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OS AMBIENTES DA TERRA

Durante esse ano, estudamos as características de três, dos quatro ambientes da
Terra. Observe a imagem ao lado e descubra quais os ambientes que já foram
estudados por você.
_____________________________________________________
Leia os textos abaixo e identifique cada ambiente. Agora, ligue o nome do ambiente à
imagem correspondente.

Litosfera

Hidrosfera

Atmosfera

Conjunto de rochas
e solo que compõe a
camada mais
superficial da Terra.
Também chamada
de crosta terrestre.

Biosfera: que ambiente é esse?

BIOSFERA é o ambiente que vamos estudar
nesse bimestre. A BIOSFERA compreende o
conjunto de seres vivos e os locais que habitam a
Terra e os locais em que vivem. Os seres vivos se
relacionam com todos os outros ambientes já
estudados: litosfera, hidrosfera e atmosfera.

Conjunto de todas as
águas que formam o
planeta Terra. É
chamada de “esfera
de água”.

Camada de gases
que envolve a Terra.
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Que ambiente é representado pelo conjunto de seres
vivos que habitam a Terra e os locais em que vivem.
_______________________
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Recapitulando...
http://w

w
w

.sobiologia.com
.br/

BIOSFERA

Glossário: bio=vida /prefixo grego

LITOSFERA

BECHARA, Evanildo - Moderna Gramática Portuguesa, RJ,  2009.
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Observe a figura abaixo:

Enumere, nas linhas abaixo, todos os fatores destacados 
na figura que fazem parte dessa paisagem:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

m
eioam

biente.culturam
ix.com

Sol – luz e calor

grama, troncos e 
árvores

animais

algas

protozoários

Solo

Água

seres 
microscópicos

bactérias

Nuvens
Gases da atmosfera

plantas

sapo

crustáceo

Vamos separar esses fatores em dois grupos? 

Grupo dos seres vivos
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Grupo dos seres não 
vivos

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

SERES VIVOS E AMBIENTE

Os seres vivos interagem com o ambiente, não é mesmo?
Todos os elementos existentes na natureza são importantes
para a sobrevivência dos seres vivos.
Essa interação dos seres vivos entre si e com os elementos
do ambiente é que caracteriza os ECOSSISTEMAS.
Nos ecossistemas, ocorre a interação entre elementos vivos
e não vivos.

Fatores 
bióticos –
têm vida

Fatores 
abióticos –

não têm 
vida

fungos

areia

4

Glossário: bio=vida /prefixo grego
abiótico – (a) sem (biótico) vida / a= negação- privação/ prefixo grego 

BECHARA, Evanildo - Moderna Gramática Portuguesa, RJ,  2009.
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Observe a imagem  e faça o exercício :

SERES VIVOS E AMBIENTE

Coloque 1 para os fatores abióticos e 2 para os fatores 
bióticos do ecossistema acima:

CONHECENDO  A BIOSFERA
A biosfera, região da Terra, é composta por milhões de

espécies de seres vivos que se relacionam entre si. Os
seres vivos compõem os fatores bióticos. Os seres vivos
de um ecossistema interagem entre si e também com os
fatores não vivos do ambiente, que são chamados
de fatores abióticos: radiação solar, temperatura, luz,
umidade, ventos e, ainda, os nutrientes presentes nas
águas e nos solos.
Adaptado de: Brasil Escola

http://educador.brasilescola.com
/estrategias-ensino/conhecendo-os-fatores-bioticos-abioticos-um

-ecossistem
a.htm

1

2

Fatores abióticos

Fatores bióticos

água

abelhas

peixes

sol
grama

nuvens

solo

Após a leitura do texto, responda:
1- Quais são os fatores bióticos do ambiente?

_______________________________________
2- Quais são os fatores abióticos?

____________________________________

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Glossário: habitat- local onde habita o ser vivo.

5

É fácil perceber que os seres vivos dependem dos 
fatores abióticos para viverem. Os seres abióticos 
fornecem:
• luz, calor, gases para a respiração e para o processo 

da fotossíntese; 
• água para a formação de seus corpos;
• habitat dos seres aquáticos; 
• temperatura ideal para manter a vida em nosso 

planeta, entre outras importantes funções.
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O solo: outro importante fator abiótico

O solo é um outro importante fator abiótico para os seres
vivos. O solo é o habitat de muitos seres vivos, como muitos
vegetais, animais e seres microscópicos. O solo, também,
é fundamental para o homem, para o cultivo de alimento e
serve de base para as suas construções.

Como o solo é formado?
Observe as etapas e, em seguida, relacione as colunas:

SERES VIVOS E AMBIENTE

A água: um importante fator abiótico

Já enumeramos alguns fatores abióticos, mas vamos agora 
pensar num fator abiótico fundamental: a água!
Você já pensou se a água do planeta acabar? Será que isso é 
possível?
Veja o esquema abaixo, relembre o que já foi estudado no 2º 
bimestre e responda à pergunta abaixo.

Vapor d’água

Nuvens 
(condensação)

w
w

w
.sobiologia.com

.br

Observando as setas, você percebe que estamos falando de
um ciclo. A água evapora, depois condensa, forma nuvens e
cai sob a forma de chuva ou neve, retornando aos
reservatórios.

w
w

w
.c

ul
tu

ra
m

ix
.c

om

a) Solo 
primitivo

(      ) O solo ocupa uma grande coluna acima
da rocha. Pode-se encontrar grandes vegetais 
como as árvores de grande porte.

b) Solo 
jovem

(      ) O solo começa a se formar, a partir do 
desgaste da rocha, pela ação das chuvas, pela 
temperatura e por outros fatores.

c) Solo 
maduro

(      ) Solo já formado. Pequenos vegetais e 
arbustos começam a se instalar.

6

Recapitulando...

O ciclo da água não é suficiente para garantir  a existência de água 
de qualidade e própria para o nosso consumo. Não desperdice! 
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Todos os seres vivos de um ecossistema - animais,
vegetais, microrganismos se relacionam entre si.

Às relações alimentares, entre os seres vivos, chamamos
de cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar mostra uma
sequência de seres vivos que se alimentam uns dos outros, a
partir de um ser vivo produtor.

CADEIA  ALIMENTAR

Observe as figuras dos seres vivos e ligue, com uma seta, o ser vivo que serve de alimento para o outro.
Observe a seta colocada como exemplo para a realização da atividade.

