busca promover justiça 

social (inclusão) através conhecimentos - cien-

tífico e tradicional - e práticas de produção que 

sejam ecologicamente sustentáveis. 

A agroecologia busca alternativas de práticas 

de produção que preservem e recuperem os re-

cursos naturais existentes (solo, água, animais, 

plantas, ecossistemas) em harmonia com os sa-

beres e realidade local de cada comunidade. 

A agroecologia busca na própria natureza, mode-

los de produção sustentáveis, que causem me-

nos impactos ao meio ambiente e favoreça o de-

senvolvimento social, econômico e ambiental das 

comunidades. 

o que sÃo os sisTemaS AgroflorESTais?
Os sistemas agroflorestais (SAF) são conhecidos 

também como agrofloresta, pois unem a agricul-

tura com a preservação das árvores nas áreas 

http://www.ecoplanta.com.br/assets/img/servicos/permacultura.jpg
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de produção (roça, roçado, quintal produtivo etc.). 

Na agrofloresta, o plantio de milho, feijão, man-

dioca etc. é feito sem a necessidade de desmata-

mento e queimadas. 

O importante é sempre manter as árvores em pé. 

Na agrofloresta é possível também criar animais 

(cabras, ovelhas, vacas) junto com o plantio e a 

preservação da mata. 

O plantio ou manejo de espécies vegetais diver-

sas em um mesmo lugar ajuda a recuperar so-

los degradados e favorece o desenvolvimento das 

plantações.

quaiS os BenEfÍcios AmbientaiS da AgroflorESta?
Preserva as plantas nativas da região 

Fornece sombra para os animais através das ár-

vores 

Evita a utilização de queimadas e poluição do 

meio ambiente

Protege e fortalece o solo, adubando com as fo-

lhas que caem das plantas 

Aumenta a produção de alimentos

Recupera e fortalece áreas de plantio (roçados, 

roças e quintais produtivos

como implantaR um sisTema AgroflorEStaL?
Escolha uma área de plantio para implantação da 

agrofloresta (roça, roçado, etc.)

Mantenha as árvores. Não desmate nem queime 

as árvores do local. Se não houver árvores no 

roçado, plante árvores espalhando em toda área. 

Cubra o solo com restos de palhas ou da poda das 

árvores, assim o solo irá ficar adubado  

Faça o plantio das culturas (feijão, milho, mandio-

ca etc.) entre as árvores. É importante que plante 

vários tipos de legumes para diversificar os ti-

pos de alimentos. 

Depois da colheita deixe a sobra das palhas e fo-

lhas para adubação da terra. 
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Ecologia e Educação Ambiental

o que É Ecologia?
A ecologia é uma ciência que estuda as diversas 

relações existentes entre os seres vivos. Estuda 

também a relação dos seres vivos com seu am-

biente (ar, água, solo, paisagens, clima etc.).

Os seres vivos dependem um dos outros e do am-

biente (água, solo, ar, rochas, temperatura, ven-

tos) para se manter vivos e conseguirem 

o que sÃo EcosSistEmas?
São os sistemas naturais de interação entre as 

diversas espécies de seres vivos. Os ecossiste-

mas são formados pela união da parte viva da na-

tureza (fauna e flora) e pela parte não viva (solo, 

rochas, ventos, água, temperatura etc.). 

voCÊ sabe o que É BiodiVersidade?
É o conjunto de todas as espécies de seres vivos 

existentes em determinada região ou época.

Quanto maior o número de espécies diferentes 

de plantas e animais, maior será a diversidade e 

melhor será o meio ambiente. 

Se num local ou numa comunidade tivermos pou-

cos tipos de plantas e animais, podemos dizer 

que ali a biodiversidade é baixa. 

o que É a Fauna?
São os sistemas naturais de interação entre as 

diversas espécies de se-

res vivos. Os ecossiste-

mas são formados pela 

união da parte viva da 

natureza (fauna e flo-

ra) e pela parte não viva 

(solo, rochas, ventos, água, temperatura etc.).

