Conheça o
Centro de
Educação o
Ambiental d
Parque
Villa-Lobos

Esta publicação é dirigida a jovens que
participam do Programa de Visitas MonitoradasaoCentrodeEducaçãoAmbiental
Villa-Lobos, realizado por 5 Elementos –
InstitutodeEducaçãoePesquisaAmbiental,comparceriadoInstitutoUnibancoe
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente
deSãoPaulo.

Coordenação geral
MônicaPilzBorba
Coordenação adjunta
PatríciaOtero
Equipe do CEA Villa-Lobos
CarineKato,CéliaMizinski,FabioBertassi,GabrielaRibeiroArakaki,João
Fava,MárioLucianodaSilva,RafaelaXaviereWilkaMicheledaSilva

Edição de texto
FabioMalavoglia

Ilustrações
Libero

Alô galera,
alô rapazia da

mprimeirolugar,obrigadoporvisitaremoCentrodeEducaçãoAmbiental(CEA)Villa-Lobos,porquevocês
sãoanossarazãodeser.OCentroexisteparaqueajuventude-querdizer,vocês-comeceasetocardaimportância
de preservar a Natureza (da qual, por
sinal, todos nós também fazemos
parte!)Porisso,oCEAéumaescola,só
queacéuaberto.Umaescolafeitacom
árvores, com bichos, com sistemas de
energiaquerespeitamavida,enabase
do consumo sustentável. Nossa idéia
foi reunir a sabedoria dos antepassados,aciênciaatualeoentusiasmode
quemvaicomandarofuturo:vocês,os
jovens.Umlugarparaumcontatomais
íntimo,maisamorosoemaisrevelador
comomundonatural.Acomeçarpela
origemdoParque,edoCEA.

Projeto Gráfico
ANAUÊDesignEstratégico

Fotos aéreas e mapas
SecretariaEstadualdeMeioAmbiente

Impressão
LaserPress
JULHO/2006 - 1A EDiçãO
1

rio

1958

1 As mudanças
de uma paisagem
AregiãoondesesituaoParqueVillaLobos,bemcomomuitasoutrasáreasribeirinhasdacidadedeSãoPaulo,jáfoiselvagem.Eramasfamosas
várzeasdebeirario,largasfaixasde
terrenosinundáveis(quandochovia,
asenchentesascobriam),formadas
pelosriosqueatravessamoplanalto
paulista. Vamos explicar um pouco

eir
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Fotos aéreas da região do Parque Villa-Lobos
em diferentes décadas

melhor. Como os terrenos cortados
pelosriostinhampoucadeclividade
(istoé,nãoerammuitoinclinados)a
tendênciaéqueorioescavasseum
leitocheiodecurvas(chamadasmeandros),descendomuitoaospoucos
(jáqueumrio,naturalmente,semprecorredoterrenomaisaltopara
omaisbaixo).

Rio Pinheiros, na Zona Oeste
da cidade, em 1930
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As várzeas, formadas pelos meandros, são muito úmidas, lamacentas, quentes e... férteis: labirintos
deplantasvivaseemdecomposição
ondemuitostiposdepeixes,pássaros, insetos e mamíferos podem se
esconder,crescer,caçareviver.Têm
centenasdeespéciesdeplantas.Em
outraspalavras:nasvárzeashámuitavida,istoé,muitabiodiversidade
(oscientistaschamamassimosconjuntos de seres vivos, plantas e bichos,diferentesunsdosoutros,mais
osambientesondevivem).
NoiníciodoséculoXX,navárzeado
RioPinheiros,ondesurgiriaoParque,
nãoeradiferente.Córregos,comoo
Boaçava, desciam dos morros para
desembocarnosmeandrosenaslagoas naturais do rio. As plantações
ecriaçõesdechacareiroseleiteiros
abasteciam muita gente. Mas a cidadecresciaenadécadade20uma
atividadepredatória(istoé,queexploraumrecursonatural,masdestrói
oambiente)tomouabeiradorio:a
extração do cascalho do seu fundo
edaareiaqueformavaaslagoas.A
“técnica”eradevastadora:omaterial
era juntado em montes nos chamados“portosdeareia”,acabandocom