GAFANHOTO

vivoverde.com
.br

fotos.noticias.bol.uol.com
.br

BEM-TE-VI

w
w

w
.fiocruz.br

GAVIÃO

topicos.estadao.com
.br

CAPIM -VAQUERO

w
w

w
.pecuaria.com

.br

Em uma CADEIA
ALIMENTAR, as
setas sempre
indicam qual o ser
vivo que servirá
de alimento para
outro ser vivo.
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Vamos colorir o esquema da fotossíntese?

Complete o texto com as palavras apresentadas no

esquema da fotossíntese. Leia a imagem com

atenção.

Para a realização da fotossíntese, as plantas

necessitam de água , ________________ e

_____________. Com esses elementos, a planta

produz alimento para o seu consumo e libera

______________ para o ambiente.

8

OS PRIMEIROS DA CADEIA ALIMENTAR: OS PRODUTORES

Espécies que vivem em um mesmo ambiente servem de 

alimento umas às outras

As espécies que vivem em um mesmo ambiente estão

ligadas entre si, como elos de uma grande corrente. O que as

une é o alimento: umas servem de alimento às outras,

transferindo-lhes a energia de que necessitam para realizar

suas funções vitais.

O primeiro elo da cadeia alimentar são os vegetais, que

usam a luz do sol, a água que absorvem e o gás carbônico do

ambiente, para produzir alimento (fotossíntese). Por conta de

serem os primeiros a receber a energia do sol – a única fonte

externa de energia em nosso planeta – e a transformá-la em

alimento, os vegetais são chamados de produtores.
Adaptado: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/por-dentro-das-cadeias-alimentares/

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/por-dentro-das-cadeias-alimentares/

Recapitulando...

Sol
gás

Glossário: produtor – aquele que produz, que cria, que gera.
CUNHA, Antônio Geraldo da - Dicionário etimológico da Língua Portuguesa, 2010.
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Vimos que quando os seres vivos se relacionam no ecossistema por conta da alimentação, podemos dizer que
eles formam uma cadeia alimentar. O capim, o gafanhoto, o bem-te-vi e o gavião, presentes na atividade anterior,
formam uma cadeia alimentar. O capim é o início desta cadeia alimentar e não se alimenta de nenhum animal. O capim,
assim como todos os vegetais e alguns outros seres vivos, realizam a fotossíntese e produzem seu próprio alimento, a
partir da energia do Sol, da utilização do gás carbônico, dos sais minerais, da água. Eles são chamados de
PRODUTORES da cadeia alimentar.

Já os animais que não realizam a fotossíntese e se alimentam, consumindo vegetais ou outros animais, são
conhecidos como CONSUMIDORES. Os consumidores se alimentam de outros seres vivos e por isso são predadores.

Observe outro exemplo de uma cadeia alimentar: 

OS CONSUMIDORES DA CADEIA ALIMENTAR

1- Qual é o produtor desta cadeia alimentar? _______________ .
2- Qual é o animal que se alimenta do  produtor?___________. 
3- Qual é o animal que se alimenta do consumidor primário?_________ . 
4- Qual é o animal que se alimenta do consumidor 
secundário?___________ .
5- Qual é o animal que ocupa o lugar do consumidor 
quaternário?________________ .
6- Qual animal é o predador do sapo? ____________
7-Qual animal é o predador da cobra?_____________

dicasdeciencias.com

O produtor da cadeia alimentar é o ser
vivo que realiza a fotossíntese (o vegetal).

O animal que se alimenta do produtor é
chamado de consumidor primário (a
lagarta).

O animal que se alimenta do
consumidor primário é chamado de
consumidor secundário (o sapo).

O animal que se alimenta do
consumidor secundário é chamado de
consumidor terciário (a cobra).

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Glossário: consumidores - são animais que se alimentam de outros seres vivos.
CUNHA, Antônio Geraldo da - Dicionário etimológico da Língua Portuguesa, 2010.
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OS DECOMPOSITORES

Vamos conhecer a atividade dos decompositores?

Material: pedaço de pão, água e recipiente (copo).

Procedimento: Coloque um pedaço de pão dormido dentro
de um recipiente (pode ser utilizado um copo de plástico).
Deixe-o, neste recipiente, por alguns dias.

Após alguns dias, o que você observou?

Por que todos os seres da cadeia alimentar se relacionam
com os decompositores?
_________________________________________________
_________________________________________________

A figura abaixo representa uma cadeia alimentar.
Nela, estão presentes os produtores, os
consumidores e os decompositores.

po
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or

.m
ec

.g
ov

.b
r

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Desenhe e descreva no espaço abaixo o que
aconteceu com o pedaço de pão, após alguns dias.

Nas cadeias alimentares, além dos produtores e dos
consumidores, há também o importante elo dos
DECOMPOSITORES. São seres vivos que se alimentam de
plantas e de animais mortos.
Adaptado: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/por-dentro-das-cadeias-alimentares

Glossário: decompor - corromper, estragar, apodrecer.
CUNHA, Antônio Geraldo da - Dicionário etimológico da Língua Portuguesa, 2010.
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Recorte e cole, no seu caderno, as imagens dos seres vivos, organizando-os em dois grupos: 
grupos de  produtores e  grupos de  consumidores.

RELAÇÕES ENTRE OS SERES VIVOS Recapitulando...

BURITI COQUEIRO
PAU-BRASIL

www.vivaterra.org.br

ARARA

BORBOLETA

MOSCA

POLVO

CAJUEIRO

CAPIVARABEM-TE-VI
CAMARÃO

11
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www.microsoft.com

12
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Agora, você é o tradutor! Escreva a carta que você decifrou.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________

1) Observe a figura abaixo:

http://chc.cienciahoje.uol.com.br/por-dentro-das-cadeias-alimentares/

Escreva o nome dos consumidores que 
podem ser identificados na figura acima:
___________________________________
___________________________________
___________________________________

:

UGNFSO

_______________________

TABCRIÉAS

_______________________

Recapitulando...

cc
aa

sp
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nt
ro

.w
or

dp
re

ss
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om

Em seu caderno , você poderá classificar os seres vivos
dessa carta enigmática em produtores ou consumidores
(primários, secundários, terciários...)

3) Leia a carta enigmática.

m
eioam

biente.culturam
ix.com

13

2) Descubra o nome dos seres decompositores,

desembaralhando as letras abaixo
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RELAÇÕES ENTRE OS SERES VIVOS

E você? Faz  parte de uma cadeia alimentar? Vamos ver!