CARNÍVOROS: só se alimentam de outros animais

HERBÍVOROS: só se alimentam de plantas (ve-

getais)

ONÍVOROS: se alimentam de vegetais e de outros 

animais

OS ANIMAIS TAMBÉM PODEM SER CLASSIF ICADOS EM 

SILVESTRES E DOMESTICADOS.

ANIMAIS SILVESTRES: são aqueles que só vivem em 

seu habitat (“moradia”) natural. Fora da natureza, 
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eles não conseguem sobreviver, dai a importância 

de manter e proteger as áreas de matas (flores-

tas) que são a moradia natural desses animais. 

São exemplos de animais silvestres (cobra, rapo-

sa, guaxinim, teju, pássaros, capivara, preá etc.)

ANIMAIS DOMÉSTICOS: são aqueles que já convi-

vem com os seres humanos (gato, cachorro, vaca, 

porco, cabra, ovelha etc.) 

INSETOS PEIXES ANFÍBIOS RÉPTEIS AVES MAMÍFEROS

Pesquise e coloque no quadRo o nome doS AniMais
(Fauna) que ExisTe em sua comuNidade:
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o que É a Flora?
A flora é o conjunto de plantas (vegetais) existen-

tes em determinado ambiente (ecossistema). 

As plantas podem ser nativas, que são aquelas 

que são próprias daquela região em que se en-

contram. Também podem ser exóticas, que são 

aquelas plantas que não são naturais do local – 

são “de fora” ou “estrangeiras”. 

As plantas representam a principal fonte de ali-

mentos para todos os tipos de seres vivos e por 

isso estão na base da cadeia alimentar. 

	  

Nome Tem muito? Tem pouco?

Pesquise e coloque no quadRo o nome daS PlanTas que ExisTem em sua 
comuNidade e depoiS Marque um “x” resPondendo a Pergunta:
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o que sÃo BioMas?
São as grandes regiões que possuem carac-

terísticas parecidas de flora e fauna, solos, 

relevo e clima. 

Em outras palavras, um bioma é formado por to-

dos os seres vivos de uma determinada região, 

cuja vegetação tem bastante similaridade e con-

tinuidade, com um clima mais ou menos unifor-

me, tendo uma história comum em sua formação. 

Por isso tudo sua diversidade biológica também é 

muito parecida. 

O  Brasil possui enorme extensão territorial 

e apresenta climas e solos muito variados. Em 

função dessas características, há uma evidente 

diversidade de biomas, definidos, sobretudo pelo 

tipo de cobertura vegetal.

No Brasil, existem 06 grandes biomas: 

AtiVidade de saLa de AuLa: 
Pesquise junto com seus colegas sobre os 

Biomas do Brasil.

o BioMa em que VivEmos e devEmos 
cuidar: a caaTinga 
o que É a caaTinga?
A caatinga é um bioma que só existe no Brasil. 

Está presente em toda região nordeste do Brasil. 

O nome caatinga é de origem indígena e significa 

“mata branca”. 

Nome do bioma Percentual de área 
AMAZÔNIA 49,29%

CERRADO 23,92%

MATA ATLÂNT ICA 13,04%

CAATINGA 9,92%

PAMPA 2,07%

PANTANAL 1,76%
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aves) que dependiam dos recursos daquele lo-

cal (moradia, ninhos, alimentos etc). Não desma-

te, plante árvores. Não prenda animais, deixe-os 

livres na natureza. 

qual a difERenÇa Entre PReseRvaÇÃo 
e conseRvaÇÃo?
A preservação e a conservação dos recursos 

naturais são formas de proteção do meio ambien-

te (natureza).

A conservação contempla o amor à natureza e 

defende o uso racional de seus recursos e o ma-

nejo correto do meio ambiente pelos seres hu-

manos - para as gerações presentes e princi-

palmente as futuras, através do uso consciente 

dos recursos da natureza e causando a menor 

agressão possível ao ambiente explorado.

A caatinga é rica em espécies animais e vege-

tais, mas ao longo do tempo vem sofrendo per-

da da diversidade devido à 

exploração irracional de 

seus recursos naturais 

(desmatamento, queimadas, 

caça ilegal etc.)

A caatinga é um bioma que 

necessita de proteção e re-

cuperação, pois mais da me-

tade de sua flora já foi eliminada pela ação humana. 