bairro com planejamento
urbanístico

1968
portos
de areia
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asvárzeas.Alimesmoeracomercializado.Umdos“portos”ﬁcavaperto
daatualPontedoJaguaré.Aáreadegradou,commeandrosabandonados
emortos.
NaquelesanosaLight,aempresaderivada da antiga Brazilian Traction
Light&PowerCompany,ganhaaconcessãodetodaavárzeadoRioPinheiros, para retiﬁcar seu curso e gerar
energiaelétrica.Adragagemdorio
(queocorreemobrasdemudançade
curso ou aprofundamento da calha)
produziumaisresíduos,deixadosnos
chamados“bota-fora”(depósitosao
arlivredesobrasdeobras).Olugar
onde antes havia “portos de areia”
agora era um gigantesco bota-fora,
formando um relevo irregular, onde
nada nascia. Materiais do resto da
cidadecomeçaramaserlançadosali:
lamadofundodetodoorio,sobras
de obras, entulho. Finalmente, no
acertodeumadívidadaLight,quase
1 milhão de metros quadrados passouparaafamíliaAbdalla.
O terreno seguiu abandonado: para
osladosdaPontedoJaguarésurgiu
umdepósitodelixo.Doladooposto
deixavamalama,dragadadofundo
dorio.Otrechocentraleraumdepósito de inertes, isto é, de entulho,desobrasdeobras,semqualquer
preocupaçãocomeventuaisdanosao
meioambiente.
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O tempo passou. Na década de 80
moradores da região queriam recuperar a qualidade de vida e a paisagemlocal.Ascondiçõeseramfavoráveis: os Abdallas deviam uma
fortuna em impostos, a posse da
área(dadaemgarantia)estavasob
litígio na justiça estadual, o zoneamento tinha inviabilizado grandes
projetosdeespeculaçãoimobiliária.
Em1987oentãogovernadorOrestes
Quércia adiantou-se e expropriou
912 mil metros quadrados da área:
osAbdallas,donosde95%dototal,
receberamcercade600milhõesde
reais,outros44proprietáriosforam
ressarcidos, a Eletropaulo e a Prefeituradoaramterrenosadjacentes.
O projeto inicial de um Parque foi
entregueaoarquitetoDécioTozzi.
O terreno não podia estar em pior
estado: além de resíduos inorgânicos(materialdeconstrução),havia
restos orgânicos, ácidos, em montanhas de lixo. Como remover tudo
seria caríssimo, a opção foi uma
terraplanagem: 400 mil metros cúbicos de entulho foram removidos
– basicamente os grandes pedaços
deconcreto,ferroetijolos–eum
volume4vezesmaiorfoiespalhado,
formando uma camada impermeável(achuvanãopenetrava)ealta:
9metrosmaisaltaqueaMarginale
6metrosacimadaAvenidadaentra-
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da do Parque. Ali estava enterrada
desdeargilatiradadorio,atépneus
epedaçosdevidro.
Para restaurar esse solo o governo
importou dos Estados Unidos uma
variedade de minhocas chamada
“vermelhadaCalifórnia”(vamosfalar delas daqui a pouco), capazes
decavaroterreno,dandoentradaà
águaeresgatandosuafertilidade.O
córregoBoaçavafoicanalizado,fezseumalimpezaecomeçouoplantio

de vegetação e árvores. Como naqueleanode1987oBrasilfestejava
100anosdenascimentodogrande
compositor e maestro Heitor VillaLobos,ofuturoParquefoibatizado
de “Villa-Lobos”. A escolha desse
nome vinculou o Parque ao ensino
musical,artísticoeambiental,devidoàbiograﬁadohomenageado.

atual área do parque
ra
ia

na sua opinião,
Como estará a
região do parque
em 2030?