O que você comeu hoje? Escreva abaixo, qual foi o cardápio da merenda servida na sua escola hoje.

Quando você se alimenta diretamente de um produtor, como a alface de uma salada, você é um consumidor
primário. Agora, se você se alimenta de outro consumidor, como a galinha ou o peixe, então você é um consumidor
secundário ou terciário, dependendo do que a galinha e o peixe comeram, antes de você digeri-los.

Leia, atentamente, o texto a seguir:

Em uma mesma refeição, temos alimentos de origem vegetal e de origem animal. Por essa razão, você pode
ocupar mais de um nível na cadeia alimentar.

w
w

w
.portaldograndeabc.com

inform
ativo.ct.utfpr.edu.br

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

it.im
agixs.com

Isso mesmo! Você e outros animais podem ocupar níveis
diferentes na cadeia alimentar, dependendo do que comem.

Somos seres ONÍVOROS, porque podemos nos alimentar de
produtores e de outros consumidores.

Os seres que se alimentam somente de produtores são
chamados de HERBÍVOROS (alimentam-se de vegetais) e

os que se alimentam somente de consumidores são chamados
de CARNÍVOROS (alimentam-se de animais).

14
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1__________________________________

2-__________________________________

3-__________________________________

4-__________________________________

5-_________________________________

6-___________________________________

15

TEIA ALIMENTAR

Quando duas ou mais cadeias alimentares se ligam entre
si, temos uma TEIA ALIMENTAR. Veja o exemplo na figura ao
lado.

Nessa teia, podemos perceber várias cadeias
alimentares reunidas. Os vegetais são os produtores e
participam de todas as cadeias. Já o gafanhoto, a cobra e o
gavião, por exemplo, participam das seguintes cadeias:

O JOGO DAS 6 CADEIAS

VEGETAL

VEGETAL

GAFANHOTO

GAFANHOTO

AVE

SAPO

COBRA

COBRA

GAVIÃO

GAVIÃO

Na teia alimentar, descubra  6 cadeias alimentares e escreva-as abaixo:

meioambiente.culturamix.com

educacao.globo.com
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A cada nível da cadeia alimentar, uma parte da energia se perde, pois parte da energia que chega a um ser vivo,
através de sua alimentação, é gasta em suas atividades de sobrevivência – no crescimento e na reprodução, por
exemplo. Portanto, para o nível seguinte da cadeia alimentar passará sempre menos energia do que entrou. É por
isso que os carnívoros superiores, que ocupam posições terminais, nas cadeias alimentares, estão sempre em risco
de extinção. Para eles, sobra sempre uma parcela pequena de energia disponível.

Adaptado de: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/por-dentro-das-cadeias-alimentares

RELAÇÃO ENTRE OS SERES VIVOS – Pirâmide de energia

N
ossom

eioporinteiro.s.com

A cada nível da cadeia alimentar, uma parte da energia se _________.
No nível mais _____ da pirâmide, estão os seres vivos que ______
recebem energia e,
na sua base, os seres vivos que ____ recebem ______: os
PRODUTORES.

Complete o texto com as palavras indicadas abaixo:

alto perde menos mais energia

PIRÂMIDE DE ENERGIAQuanto mais distante dos produtores
estiver um ser vivo, menor será a
quantidade de energia útil recebida. www.escolares.net

Observe a pirâmide de
energia ao lado e
responda: qual é o ser
vivo que recebe menor
quantidade de energia?

_____________________
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HERBÍVOROS
________________________
________________________
________________________

RELAÇÕES ENTRE OS SERES VIVOS

1 - Vamos organizar os seres vivos em três grupos: herbívoros, carnívoros e onívoros:

CARNÍVOROS
___________________________
___________________________
___________________________

ONÍVOROS
____________________________
____________________________
____________________________

2 - Pinte cada nível da pirâmide de uma cor diferente e escreva o nome correspondente a cada nível.

onça-pintada

pau-brasil

cascavel

veado-
catingueiro

capivara

tamanduá-
bandeira

tapiti

ipê-amarelo aroeirawww.vivaterra.org.br

Recapitulando...

GAFANHOTO – CASCAVEL – GALINHA – HOMEM – RATO – BARATA – JACARÉ – CAVALO – TUBARÃO –

ONÇA – PORCO – CACHORRO – JABUTI – CAPIVARA – ABELHA – VACA – HIENA

17
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Aves de rapina são imponentes por natureza: têm o bico curvado e
garras poderosas, voam alto e são muito, muito elegantes. A maior de
todas elas, saiba você, vive no Brasil. O gavião-real, também conhecido
como harpia, mede cerca de dois metros da ponta de uma asa à outra e
tem garras de até seis centímetros – não é à toa que ele é um dos
principais predadores da nossa fauna!

“A harpia é um animal que ocupa o topo da cadeia alimentar, ou
seja, que se alimenta de outros animais, mas não possui predadores
naturais”, conta Helena Aguiar, bióloga do Programa de Conservação do
gavião-real. Entre as presas do gavião-real estão mamíferos como bicho-
preguiça, macacos, porcos-espinhos e tatus.

GAVIÃO-REAL

Conheça mais sobre os consumidores que estão no alto da pirâmide de energia.

Vamos conhecer mais sobre outro grande predador da nossa fauna: a onça pintada. 

unesdoc.unesco.org

Texto adaptado de http://chc.cienciahoje.uol.com.br/rei-das-rapinas

Você pode  consultar a revista Ciência- Hoje , Ano 26, nº 251, na Sala de Leitura. Nessa revista, você vai encontrar 
uma reportagem muito interessante sobre a onça pintada. Leia a reportagem e escreva um texto sobre esse animal. 
Descubra: Onde ela mora? De que se alimenta? Como são os seus filhotes?...

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ht

tp
://

ch
c.

ci
en

ci
ah

oj
e.

uo
l.c

om
.b

r
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O Brasil é considerado um
país MEGADIVERSO, pois
possui uma grande
BIODIVERSIDADE: possui um
grande número de tipos
diferentes de seres vivos. Estes
seres vivos possuem
necessidades diferentes de luz,
água, solo e, por essa razão, são
encontrados em diferentes locais.

junglejenny.org

MEU BRASIL BRASILEIRO...

clikaki.com
.br

w
w

w
.infoescola.com

CAATINGA

CERRADOAMAZÔNIA

PANTANAL

PAMPAS

cienciahoje.uol.com
.br

w
w

w
.sogeografia.com

.br

MATA ATLÂNTICA

fundacaoverde.org.br

Viajando pelo Brasil é possível fotografar muitas paisagens diferentes.
Chamamos essas paisagens de BIOMA: o conjunto de seres vivos que habitam
uma determinada região, com condições climáticas próprias.
Vamos conhecer alguns deles.

http://w
w

w
.sm

artkids.com
.br/

Observe, no mapa abaixo, a localização dos
biomas encontrados no Brasil:

w
w

w
.ibge.com

.br
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Legenda do gráfico:

Floresta Amazônica 

Cerrado

Mata Atlântica

Caatinga

Pampa

Pantanal

20

CONHECENDO O NOSSO BRASIL...