Pesquise com seus colegas de sala sobre o Bio-

ma da Caatinga, observando quais as plantas e 

animais existentes e os problemas ambientais 

que ele vem sofrendo. 

voCÊ sabe o que É BiodiVersidade?
Quando se fala em meio ambiente saudável e 

equilibrado, é necessário que ele tenha diver-

sas espécies de plantas e animais. Isso é a 

diversidade. 

A extinção de plantas e animais acaba diminuin-

do a diversidade, prejudicando o equilíbrio natu-

ral que existe na natureza. Toda vez que uma 

área de floresta (mata) é desmatada, também 

será prejudicado os animais (insetos, repteis, 
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qual a impoRTÂncia de PRoTegeR e coN-
serVaR a VegETAÇÃo (as MatAS)?
Fonte de alimentos e moradia para os animais 

(fauna).

Ajudam a melhorar o clima da região e do local 

(temperatura, ventos e chuvas).

A preservação busca salvar espécies animais e 

vegetais, biomas e ecossistemas diversos. 

A conservação busca a administração dos re-

cursos naturais pela humanidade, a fim de se 

obter os benefícios sem comprometer ou acabar 

com os recursos naturais.

Coletam os gases que causam o aquecimento 

global e poluição atmosférica.

Protege as lagoas, lagos e rios contra o as-

soreamento - os rios e lagoas ficam mais “ra-

sos” devido a terra que é arrastada  devido a 

erosão do solo que fica desprotegido devido a 

falta de árvores. 

http://www.ecoplanta.com.br/assets/img/servicos/permacultura.jpg

Acervo: https://www.facebook.com/ arvoresertecnologico/

	  

com a PReseRvaÇÃo da MaTa e doS ani-
Mais dÁ atÉ pra FazER EcoTurisMo...
Caminhar por trilhas em montanhas e florestas, 

descobrir cachoeiras, almoçar em comunidades 

no meio do caminho e conhecer os moradores de 

cada lugar, fazer percursos de bicicleta, obser-

var e ouvir aves silvestres, descobrir a cultura 

local, a música e as artes, tomar banho de rios 
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com a PReseRvaÇÃo da MaTa e doS AniMais 
dÁ atÉ pra FazER EcoTurisMo...
Caminhar por trilhas em montanhas e flores-
tas, descobrir cachoeiras, almoçar em comu-
nidades no meio do caminho e conhecer os 
moradores de cada lugar, fazer percursos de 
bicicleta, observar e ouvir aves silvestres, 
descobrir a cultura local, a música e as artes, 
tomar banho de rios e nas lagoas, contemplar 
o pôr-do-sol e todas as belezas naturais da di-
versidade de paisagens. 

O turismo ecológico, ou ecoturismo, é uma das 
formas mais gostosas de desenvolver consci-
ência e respeito ambiental e cultural. 
Além do contato com a natureza, viajantes que 
moram em grandes cidades têm a chance de 
aprender na prática conceitos ambientais e 
apoiar o desenvolvimento econômico sustentá-
vel de áreas de preservação.

o que É EducaÇÃo Ambiental?
Educação Ambiental é a maneira mais eficaz para 
a conscientização da necessidade de preservar 
a natureza. O objetivo da Educação Ambiental é 
desenvolver nas pessoas uma consciência pre-
ocupada com o meio ambiente. É proporcionar 

às pessoas conhecimento, habilidades, atitudes, 
motivações e compromisso para trabalhar in-
dividualmente e também junto com as outras 
pessoas na busca de soluções para os proble-
mas que já enfrentamos e para a prevenção de 
novos que possam surgir. 
A Educação Ambiental serve para formar cida-
dãos com uma visão ampla do mundo e das suas 
relações com a natureza e a cultura. Enfim, a 
Educação Ambiental ajuda as pessoas a equili-
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brar as relações ecológicas com a qualidade de 
vida, encontrando um modo de vida mais sus-
tentável.
A Educação Ambiental nos ajuda a tomar atitu-
des mais conscientes sobre a utilização ade-
quada dos recursos naturais e sobre nossa 
responsabilidade na proteção e preservação do 
meio ambiente. 
 