ATIVIDADE: observe
Observe com atenção estas
fotos aéreas dos anos de
1958, 68, 77, 89 e 2003 e
localize o Rio Pinheiros, os lagos,aextraçãodeareia,amata,
asconstruçõeseaformaçãodo
aterronestaregiãoondeseencontraoParqueVilla-Lobos.
Depois desta observação escrevam,emgrupo,umtextosobre
comoocorreuaocupaçãodesta
região desde 1930 e como será
noanode2030.
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CEA villa-lobos
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2 A história de
Heitor Villa-Lobos
Heitor Villa-Lobos nasceu em 5 de
março de 1887, no Rio de Janeiro.
Seupai,Raul,trabalhavanaBibliotecaNacionaleeramúsicoamador.
Nacasadeletinharodademúsica,
todo sábado, até altas horas. Logo
o pequeno Heitor quis ser músico.
Gostava tanto de obras clássicas
quanto dos “choros” dos músicos
populares, com quem tocava pelas
ruas cariocas. Estudou violoncelo
(que era “chique”), mas também

violão (que era “coisa de marginal”). O Villa morou com a família
no interior do Brasil, e se apaixonou  pelos sons “caipiras” dos tocadores de viola. Quando tinha 18
anos,saiuviajandopelopaís.Tudo
issomarcoudemaisojovemcompositor.Pelorestodavidacrioumaravilhosos temas musicais inspirados
naartepopulardoBrasileemsua
Natureza (como o balé “Uirapuru”
easinfonia“AFlorestadoAmazonas”).Elemesmodeclarouquesua

obraqueria“espelharumaNatureza
como a do Brasil”. Logo o Villa se
tornou famoso: participou da Semana de Arte Moderna, em 1922,
e viajou para Paris, onde sua originalidade fez sucesso. Como fazia
questão de aﬁrmar sua brasilidade,
eeraconvidadoaregerasgrandes
orquestras da Europa, ganhou um
apelido: “o índio de casaca”. Podia
termoradoorestodavidanoexterior,masvoltouparacriarumplano
pioneiro (como tudo que fez) para
a educação musical brasileira: as
Concentrações Orfeônicas, que começaram aqui em São Paulo. Essas
concentraçõeseramcoros,dirigidos
pelopróprioVilla,commilharesde
pessoas,muitasdelascrianças.Em
O compositor Heitor
Villa-Lobos rege uma
Concentração Orfeônica
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São Paulo chegou a reger 12 mil
vozes.NoRio,organizouconcentraçõescomaté40milalunos,ecriou
o Conservatório Nacional de Canto
Orfeônico.Villa-Lobosﬁcoufamoso
tambémnosEstadosUnidosemorreunoRiodeJaneiroem1959.Seu
nomesemprevailembraramúsica,
aartepopulareaNaturezadoBrasil.Eaeducação,éclaro.
ATIVIDADE: conheça
o villa
Faça um levantamento das
músicas mais famosas que
Villa-Lobos compôs. Combine
com seus amigos ir ao Parque,
depreferêncianobosque,leveo
aparelhodesomesocializeas
músicasquevocêmaisgostou.
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3 Natureza, educação
e o século xxi
Sabe quantas pessoas vêm ao Parque Villa-Lobos, por dia? De 3 a 5
mil. Nos sábados são umas 15 mil,
eodobrodissonosdomingos.Nos
gramados, na pista de Cooper e na
ciclovia elas passeiam, andam de
bicicletaepatinam.Oujogamfutebol,vôlei,basquete,têniseoutros
jogos,nasquadrasecampos.OParquetemmuitasárvoresepássaros,
como joão-de-barro,
quero-quero, bemte-viesabiá.
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Essagrandeáreaverdedacidadede
SãoPaulotemumConselhodeOrientação,cujaprincipaltarefaécoordenarasatividadesdelazer,deeducaçãoartísticaeambiental.OConselho
é democrático: tem representantes
doGovernodoEstado(dasSecretariasdeMeioAmbiente;deCultura;e
deJuventude,EsporteseLazer),da
sociedade civil e da Prefeitura. Por
lei, o Parque pertence à Secretaria
EstadualdoMeioAmbiente.

Emabrilde2006oParqueganhouo
CentrodeEducaçãoAmbientalVillaLobos. Ele foi criado para aproximar crianças e jovens da Natureza
eeducaratodoscomosnovosvaloresdoSéculoXXI:respeitoambiental e desenvolvimento sustentável
(daqui a pouco vamos saber o que
éisso).ParaissooCEAtemcanteirosdemudas,deervasmedicinaise
hortaliças, além de estufa, árvores
frutíferas,minhocário,composteira,
aquecimentosolareumabiblioteca
comCDs,vídeosejogos.

EstacartilhaéumresumodotrabalhodoCEAeumdesaﬁoàinteligência e sensibilidade de cada um de
vocês.Vamosvercomosesaem.