Biomas 
brasileiros

Área 
/total 
Brasil (%)

Floresta Amazônica 49,29%

Cerrado 23,92%

Mata Atlântica 13,04%

Caatinga 9,92%

Pampa 2,07%

Pantanal 1,76%
AG

OR
A,

É C
OM

VO
CÊ
!!!

Vamos construir um gráfico, a partir dos conceitos que
aprendemos sobre os biomas brasileiros.
Consulte os dados apresentados na tabela acima, a respeito de
cada bioma. Pinte o gráfico com as cores da legenda do gráfico e
complete as lacunas com o nome de cada bioma.

Você já sabe que o Brasil possui vários Biomas diferentes. A tabela abaixo 
mostra o percentual que cada um dos biomas brasileiros ocupa no nosso 
território. Compare os dados apresentados na tabela com o mapa dos 
biomas apresentado na página anterior.

Que tal fazer uma visita virtual a 
cada um desses Biomas? Você 
vai descobrir  muitas coisas 
incríveis  sobre os ambientes 
existentes no Brasil- um país 
megadiverso.
Visite a exposição neste  site e 

aprenda se divertindo: 
http://www.eravirtual.org/biomas/
Lembre-se de registrar,
no seu caderno, os melhores 

momentos desta “ viagem virtual”.
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A NOSSA MATA:  A MATA ATLÂNTICA

O Bioma Mata Atlântica é uma floresta tropical, com clima quente e úmido. É
considerado um dos ambientes com maior número de tipos de seres vivos diferentes.
Basta observar estas duas imagens da Mata Atlântica. Nela, encontramos uma
quantidade enorme de plantas diferentes. Umas são altas, outras vivem em lugares
baixos e bem úmidos, outras ainda possuem folhas alongadas , em contraste com
aquelas que possuem folhas curtas e largas.

Adaptado de www.mma.gov.br

meioambiente.culturamix.com

Os cientistas já registraram, aproximadamente, 200 mil tipos de animais diferentes  que 
vivem neste bioma, representando cerca de 14 % de todos os animais e plantas do mundo. 

Muitos estão ameaçados de extinção.
Fonte:  PROBIO ambiental, MMA, 2006.

1- Quais as características do bioma Mata Atlântica?
_______________________________________________________________________

2- Por que a Mata Atlântica é considerada o bioma de maior biodiversidade do mundo?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

21

A Mata Atlântica é considerada o bioma de maior
BIODIVERSIDADE do mundo.

Conheça alguns representantes da fauna e da flora:
FLORA: jequitibá, orquídeas, palmeiras, jabuticabas,
samambaias, palmitos entre outros.
FAUNA: insetos, mamíferos como morcegos, macacos

(muriqui, macaco-prego, mico-leão), roedores, furões,
felinos (jaguatirica, onça-parda, gato-do-mato), canídeos
(cachorro-do-mato), muitas espécies de aves (gavião,
joão-de-barro), entre outros. Glossário: fauna - conjunto de espécies de  animais  de determinada 

região; flora - conjunto da vegetação de determinada região.

Uma das árvores
existentes nesse bioma é o
pau-brasil, espécie que foi
muito explorada na época
do descobrimento do Brasil
e deu nome ao nosso país.
Hoje o pau-brasil é
encontrado apenas no sul
da Bahia.

PAU-BRASIL

w
w

w
.vivaterra.org.br

CUNHA, Antônio Geraldo da - Dicionário etimológico da Língua Portuguesa, 2010.
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A S D R E V I M O P E R I C O

L J A B U T I C A B E I R A M

D A N T E Ç Ã O S J U M T C A

Z O S O G S U M I N U D A H C

X E S T U N I C O P A R T O I

I T A N H É D A S O L E U R R

U J O Ã O D E B A R R O C R I

Q U R E Ç Õ E S R I M O A O T

I R Q U I N O J Ó A S C N D A

R I U N D R E A S S A M A O U

U T Í N D A Í N G E N T S M G

M A D E S V I N U H T A T A A

G R E C A L U G A J A V R T J

Z I A Ç Ã J U I P O Ç U A O N

M I C O L E Ã O D O U R A D O

Conheça  alguns seres vivos que habitam a Mata Atlântica. Encontre seus nomes no quadro e complete:

2.

1.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9.

10.
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A NOSSA MATA:  A MATA ATLÂNTICA
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A Mata Atlântica  ameaçada...

w
w

w
.fa

un
ae

flo
ra

sc
.c

om
.b

r

O mapa ao lado mostra a localização da Mata Atlântica no nosso país.
Todos esses pontos verdes, no mapa, são locais que possuem este tipo de
floresta.

Atualmente, existe muito pouco dessa floresta, pois grande parte foi
destruída pela retirada de suas árvores (desmatamento), para dar lugar a
cidades, à criação de gado e a outras atividades humanas.

Hoje, só temos uma parte bem pequena deste bioma .
Leia o texto ,observe o mapa e responda às perguntas:

1- Ainda existe Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro?____________
2- O bioma da Mata Atlântica está situado no litoral do país ou no seu interior?_________
3-Quais os principais motivos que levaram à destruição de florestas como a Mata Atlântica? 
________________________________________________________________

A Mata Atlântica, assim como
outras florestas brasileiras, sofre
com as queimadas,
ocasionadas por balões ou
provocadas pelo homem para
limpar o terreno, dando lugar às
plantações e aos pastos. As
queimadas, também, contribuem
para o aquecimento global e
degradam o solo, eliminando
sua camada fértil.