objETivos da EducaÇÃo Ambiental
O objetivo geral da educação ambiental é formar 
cidadãos ativos – que tenham atitudes positivas 
em relação ao meio ambiente - que saibam iden-
tificar os problemas e participar efetivamente 
de sua solução e prevenção.
Cada cidadão deve ajudar a proteger e conser-
var o nosso patrimônio comum, natural e cultu-
ral. Afinal o meio ambiente é a nossa única casa 
comum e é dele que dependemos para sobrevi-
ver e para os demais seres vivos.  
A Educação Ambiental é ação prática, incenti-
va que as pessoas  ajam, organizem-se e lutem 
por melhorias que favoreçam a sobrevivência 
das gerações presentes e futuras da espécie 
humana e de todas as espécies do planeta, em 
um mundo mais justo, saudável e agradável que 
o atual.

o que É PReciso PaRa se TornaR um 
AgenTe de EducaÇÃo Ambiental?
1. Consciência: Adquirir consciência do meio 
ambiente global e sensibilização para essas 
questões; 

2. Conhecimento: Vivenciar maior diversidade de 
experiências e compreensão do meio ambiente e 
dos seus problemas; 
3. Atitudes: Adquirir valores sociais, aliados ao 
interesse pelo ambiente e vontade de participar 
ativamente em sua melhoria e proteção; 
4. Habilidades: Desenvolver aptidões necessá-
rias para resolver problemas ambientais; 
5. Participação: Proporcionar aos grupos so-
ciais e aos indivíduos a possibilidade de parti-
ciparem ativamente nas tarefas de resolução 
dos problemas ambientais.

prÁTicAS que colAboram com a PRoTe-
ÇÃo e PReseRvaÇÃo do Meio Ambiente
- Evitar o uso de queimadas nas áreas de agri-
cultura
- Utilizar menos sacolas plásticas e evitar quei-
mar ou jogar o lixo a céu aberto
- Recolher e separar o lixo em recipientes ade-
quados e não jogá-lo no meio ambiente
- Replantar árvores nativas nos quintais e em 
áreas desmatadas da comunidade 
- Evitar o desmatamento de áreas próximas aos 
rios, riachos e lagoas, pois as árvores protegem 
em ambientes aquáticos
- Evitar a caça predatória de animais da região 
(aves, répteis e mamíferos)
- Evitar o uso de agrotóxicos (venenos) nas 
áreas de plantio 
- Evitar o desperdício de água, aproveitando a 
água da melhor forma possível
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jogos E ATiVidAdEs dE
EducAÇÃo AMBiEnTAl

Marque os PRoBLEmas AmbientaiS que 
ExisTe na sua comuNidade 

Lixo espalhado nos terreiros e áreas

da comunidade

Desmatamento de área de floresta 

Poluição de lagoas, rios e riachos

Uso de agrotóxicos (veneno na agricultura)

Locais de acumulação de água que favore-

cem a criação de mosquitos e moscas que 

transmitem doenças (dengue)

Caça e apreensão de animais nativos (pas-

sarinhos, répteis e mamíferos)

- Tire fotos ou faça desenhos sobre os problemas 
ambientais em sua comunidade

- Depois apresente isso aos colegas

- Discuta com os amigos e professor quais as 
soluções e práticas que a comunidade pode re-
alizar pra resolver os problemas ambientais en-
contrados na comunidade

F ique l igAdo
Descubra no caça-palavras as

partes de uma planta
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jogo da memÓRia 
Instruções: para brincar com esse jogo da memória basta colar a folha com todas as figurinhas em 

cima de uma cartolina ou papelão. Depois de secar, corte cada uma das figurinhas em separado. 

Preserve o meio ambiente e boa diversão!
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como PlanTar Árvores? 
Está chegando a época de chuvas, boa para se 
plantar uma árvore! Mas como fazer isso?

1. Escolha um lugar onde a sua árvore, quando 
adulta, não seja prejudicada por coisas como fia-
ção, calçada ou construções.