ATIVIDADE: DESENHO
DE OBSERVAÇÃO
Após a visita monitorada,
venha fazer desenhos de
observação de diferentes ângulosdoparque.Tragaprancheta,
lápis e borracha e exponha-os
nomuraldoCEAVilla-Lobos.
Vista do CEAVL a partir
da entrada
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4 Os Parques
podem melhorar o ar
Senumacidadenãohouvesseplantas,otempoiaesquentar.Issomesmo: árvores, plantas e gramados
melhoramoclima,porqueavegetaçãoabsorveraiossolares.Vocêsabia
disso?OasfaltoeocimentoreﬂetemboapartedoSolquerecebem.
Onde esses materiais predominam
surgemas“ilhasdecalor”urbanas,
lugares asfaltados e cimentados,
commédiasdetemperaturamaisaltas,quaseinsuportáveisnoverão.
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Além de absorver os raios do Sol,
as plantas criam áreas de sombra.
ElasevitamqueoSolbatadiretono
asfaltoouconcreto.Asplantastambémabsorvemcalorpelasfolhas(o
queatenuaoabafamentodoverão)
eaindaumedecemoarpelatranspiração(umaúnicaárvorepodetranspiraraté500litrosdeáguapordia).

Ouseja,ajudamacontrolaraumidadedoar.QuantomaisParques,mais
plantas, e melhor é o clima numa
cidade.Masasvantagensnãoparam
poraí,moçada.
Noinvernooventoaumentaasensaçãodefrio.Comoasárvoresbarram e “quebram” o vento, reduzem
sua velocidade e fazem as pessoas
sentir menos frio. As plantas também melhoram a qualidade do ar,
porque durante o dia “absorvem”
gases poluentes e “liberam” oxigê-

nio. Com isso ajudam a restaurar a
qualidade do ar e aumentar a saúdedapopulação.Aconcentraçãode
poluentesdiminuinaproporçãoem
quecrescemasáreasverdes.
Percebam:numParquecomooVillaLobos,háboaqualidadedear,porém carros, ônibus, caminhões,
aviões e tudo que é tipo de motor
(principalmentenasfábricas),todos
funcionandoaomesmotempo(!!!),
comprometemoarurbano.

pesquise o que são
ilhas de calor
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Todosessesmotoresqueimamcombustíveisnãorenováveis(comogasolinaeóleodiesel)parafuncionar.
Durante essa queima são produzidosresíduos,especialmenteumgás
chamadodióxidodecarbono(CO2),
o principal componente da fuma-

çaquecarros,caminhõeseônibus
soltam. Esses resíduos poluem a
atmosfera(amisturadegasesque
envolvetodooplanetaTerra,composta principalmente por oxigênio,
com cerca de 120 quilômetros de
altura).
Os motores da indústria
e dos veículos poluem a
atmosfera

Vocês sabiam que hoje, no Planeta
Terra, a quantidade de motores em
funcionamento é tão grande que
um enorme volume de gases como
o dióxido de carbono está se concentrandonaatmosfera?Apontode
impedir que uma parte do calor do
Sol que chega até nós se disperse!
Comisso,atemperaturadoplaneta
está, pouco a pouco, aumentando.
Issosechama“efeitoestufa”,porqueécomoseoplanetatodofosse
virando uma estufa, onde os gases
dos motores fazem a mesma coisa
queovidrofaznaestufa(segurao
calor).Existetambémumefeitoestufa“natural“quando,porexemplo,
vulcõesentramemerupçãoeliberam
grandesvolumesdeCO2.Adiferença
14

équenestescasosaNaturezaconsegue absorver, sem desequilíbrio, os
gases produzidos num determinado
momento, o que não ocorre em relação à incessante produção de gasesnasindústriasenosmotoresdos
veículos.
A ação do homem está, portanto,
acelerando este processo que tem
comoresultadooaquecimentoglobal(gradativoaumentodatemperaturamédiadaTerra)quejácomeçou
a derreter geleiras, elevar o nível
dos mares, extinguir espécies vivas
e causar doenças. Os verões estão
maissecos,osinvernosmaisfrios,as
tempestadesmaisforteseperigosas.
ANaturezadásinaisdedesequilíbrio
eafetapessoas,animaiseplantas.
15
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metrô),quepoluibemmenosqueos
veículos individuais. Você também
podeparticipardasoﬁcinasdejardinagemdoCEAVilla-Lobos.Semuita
genteﬁzesseassim,apoluiçãodoar
eoaquecimentoglobaldiminuiriam.
Aquestãoésaberseaspessoasestãodispostas.Você,porexemplo,do
queestariadispostoaabrirmão,em
defesadaTerra?