Uma grande ameaça: as queimadas

O Instituto de Pesquisas Espaciais do Brasil , o INPE,
possui um site em que é possível saber se está
ocorrendo ou não queimadas nas matas e em outros
biomas do nosso país. Visite o site e fique por dentro
do que está acontecendo com nosso ambiente. Acesse
http://www.inpe.br/queimadas/.
Agora, registre os dados sobre queimadas que você obteve
no site:
Data que você acessou o site _____________
Qual o bioma brasileiro que apresentou o maior número de
focos de queimadas?______________
Outros dados que você obteve com sua
pesquisa:___________________________________www.tomdamata.org.br
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Os mapas mostram a área de vegetação da Mata Atlântica em
meados de 1500 e em 2007. Percebe-se como a Mata Atlântica foi
destruída ao longo dos anos, desde o descobrimento do Brasil.
Atualmente, restam apenas cerca de 7% da mata original

A área escura da imagem à esquerda representa a vegetação de
Mata Atlântica na época do descobrimento do Brasil.
A pouca área escura da direita representa a vegetação de Mata
Atlântica registrada no ano de 2007.
1)O que você percebeu?
_________________________________________________
2) Esta diminuição foi provocada por fatores naturais ou pela ação
humana?
______________________________________________

AÇÃO HUMANA NOS BIOMAS

w
w

w
.projetososm

ataatlantica.w
ordpress.com

E sobraram pedacinhos da mata...

Olhando, com atenção, o mapa da Mata Atlântica
de 2007, você pode reparar que existem pontos verdes
separados por partes brancas. A mata não está mais
contínua e, sim, separada por cidades, campos de
agricultura e outras atividades que, com o tempo,
ocuparam o lugar da floresta.

Vamos ver a consequência disso para os animais
que vivem na floresta?

Esse é o muriqui-do –
norte, o maior macaco da
América. Este animal sofreu
tanto com a caça que hoje só
é encontrado em algumas
matas dos estados de Minas
Gerais e Espírito Santo. Sua
maior ameaça é a destruição
das matas, pois o muriqui fica
isolado e não encontra outro
grupo da mesma espécie
para se reproduzir. Os
indivíduos existentes
envelhecem e morrem sem
deixar filhotes.

Que tal contar para os colegas a história do macaco
muriqui e a importância de se preservar os animais e a
floresta? Você pode fazer um cartaz, um desenho, uma
música, uma poesia... Pense e crie! Se desejar, pode
convidar um colega para realizar a atividade com você.
Combine tudo com o seu Professor.

ESPAÇO
CRIAÇÃO

Muriqui-do-norte
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CRISTO REDENTOR
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A MATA PERTINHO DE NÓS: FLORESTA DA TIJUCA

Conheça mais um pouco da história da Floresta da Tijuca. Ela conta a
incrível capacidade da natureza de se recuperar. Visite o site da revista
Ciência – Hoje das crianças, no endereço
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/preservacao-desde-os-tempos-do-imperio/

Leia o artigo e escreva o que você achou mais interessante dessa
história de recuperação ambiental. Troque informações com seus colegas.

w
w

w
.aquaflux.com

.br

A Floresta da Tijuca faz parte de uma unidade de
conservação chamada Parque Nacional da Tijuca.
Estão no interior do Parque o Cristo Redentor e o
Corcovado. Mas o Parque é muito mais que isso:
protege a primeira floresta replantada do Mundo, uma
infinidade de trilhas e cachoeiras, além de ruínas
históricas do tempo das fazendas de café. Tudo isso
bem no centro do Rio de Janeiro. O Parque Nacional da
Tijuca é, sem dúvida, peça fundamental para fazer do
Rio a Cidade Maravilhosa.
Adaptado de http://www.icmbio.gov.br/parnatijuca/guia-do-visitante.html

http://w
w

w
.icm

bio.gov.br/parnatijuc
a

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________

ENTRADA DO PARQUE NACIONAL 
DA TIJUCA

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO são áreas
em que a biodiversidade existente deve ser
preservada. Nessas unidades, é proibida a
exploração dos recursos naturais.

w
w

w
.diariodorio.com

DICIONÁRIO AMBIENTAL

conservação- ____________________________________

degradação –._____________________________________

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Vamos ampliar nosso vocabulário , construindo
nosso dicionário ambiental. Procure no
dicionário o significado de duas palavras muito
utilizadas nos textos produzidos sobre o meio
ambiente. JOGANDO E APRENDENDO

Que tal testar seus conhecimentos a respeito do Parque Nacional da Tijuca?
Acesse o endereço do Armazenzinho e chame um colega para jogar com
você O JOGO DA TRILHA:
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/Jogos_Novos/trilhas/principal.html
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AMAZÔNIA: A MAIOR FLORESTA TROPICAL DO MUNDO

O bioma Amazônia é o maior bioma do Brasil e a maior floresta tropical do mundo. O clima
é quente e úmido com chuva durante o ano todo. Um verdadeiro mundo úmido que abriga uma
enorme variedade de plantas ( 2500 tipos de árvores), animais, cogumelos e outros seres vivos.
Um mundo repleto de água, formado por mais de 1100 rios. Somente o rio Amazonas lança
milhões de litros de água no mar por segundo!

Este bioma apresenta uma grande variedade de ambientes, com matas de terra firme, de
matas de igapós, matas de várzea e outros.

Adaptado de Probio II/2007(http://www.mma.gov.br/biomas/amaz%C3%B4nia)

Observe, abaixo, as diferentes paisagens encontradas no bioma Amazônia. 
Desembaralhe as letras e encontre o nome de um desses  ambientes. 

Ó    A    G   I  P
____________________

A mata de  _______ cresce em solos que 
ficam permanentemente alagados, 
próximos aos rios. É a mata que cresce 
dentro d’água. 

Complete, com os nomes encontrados, os textos com as características dos ambientes que formam a Amazônia.

w
w

w
.infoescola.com

A E R T R       I R E M F   
____________________

A mata de ___________ocorre nas regiões que
não sofrem com as ações das cheias. Nessa parte
da floresta, as árvores apresentam alturas que
oscilam entre 30 e 60 metros.

w
w

w
.brasilescola.com

-

Observe, no mapa, a
localização da Floresta
Amazônica. Ela ocupa a
região Norte, além de partes
das regiões Centro-Oeste e
do Nordeste do Brasil.

1- Quais são as características
do Bioma Amazônia?
_________________________
_____________________

w
w

w
.e

co
a.

un
b.

br

Norte

Nordeste

Centro-
Oeste
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A  Amazônia abriga  uma variedade de seres vivos. Muitos são utilizados  na alimentação e na medicina. 
Vamos conhecer alguns desses seres vivos?