	  

2. Abra uma cova da profundidade do torrão e 
duas vezes sua largura. Pode até ser um pouco 
mais profunda, então jogue terra solta de volta 
para dar a profundidade certa.

3. Coloque a muda sem o saquinho ou vaso, to-
mando cuidado com a raiz. A altura do torrão 
deve ficar no mesmo nível do solo.

4. Preencha a cova com a terra removida. Pode 
misturar esterco ou adubo.

5. Compacte a terra com cuidado, usando a mão 
ou o pé.

6. Se não chover, regue sua árvore pelo menos 
3 vezes por semana, de manhã ou no fim do dia 
para que a água não evapore com o sol.

jogo doS 7 ERroS 
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PinTe os desENhoS
de Acordo com
a F iguRa 

A ves m am Í F e r o S d o m És t i c o S s e lVa g e N s An i M a i s  e m  E x t i N ÇÃ o
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desENhe a sua comuNidade no quadRo AbaiXo, 
MosTRAndo os recuRsoS natuRaiS que ExisTe 

(PlanTas, AniMais, lagoas, rios, etC.)cRuZa-invERTebradoS
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Fique ligAdo
Descubra as palavras Escondidas
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PinTe, depoiS recoRte e MonTe 
EsSe queBRa cabeÇA.
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rEsÍduos
sÓlidos
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o quE sÃo rEsÍduos sÓlidos? 

Faz um dia lindo de sol na comunidade da Lagoa 

da Encantada, no povo Jenipapo-Kanindé. Hoje 

toda a escola está mobilizada para o mutirão 

de limpeza. Munidos de sacos plásticos, luvas, 

vassouras e pás os alunos e alunas irão reco-

lher todos os resíduos sólidos espalhados nos 

quintais das casas, nas veredas, nas estradas 

e na beira da lagoa. 

O professor Fábio está acompanhando um gru-

po de alunos e alunas. Ao longo da atividade vai 

tirando as dúvidas da turma e explicando tudo 

o que sabe sobre os resíduos sólidos. 

Guaraci, curioso como qualquer garoto da sua 

idade, já tem a primeira pergunta: 

- E o que são resíduos sólidos? É o mesmo que 

lixo?

FÁBIO, O PROFESSOR, EXPLICA: 

- Não Guaraci. Lixo e resíduos sólidos são di-

ferentes. Resíduos sólidos “é o material, subs-

tância, objeto ou bem descartado resultante 

de atividades humanas em sociedade, a cuja 

destinação final se procede nos estados sóli-

do, semissólido, líquido ou gasoso que tornem 

inviáveis o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para 

isso soluções técnica ou economicamente in-

viável em face da melhor tecnologia disponível  
(art 3°, XV I da Política Nacional de Resíduos Sólidos, adaptado)”. 

Já o lixo ou rejeito é aquilo que descartamos e 

que não existe “possibilidade de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos dis-
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poníveis e economicamente viáveis, não apre-

sentem outra possibilidade que não a disposi-

ção final ambientalmente adequada disponível 

(art 3°, XV I da Política Nacional de Resíduos Só-

lidos, adaptado)”.

Jaci com sua voz doce e calma pergunta: 

- Por que existem tanto resíduos sólidos na 

nossa comunidade?

- Antigamente, nossa alimentação se baseava 

naquilo que produzíamos. Aquilo que não nos 

servia, jogávamos nos rios e lagoas ou no solo, 

ou seja, a natureza conseguia absolver tudo. 

O contato do homem “branco” com os povos in-

dígenas fez com que fossem introduzidos pro-

dutos e alimentos industrializados. Assim, o 

plástico, o metal, o alumínio, entre outros tipos 

de resíduos começassem a surgir na nossa 

comunidade e a natureza não conseguiu mais 

absorver tudo - RESPONDE O PROFESSOR.

 

- É por isso que temos que queimar tudo ou 

enterrar no solo! - PERGUNTA GUARACI.

O professor Fábio vai logo corrigindo Guaraci:

- Não Guaraci! Isso é errado. Todo o resíduo tem 

sua destinação correta. Não podemos jogar no 

solo e nem queimar, pois pode trazer vários 

problemas ambientais.