respostas na última página

Mas é possível tomar atitudes para
reverteressasituação.Acriaçãoea
manutençãodeParqueséumadelas.
Masvocêtambémpodefazeroutras
coisas:porexemplo,espantarapreguiça e andar um pouco mais a pé
(além do mais é saudável e ensina
a “ir com calma” na vida). Ou usar
bicicleta. Você também pode passaraolharcomoutrosolhosparao
transporte coletivo (ônibus, trem,
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ATIVIDADE: atitude para mudança ambiental
Descubra como é possível tomar atitudes para se harmonizar com a
Natureza:
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5 AS árvores
da antiga floresta
Logo no início da visita ao CEA
Villa-Lobos você passou por um
bosque com muitas árvores, principalmente da Mata Atlântica. Ou
seja,quevieramdagrandeﬂoresta
brasileira que ia do litoral gaúcho
aoNordeste,semprepertodomare
que, por isso, ﬁcou conhecida com
essenome:MataAtlântica.

cinco séculos
de devastacão
Mata Atlântica
em 1500
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Essaﬂorestaincrívelfoiquaseinteiramenteabatida.Milharesdequilômetrosquadradosforamderrubados
e queimados para abrir plantações
e pastagens (veja o mapa abaixo).
Sobroubempouco:plantasebichos
foramsumindo,aﬂorestafoiencolhendoeatéovolumedeáguados
rios diminuiu. Hoje, muitos bichos
emuitasárvoresdaMataAtlântica
correm o risco de desaparecer de
vez.Issosechama“perdadebiodiversidade”.
Mata
Atlântica
hoje

AMataAtlânticaéaﬂorestacoma
maiorvariedadedeárvoresdetodo
omundo(abiodiversidadeémaior,
inclusive,queadaFlorestaAmazônica). Em alguns trechos existem
até454tiposdiferentesdeárvores
por hectare (10 mil metros quadrados). Foi da Mata Atlântica que
veioaárvorequedeunomeaonossopaís,oPau-Brasil,alémdoIngá,
doAngelim,doCedro,doJequitibá,
daImbuiaedoPinheiroBrasileiro,
sóparacitaralgumasdasmaisconhecidas.Masamaioriadaspessoas
andanomeiodeumaﬂorestadessassemsequerperceberondeestá,
semnotaroformatodeumaárvore,
enﬁm,nada.Entãotenteaprendero
jogoda“MáquinaFotográﬁca”(veja
adiante),queserveparaabriracabeçaeosolhosparaaNatureza.
A biodiversidade da Mata Atlântica
corre perigo, já há muito tempo.
O mesmo acontece, no Brasil, em
outras ﬂorestas e ambientes naturais importantes (que os cientistas
chamam biomas): a Floresta Amazônica,oPantanalmato-grossense,
o Cerrado. Sua destruição é o resultado de um tipo de pensamento
e de um tipo de desenvolvimento
econômico e social. O pensamento
éutilitaristaeimediatista(istoé,
julgaovalordascoisasapartirdo
critériodovaloreconômicoimedia-

toqueelaspossamter,sempensar
nas conseqüências futuras). O desenvolvimentogeradoporestepensamentoénãosustentável(alongo
prazoesgotaosrecursosdoplaneta,
levaaocolapso).Estefoiocaminho
daCivilizaçãoOcidentalnosúltimos
500anos.Maschegouahorademudar(inclusiveparavocê!).
Os sinais da necessidade da mudança são gritantes: o aquecimento global, as grandes catástrofes
naturais, o envenenamento do ar,
daságuasedaterra,aextinçãode
espécieseaquedadaqualidadede
vida para muitas comunidades. A
boanotíciaéqueaconsciênciade
quenãoépossívelcontinuarassim
tambémestátendovezevoz.Perderbiodiversidadeéperderriqueza,
é uma ignorância. A ignorância de
nãoconhecernemrespeitaravida,
emtodasassuasformas.
Quando as ﬂorestas diminuem e
somem,porexemplo,ossoloseas
águas ﬁcam sem proteção. Nestes
solos plantam-se os alimentos (regados com essas águas) que você
come, que abastecem as cidades!
DestruiraNaturezaécomodarum
tironoprópriopé.Elaéabasesobreaqualsesustentatodaavida,
inclusiveanossa.
Entre os movimentos de reação ao
descaso com a Natureza, uma das
19