O pirarucu vive nas águas calmas dos rios, Ele 
é chamado de “gigante dos rios”, pois um  pirarucu adulto pode chegar a ter o 
comprimento de 2 a 3 metros e o peso de 100 a 200 quilos. . Ele se alimenta, 

principalmente de outros peixes menores. Ele é muito apreciado como 
alimentação  e conhecido como bacalhau da Amazônia.

http://w
w

w
.infoescola.com

/plantas/ipe-roxo/

O ipê- roxo é uma árvore que existe nas matas de terra firme da Amazônia. Esta
árvore pode atingir até 35 metros de altura. O seu tronco é utilizado para a fabricação de
remédio, e , também, na carpintaria. O seu uso medicinal está sendo motivo de estudo,
de pesquisa.

www.fiocruz.br

Reconhece alguns dos seres vivos que habitam  a Floresta Amazônica?
Com o auxílio do quadro, complete  o nome dos seres vivos.

GUARANÁ --- BROMÉLIA --- ONÇA-PINTADA ------ TUCANO
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OLÁ,BICHARADA!
Foram várias expedições pela maior floresta tropical do planeta. E adivinha o que os cientistas encontraram lá? Nada
menos que 441 novas espécies!
Entre 2010 e 2013, pesquisadores descobriram 258 novos tipos de plantas, 84 peixes diferentes, 58 anfíbios, 22

répteis, 18 aves e ainda um mamífero.
Os números, impressionantes, foram reunidos por uma equipe da organização não governamental de conservação da 
natureza WWF, que fez um balanço de toda a bicharada encontrada na Amazônia nesses últimos anos, por esforço 
de muitos cientistas que trabalharam na região. Algumas das descobertas foram até inusitadas. Vejamos o caso do 
macaco zogue-zogue (Callicebus caquetensis), por exemplo. Quando bebê, ele ronrona para seus amigos de modo 
que parece imitar um gato. 
Você pode ler a reportagem completa no endereço eletrônico da Revista: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/ola-
bicharada/

Glossário: extinção – ato ou efeito de extinguir; fim de uma espécie animal ou vegetal.
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Muitos dos seres vivos, descobertos na Amazônia, já podem estar
ameaçados de extinção, pois são caçados de forma irracional ou
mesmo de forma ilegal. Pesquise, na rede e nos livros da Sala de
Leitura e faça uma lista com os nomes de alguns desses seres
vivos.
LISTA DE SERES VIVOS DA AMAZÔNIA AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Compare a lista, que você elaborou, com a lista de 
outros colegas. 
Vocês encontraram seres vivos diferentes? ______

Que tal fazer uma lista única da turma com o nome  
dos animais ameaçados de extinção na Amazônia que 
vocês encontraram durante a pesquisa.? Vamos 
divulgar a lista no mural da escola? 
Que ações não devem ser realizadas pelo homem a 
fim de que se evite a extinção desses animais?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ESPAÇO PES    UISA

UM MUNDO A SER DESCOBERTO

Os cientistas que  estudam a Floresta Amazônia são  sempre  surpreendidos com a descoberta de novos animais e novas 
plantas na floresta. Leia, abaixo,  o  trecho da  reportagem  “Olá, bicharada!”  publicada na  revista Ciência-Hoje das Crianças.

UM MUNDO A SER CUIDADO

Zogue-zogue

CUNHA, Antônio Geraldo da - Dicionário etimológico da Língua Portuguesa, 2010.
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www.biblioteca.ifc-camboriu.edu.br -

Glossário: transpiração - processo em que o
vegetal perde vapor d’água através de pequenas
aberturas nas folhas.

É um bioma brasileiro localizado, principalmente, na região
nordeste. O clima é seco e quente, com escassez de chuva. Por isso, a
vegetação fica muito ressecada, quase branca, no período de seca.
Caatinga quer dizer “ mata branca” na língua dos índios tupi-guarani.
Os animais da caatinga têm hábitos noturnos, para escapar do intenso
calor do dia.

A biodiversidade é menor nesse bioma do que na Floresta
Amazônica. Mas, cada vez mais, as pesquisas estão revelando tipos de
seres vivos que só existem na caatinga. Apesar disso, só uma pequena
parte da caatinga é protegida por Unidade de Conservação.

Adaptado de www.mma.gov.br

Observe as imagens abaixo. Elas foram tiradas da mesma paisagem: a primeira,
no período da seca, a segunda, no período das chuvas. Responda, agora, de
acordo com as imagens:

Caatinga do Parque Estadual do Morro do Chapéu, durante a estação seca e na estação chuvosa.
Fotos: Caio Graco Machado Fonte: http://www.comciencia.br/comciencia/

3- Qual a principal diferença, entre as duas imagens, observada por você?
__________________________________________________________________________

4- Por que podemos afirmar que essas plantas estão adaptadas para viver em
bioma com pouca quantidade de água?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

http://w
w

w
.brasilescola.com

/brasil/caatinga.htm

www.culturamix.com

Flora e fauna
típica da
caatinga.

1- Quais as características do bioma
Caatinga?
___________________________________
___________________________________

2- O que as pesquisas 
sobre esse bioma têm 
revelado a respeito da 
sua biodiversidade?
____________________
____________________
____________________

CAATINGA

IMAGEM 1 IMAGEM 2

CUNHA, Antônio Geraldo da - Dicionário etimológico da Língua Portuguesa, 2010.
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Pampas
http://educacao.uol.com

.br/

Observe o mapa acima. A
parte colorida de vermelho
escuro do mapa indica onde
encontramos este bioma no
nosso país. Em que estado
este bioma está presente?
Qual o nome do estado
brasileiro em que encontramos
o bioma Pampas?
________________________

A vegetação do bioma Pampas é caracterizada por vastos campos que crescem  
no clima mais frio do Brasil. É no sul do país que as geadas ocorrem com mais 
frequência. 

Quando olhamos os pampas, temos a falsa impressão, de que nesse bioma, encontramos
o mesmo tipo de plantas. Nossa! Quanta grama, não é mesmo? Na verdade, encontramos
mais de 3000 tipos de plantas e desses tipo 400 são tipos diferentes de gramas ou
gramíneas, como são chamadas pelos cientistas. Com tanto tipo diferente de grama, a
pecuária sempre foi uma atividade muito desenvolvida na região.

http://revistapesquisa.fapesp.br

http://noticias.portalbraganca.com
.br/

GEADAS NOS CAMPOS DO SUL 

Glossário: geada - fenômeno que ocorre em temperaturas muito baixas, quando o vapor de água, presente 
no ar, se transforma em gelo.