- Que tipo de problemas professor? - PERGUNTA JACI

- Os resíduos sólidos quando queimados libe-

ram fumaças altamente tóxicas, além de dei-

xar substâncias tóxicas no solo. Quando en-

terrado, os resíduos entram em decomposição 

produzindo um líquido chamado de chorume 

que pode contaminar as águas subterrâneas. 

Venham! Vamos voltar a escola. Vou ensinar 

como fazer a separação dos resíduos e o des-

tino correto -  FALA O PROFESSOR.
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JÁ DE VOLTA A ESCOLA O PROFESSOR EXPLICA: 

- Podemos classificar os resíduos em: orgânico 

ou molhado e inorgânico e seco.

Inorgânico ou seco: 
papéis, plásticos, 

metais, couro trata-
do, tecidos, madeiras, 
vidros, guardanapos e 
toalhas de papel, pon-
tas de cigarro, isopor, 

lâmpadas, parafina, 
cerâmicas, porcelana, 
espumas e cortiças.

Orgânico ou molha-
do: resto de comida, 
casaca e bagaço de 
frutas, verduras, 

ovos e legumes, além 
dos alimentos 
estragados.

FABIO EXPLICA COMO FAZER A SEPARAçÃO

Se quisermos fazer a separação ou segregação do ma-

terial de com características semelhantes ou simila-

res, podemos realizar a COLETA SELET IVA.

- E como fazemos essa Coleta Seletiva? - Indaga 

Potira .

FABIO EXPLICA: 

- Existe um código de cores para os diferentes 

tipos de resíduos :

AZUL: papel/papelão;

VERMELHO: plástico;

VERDE: vidro;

AMARELO: metal;

PRETO: madeira;

LARANJA: resíduos perigosos;

BRANCO: resíduos ambulatoriais e de serviços 

de saúde;

ROXO: resíduos radioativos;

MARROM: resíduos orgânicos;

CINZA: resíduo geral não reciclável ou mistura-

do, ou contaminado não passível de separação.
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• PArA sABEr MAis: 

Em 2015, a ADELCO construiu na Lagoa da En-

cantada duas ilhas de coleta seletiva para que 

os Jenipapo-Kanindé pudessem realizar a se-

paração dos resíduos, principalmente aqueles 

que podem ser reciclados

GUARACI PERGUNTA: 

- A gente separa todos os resíduos e depois qual 

o destino deles? 

O PROFESSOR RESPONDE:

- Para todos os resíduos existe um destino! 

Com os resíduos orgânicos ou molhados, pode-

mos fazer a compostagem que é o processo de 

Foto: Arquivo ADELCO 2015. 

decomposição da matéria orgânica por meio de 

micro-organismos. Vamos ver como é simples 

de fazer:

1. Escolher o local: no jardim ou na horta, abri-

gado do vento e debaixo de uma árvore de folha 

caduca; 

2. Preparar o fundo: No fundo da composteira 

colocar uma camada de ramos para permitir a 

circulação de ar, a entrada de organismos e a 

drenagem das águas;

3. Boa mistura dos materiais: a composteira 

deve ser enchida por camadas intercalando os 

resíduos orgânicos verdes (folhas, cascas de 

frutas...) com os resíduos orgânicos marrom 

(folhas secas). 
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4. Arejamento: É necessário remexer o conteúdo 

da composteira para a circulação de oxigênio.

5. Umidade: Adicionar água para que possa man-

ter a umidade. Não devemos colocar muito para 

que o conteúdo não fique muito molhado. 

- 1 tonelada de papel reciclado evita o corte de 

15 a 20 árvores, economiza 50% da energia elé-

trica e 10 mil m³.

- 1 tonelada de alumínio reciclado evita a extra-

ção de 5 toneladas de minério. 100 toneladas de 

aço reciclado poupam 27 kWh de energia elétrica 

e 5 árvores usadas como carvão no processa-

mento de minério de ferro.

- 100 toneladas de plástico reciclado evitam a 

Já os resíduos como plástico, papel, metal e vi-

dro é possível realizarmos a RECICLAGEM que é 

o processo de transformação desse material em 

insumos ou em novos produtos. 

extração de 1 tonelada de petróleo.