atividades mais empolgantes é o
plantiodasespéciesameaçadas.No
casodaMataAtlântica,váriasárvoreseﬂoresquenascemvemsendo
plantadas em áreas preservadas,
inclusive no Parque Villa-Lobos. As
plantas,alémdebeneﬁciaremoclima,comojádissemos,conservama
biodiversidade, servem de abrigo e
dãoalimentoamuitosanimais,são
Toda a vida está interligada
e é mutuamente dependente
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fontes de recreação e lazer, fornecemmuitasfrutasetêmefeitoterapêuticoemconvalescençasecasos
destress.
atividade
Qualaligaçãoentreambiente
natural, campo e centros urbanos?
Qual o ﬂuxo de energia e matéria
trocadoentreestesambientes?Será
quemantémalgumequilíbrio?

ATIVIDADE: Máquina fotográfica
Estejogocomeçacomumgrupoquedevesereunirnumcírculo,
numambientanaturalquevaiseropontoinicialdaatividade.A
seguirogrupodivide-seemduplas:umdosintegrantesdadupla
vaisero“fotógrafo”,ooutroa“máquinafotográﬁca”.A“máquina”é
conduzida,deolhosfechados,pelo“fotógrafo”,queescolhequepaisagem,árvoreououtroelementodaNaturezavaiser“fotografado”.O
“fotógrafo”ajustaaposiçãodacabeçaedocorpoda“máquina”,que
continuadeolhosfechados,paraapontá-laexatamenteparaacena
ouobjetoquedeseja“fotografar”.Aseguiro“fotógrafo”,semdizer
nada,bateduasvezes,deleve,noombroda“máquina”,quedeveabrir
osolhosporumsegundo,e“registrar”aimagemaser“fotografada”
edepoisdoistapinhasparafecharosolhos.O“fotógrafo”vaitirar
três“fotos”,sempredessemesmojeitoedepoislevaa“máquina”de
voltaaopontoinicialdaatividade,ondeaduplavaitrocardepapéis,
repetindo tudo. Quando todos tiverem feito o papel de “máquinas”
ogrupovoltaaopontoinicialeacontecea“revelação”,istoé,cada
“máquina”vailevaroseu“fotógrafo”aoslocaisouobjetos“fotografados”,parachecaremseoquea“máquina”defato“viu”foioqueo
“fotógrafo”escolheu.
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6 As plantas
que curam
Vocêachaqueoúnicoremédiopara
uma dor de cabeça é uma pilulazinha? Pois saiba: entre os grandes
benefícios que a Natureza oferece
aos homens está seu valor como
fonte de plantas terapêuticas (isto
é, plantas cujos componentes podem curar doenças). Hoje existe
todaumalinhadepesquisaemremédios ﬁtoterápicos (medicamentos obtidos a partir de plantas) e
sabe-secadavezmaisqueexistem
muitasplantas(eanimais)queproduzemcompostosquímicoscapazes
decurardiversasdoenças.Estesaber,originalmente,foiobtidopelos
povostradicionais(indígenaseou-
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tros), nas ﬂorestas de onde surgiramtodasaservasmedicinais.Vale
lembraristo,paraquemtachaosíndiosde“primitivos”...
O valor potencial dos remédios ﬁtoterápicosétamanhoqueumadas
maiores preocupações do governo
brasileirohojeéabiopirataria,que
ocorrequandorecursosbiológicose
conhecimentodepovostradicionais,
como os indígenas, são patenteadosporempresasmultinacionaisou
instituições médico-cientiﬁcas sem
que as comunidades que geraram
estesconhecimentosparticipemdos
lucros. De modo geral, biopirataria
signiﬁca a apropriação dos saberes