O bioma Pampas possui uma grande diversidade de animais.
Procure, na internet ou nos livros e revistas da Sala de Leitura o
nome de alguns deles. Lembre-se de pesquisar, também, aqueles
que estão ameaçados de extinção. Escreva os nomes no espaço
abaixo.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ Sugestão de sites para você  

consultar:
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/f
ofo-e-ameacado/
http://www.saudeanimal.com.br

30
CUNHA, Antônio Geraldo da - Dicionário etimológico da Língua Portuguesa, 2010.
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PANTANAL

http://www.ecoa.unb.br/probioea

Áreas de terras cobertas de água. Isso ocorre, de tempos em tempos, em grande parte das 
terras baixas que formam esse bioma.
Tempo de cheia de outubro a abril, tempo de seca no restante do ano. Sempre é tempo de 
vida no Pantanal!   

Observe o mapa acima. A parte colorida   
do mapa   indica onde encontramos o 
bioma pantanal em  nosso país. Em que 
estados encontramos o bioma  Pantanal?
_______________________________

w
w

w
.icm

bio.gov.br

Toda a vida existente no Pantanal depende das 
suas águas. O Pantanal é cercado por uma série 
de serras, onde nascem os rios que vão inundá-
lo.  Assim, se não nos preocuparmos em cuidar  

das nascentes dos rios que abastecem o 
pantanal, esse bioma deverá desaparecer.

Terras alagadas na época das cheias. Os ipês florescem na  época das secas.

w
w

w
.jornaloeste.com

.b

Glossário: florescer – florir.

JABURU OU 
TUIUIÚ

DOURADO

w
w

w
.guiadapesca.com

.br

w
w

w
.flickr.com

CAPIVARA

w
w

w
.brasilescola.com

Toda essa variedade de ambientes dominados pela água sustenta uma grande 
diversidade de  peixes de pequeno a grande porte, aves e mamíferos. Vamos 
conhecer um pouco dessa vasta fauna?

31

Jogando e Aprendendo

Que tal testar seus conhecimentos sobre o Pantanal?Acesse o endereço  
e  aprenda mais se divertindo: http://www.tomdopantanal.org.br/jogos/

CUNHA, Antônio Geraldo da - Dicionário etimológico da Língua Portuguesa, 2010.
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Que tal assistirmos a um VÍDEO que mostra alguns problemas ambientais,   
existentes no bioma Cerrado? Visite o site abaixo e aproveite!
http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/videos/

32

CERRADO

O segundo maior bioma do Brasil. Localiza-se na região central do país.
A região é quente, com longos períodos de seca. A vegetação que
encontramos no cerrado é rasteira, com algumas árvores baixas e troncos
retorcidos.
Adaptado de www.mmma.gov.br

Conheça algumas plantas e animais típicos do CERRADO:

Encontramos o bioma Cerrado
em nosso estado?___________

Escreva o nome de dois estados
brasileiros que apresentam este
bioma:______________________
___________________________
___________________________
___________________________

Encontramos este bioma na
capital do nosso país
(Brasília)?________

Observe o mapa acima. A parte
colorida do mapa indica onde
encontramos esse bioma no
nosso país.
A partir do mapa, responda:

ESPAÇO
CRIAÇÃO

Podemos auxiliar na preservação dos seres vivos que vivem no Cerrado. Vamos tentar
conscientizar as pessoas por meio de cartazes, poesias ou de outra forma que você
considerar bastante significativa. A ideia é comunicar aos colegas, a seus vizinhos e
aos parentes que O CERRADO ESTÁ EM PERIGO.

LOBO-GUARÁ
CERVO

SUCUPIRA

w
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IPÊ- AMARELO
www.brasilescola.com
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www.ecoa.unb.br



Ciências - 6.º Ano / 4.º BIMESTRE  - 2014 33

C E R V O D O P A N T A N A L F A U M I L S A
C R I L O P S S A M E R T S Õ E S A O N L A O
A R A R I N H A A Z U L V E R A S C N L U P N
C R F U J I P O E R A Z E R D A S G O N H I Ç
M I C O L E Ã O D O U R A D O A M I C Q U I A
P O L E D R A S S U J I L Ç Ã O B I A N E D P
P I C A P A U D E C A B E Ç A A M A R E L A I
T A R E G U I N H A S P E R D A S I V U N I N
A D M U T U M D O N O R D E S T E N O V E R T
B I T A N H O P E R Q U E V A Z I S E D E R A
A S T A R T A R U G A D E C O U R O I N E A D
F R I J U G U I N C A C H E L R E I R A S S A
Z E R Z U M P L O G I D E S S A Ç Ã O J I P E

________________________

________________________

anim
ais.culturam

ix.com

________________________________________________

________________________

Fauna em extinção
Abaixo, temos alguns animais que estão ameaçados de extinção ou que já estão extintos nos biomas
brasileiros. Descubra seus nomes no caça - palavras e escreva-os abaixo de cada uma das figuras.

anim
ais.culturam

ix.com

biodiversidade10c.w
ikispaces.com

w
w

w
.tam

ar.org.br

anim
ais.culturam

ix.com

envolverde.com
.br

g1.globo.com

w
w

w
.anda.jor.br

AGO
RA,

É CO
M VOC

Ê!!!

CAÇA PALAVRAS

_________________ _________________

_________________
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Tema da ararinha
Compositor Fernandinho Ferreira
Volta ararinha azul
Onde foste tu 
Onde foi voar
Te espero a cada manhã
Sou maracanã
Estou a te esperar
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

w
w

w
.projetoarara.com

.br

No início desse bimestre, você pôde estudar as cadeias alimentares e as teias alimentares. Você pôde perceber que os
seres vivos participam de uma cadeia em que cada um desempenha o seu papel. Alguns são produtores, outros
consumidores ... Em relação à natureza, podemos afirmar que todos os seres estão interligados numa grande Teia da
Vida! Quando uma espécie de animal ou de uma planta é extinta, desaparece para sempre da natureza . Isto é, aquele
tipo de ser vivo deixa de ocupar um determinado habitat, em um bioma, provocando desequilíbrios, muitas vezes
irreversíveis, alterando o meio ambiente. (Adaptado de Equilíbrio do Meio Ambiente, Projeto Tom da Mata, p.190)

TODOS  SOMOS  IMPORTANTES NA TEIA DA VIDA.... 