- 1 tonelada de vidro reciclado evita a extração 

de 1,3 tonelada de areia.

Os resíduos de saúde, os perigosos, os radioati-

vos e os não-recicláveis devem ser armazenados 

em locais que não prejudiquem o meio ambiente 

ou que possam causar danos à saúde e depois 

encaminhados para o seu destino correto. 

• VocÊ sABiA quE:  
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os 5’rs dA susTEnTABilidAdE

reciClaR: 
É transformar do material em insumos ou novos 

produtos por meio de processos industriais. Ex: 

transformar uma garrafa pet em fibras para fa-

bricação de telhas. 

reuTilizAR ou reaPRoveiTar: 
É dar uma nova utilidade a aquele material que 

seria descartado. Ex: Usar papéis em borrão, usar 

uma garrafa pet para fazer uma horta vertical.

reduzir: 
Diminuir a quantidade de resíduos que produzi-

mos. Ex: Não realizar impressões desnecessá-

rias, substituir as sacolas plásticas por saco-

las de pano. 

repENsaR ou refletiR: 
É repensar sobre os processos socioambientais 

de produção, desde a sua matéria-prima, condi-

ções de trabalho e descarte. Ex: não comprar 

produtos produzidos com mão-de-obra escrava 

ou de trabalho infantil, usar produtos que con-

somem menos energia, 

recuSar: 
Evitar o consumo exagerado e desnecessário de 

produtos recusando aqueles cujo processo de fa-

bricação ou extração cause impactos ou agridem 

o meio ambiente. Ex: madeira de origem ilegal. 
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VAMos BrincAr?

Ajude Guaraci a colocar os resíduos sólidos nas lixeiras corretas ligando 

os produtos até as lixeiras:
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FAÇA VocÊ MEsMo

Que tal hoje a gente reutilizar as garrafas pet? 

Vamos aprender a fazer um cata-vento e um por-

ta-celular. Veja o passo-a-passo: 

caTa-VenTo de garrafa peT
MATERIAL NECESSÁRIO:

1 garrafa pet de 2 litros

1 palito de churrasco

18 cm de arame fino

1 tesoura de ponta redonda

1 fita crepe

PASSO-A-PASSO:

1. Recorte 12 cm da boca da garrafa até o meio da 

garrafa recorte. Você vai usar a parte do gargalo.

2. Com o pedaço cortado, divida em cinco partes 

que serão as pás do cata-vento. Puxe as para 

fora, abrindo e arredondando as pontas com uma 

tesoura.

3. Passe o arame em volta da boca da garrafa (na 

parte que fica a tampa). Não aperte muito o ara-

me para que o cata-vento possa girar. 

4. Na ponta do arame, prenda o palito com a fita 

crepe. 

5. Pronto. Está feito o seu cata-vento. Você pode 

personalizar, pintando as pás com tinta da cor 

de sua escolha. 
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PorTa-celuLar

MATERIAL NECESSÁRIO:

-Cordão de 50 cm 

-tesoura

-perfurador de papel

- cartolina 

- cola 

- embalagem vazia de xampu.

PASSO-A-PASSO

1. Você usará o corpo do frasco, por isso corte a 

parte superior do frasco. 

2. Em dos lados, corte a embalagem até a metade. 

3. Cm o perfurador, faça um furo bem no meio da 

parte superior que não foi cortada.

4. Passe o cordão pelo furo e amarre as pontas. 

5. Com os pedaços de cartolina e a cola, crie 

um personagem. Faça os olhos, a boca e o nariz. 

Pronto seu porta celular estará finalizado. 
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refERÊnciAS:

RESOLUÇÃO CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001. 

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010.: Institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a 

Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá ou-

tras providências.

 

Links de referência:

http://www.lixo.com.br/documentos/coleta%20

seletiva%20como%20fazer.pdf

Cata-vento: http://blogs.estadao.com.br/estadi-

nho/files/2011/08/sa3.jpg

Porta-Celular: http://blogs.estadao.com.br/esta-

dinho/files/2011/07/sa4.jpg
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real i Zação

PaTRoc ín i o
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