A ararinha azul é uma
ave que foi extinta.
Atualmente, só
encontramos ararinhas
em viveiros para aves.
Essas ararinhas não
nasceram livres. Elas não
sabem como viver na
natureza. Os
pesquisadores. ainda
estudam uma de forma de
soltá-las em seu
ambiente natural com
segurança.

Saiba mais sobre a história do desaparecimento da  
ararinha azul e do esforço para que ela volte a 
ocupar o bioma da caatinga.  Leia o artigo da revista 
Ciência-hoje das Crianças e assista ao vídeo 
sugerido na reportagem:
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/volta-ararinha-azul/

Esse é o refrão da música
“Tema da ararinha”. Vamos
ouvir a música no vídeo sobre a
ararinha e completar a parte da
letra que está faltando. Você
pode aprender a cantá-la com
seus colegas de turma. A
música é uma arte que “toca no
coração de todos” e quem sabe
cantando a canção da ararinha
e divulgando-a, podemos ajudar
a outras aves a escaparem da
extinção?

estadao.com.br

Leia o artigo abaixo na revista Ciência
hoje das Crianças.
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-voo-
ameacado-das-maracanas/
Você pode iniciar uma campanha contra
a caça ilegal do maracanã. Faça frases,
músicas, crie! A causa é justa!

ESPAÇO
CRIAÇÃO

34

A ave maracanã está correndo risco!
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PROTEÇÃO AOS BIOMAS BRASILEIROS

Você já aprendeu o que é uma Unidade de Conservação. Lembra-se? Você pode voltar à página 26 e ler, novamente, a respeito   
do Parque Nacional da Tijuca, uma Unidade de Conservação que fica na nossa cidade. Essa Unidade de Conservação protege o 
bioma ________________.
Agora, vamos conhecer as Unidades de Conservação que protegem outros biomas no Brasil. Pela localização no mapa ou pelo  
tipo de vegetação, você pode saber que tipo de bioma está sendo protegido. Complete com o nome de  cada bioma.

PARQUE NACIONAL MONTANHAS 
DO TUMUCUMAQUE

BIOMA _____________

http://w
w

w
.icm

bio.gov.br/

BIOMA _____________

PARQUE NACIONAL 
PANTANAL 

MATOGROSSENSE

http://w
w

w
.icm

bio.gov.br/

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO 
ARARIPEBIOMA ___________

BIOMA _________

PARQUE NACIONAL DAS CHAPADAS 
DOS GUIMARÃES 

PARQUE NACIONAL DA BOCAINA 

BIOMA___________

http://w
w

w
.icm

bio.gov.br/

http://w
w

w
.icm

bio.gov.br/

http://w
w

w
.icm

bio.gov.br/

ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE  IBIRAPUITÃ

BIOMA __________

http://w
w

w
.icm

bio.gov.br/

www.ibge.com.br
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___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

AÇÃO HUMANA NOS BIOMAS

Vamos criar um panfleto para conscientizar as pessoas sobre a 
importância da preservação dos biomas?

Pinte a imagem abaixo e escreva uma mensagem de conscientização ao 
lado.

Cante e reflita!

Depende de nós (Ivan Lins)

Depende de nós
Quem já foi ou ainda é criança
Que acredita ou tem esperança
Quem faz tudo pra um mundo melhor
Depende de nós
Que o circo esteja armado
Que o palhaço esteja engraçado
Que o riso esteja no ar
Sem que a gente precise sonhar
Que os ventos cantem nos galhos
Que as folhas bebam orvalhos
Que o sol descortine mais as manhãs
Depende de nós
Se esse mundo ainda tem jeito
Apesar do que o homem tem feito
Se a vida sobreviverá
Que os ventos cantem nos galhos
Que as folhas bebam orvalhos
Que o sol descortine mais as manhãs
Depende de nós
Se esse mundo ainda tem jeito
Apesar do que o homem tem feito
Se a vida sobreviverá
Depende de nós
Quem já foi ou ainda é criança
Que acredita ou tem esperança
Quem faz tudo pra um mundo melhorwww.coloring-pages-kids.com

ESPAÇO
CRIAÇÃO
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Crie marcadores de livros com os biomas estudados. Aproveite os retângulos abaixo, escolha dois biomas
brasileiros e pinte-os. Cole um em cada face do palito de sorvete ou numa fita de cetim.

w
w

w
.m

ic
ro

so
ft.

co
m

www.smartkids.com.brwww.colorirgratis.comwww.bvjovem.uerj.br

MATA 
ATLÂNTICA

FLORESTA 
AMAZÔNICA

CERRADO

br.hellokids.com

Veja como 
ficará seu 
marcador 
de livros.

Escolha a 
cor da fita e 

mãos à 
obra!

www.chinasfios.com.br

Tatu-bola

Camaleão

Xique-xique

CAATINGA

Beija-flor

Jequitibá

Tamanduá

Bicho-
preguiça

Vitória-amazônica

Castanheiro

Lobo-
guará

Ipê-
amarelo
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www.microsoft.com

38
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www.expotur-es.com.br

Volume da 
Coleção Aves do 
Brasil de autoria 
de Rushi.

39

O cientista, agrônomo e naturalista Augusto Ruschi dedicou a
sua vida à defesa da natureza. Nascido em 1915, no Espírito
Santo, ficou conhecido, mundialmente, ao lançar, numa
conferência da ONU, em 1951, uma ideia ousada para a
época: a criação de reservas ecológicas.
O propósito foi difundido por toda a Europa e resultou, no
Brasil, em áreas de preservação como a Reserva de Santa
Lúcia, que protege as matas que Augusto percorria na
infância, observando, desenhando e colecionando plantas e
bichos. Autoridade em mata atlântica, Ruschi também
denunciou a derrubada de árvores na Amazônia, defendeu a
cultura e os direitos dos índios e apontou os malefícios dos
agrotóxicos, dando origem às primeiras centelhas da
agricultura ecológica. Morreu em 1986 deixando 450 trabalhos
escritos e 22 livros, entre eles a coleção Aves do Brasil.

(Texto adaptado de http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_268777.shtml)

"A alegria do barulho desses 
beija-flores ninguém vai silenciar 
enquanto eu existir.”

Augusto Ruschi

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE SANTA LÚCIA LOCALIZADA 
NO ESTADO DO  ESPÍRITO SANTO, BRASIL.

http://w
w

w
.panoram

io.com
/photo/195863

acd.ufrj.br

w
w

w
.sefaz.es.gov.br

w
w

w
.expotur-es.com

.br