edosrecursosgenéticos(istoé,de
espécies de plantas e bichos) de
comunidades tradicionais por indivíduos ou instituições que buscam
o controle exclusivo do monopólio
sobreestesrecursosesaberes.
Tanta cobiça não é à toa: muitas
doenças podem ser tratadas diretamente por ervas medicinais. Por
exemplo, o chá de boldo pode ser
usadoparatratamentodeproblemas
digestivos, prisão de ventre ou em
casosdestressnofígado(intoxicações).Aalcachofracomumtambém
éótimaprotetoradofígado.Acavalinhaéumrevitalizante,seuchá
édiuréticoeajudaacontrolarproblemasdeácidoúrico(gota,etc.).
Oxaropefeitocomguacoéexpectoranteeéusadoemtosses,gripes
e resfriados. A malva controla in-

fecçõesnaboca,gargantaegengivas. A arnica é indicada no tratamentodemachucadosepancadas,a
catuabaéenergéticaeafrodisíaca,
enﬁm,osexemplossãoinﬁnitos.
Portudoisso,noscanteirosdoCEA
Villa-Lobos são criadas muitas ervasmedicinais.Sãousadasdesdea
antiguidadeecultivá-lasésimples.
Podemserplantadasemvasos,canteirosoumesmonochão,emlugares
fáceisdeirrigareondebatasol.
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horizontais

verticais

[05] esta palavra signiﬁca“alegriadamontanha”,muitoutilizada
naspizzas.

[02]seuspoderesna
cicatrização de ferimentos dos tecidos
sãoconhecidosdesde
a Idade Média, originária das regiões
montanhosas do nortedaEuropa.

[04]asfolhasdestatrepadeirasão
muitoutilizadasparafazerxarope
contradoençasrespiratórias.

02

[01]ochádeseuscaules de até 50 cm de
alturaéutilizadopara
tratardefrieiras,feridas,aftas,acneepele
seca.

04
[01]ochádesuasfolhas
verde-claras com pêlos
macios e esbranquiçados
acalma,eajudaeminfecçõesdegarganta.

03

01
02

[03] originária dos
campos de Minas
Gerais, as propriedadesdacascadestaervasãoenergéticas e toniﬁcantes
dosistemanervoso.

05
03
04
05

01
[04]seusramosverdeescurosproduzemóleos essenciais para fabricação de perfumes,
cosméticos, licores e
medicamentos.
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[03] a polpa da
sua folha é um
excelente cicatrizante para queimaduras,gostade
soloarenoso.

respostas na última página

ATIVIDADE
Descubraonomedaservasmedicinais
epreenchaosespaços:

[05] planta de
climaquenteque
com suas raízes
fortalece o sistema de defesa
doorganismo.

[02]muitoutilizadaparaajudaradiminuirosníveisdecolesterol e a pressão arterial,
alémdeserapreciadacomoum
alimentotônicoeafrodisíaco.
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Masosfrutossãoapenasumapequenapartedosalimentosnaturais.De
uma forma ou de outra tudo o que
comemos vem da Natureza (mesmo
osalimentosindustrializadossãoela-

7 Os alimentos
que respeitam
a nossa Natureza
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jaqueira

macadâmia

pau
brasil

Você conhece “alguém” que goste
demaisdecomerhambúrguer,batatafritaerefrigerante?Ouqueviva
de milk shake? Então informe essa
pessoa que o que ela está fazendo
comseuecossistemaindividual,interno,éamesmacoisaquedespejar
venenonumrio.Nóstambémfazemangueiras
mos parte da Natureza e precisamosderespeitoedaharmoniaque
umaalimentaçãosaudáveldá.Quem
nãosegueporessecaminhotermina como boa parte dos adolescentesdosEstadosUnidos(apátriado aracá
hambúrguer), às voltas com taxas
anormaisdeobesidadejuvenil...
Entre os alimentos mais gostosos
queseobtémdiretamentedaNatureza, as frutas merecem destaque.
No Parque Villa-Lobos existem vá- Amoreiras
rias árvores frutíferas (amoreiras,
pitangueiras,limoeiros,etc).Vejao
mapaondeelasestãoassinaladase
tente lembrar do aroma das folhas
decadaumadelas.Selembrou,ótimo: sua memória olfativa (isto é,
goiabeira
memória dos cheiros) está muito
boa!

boradosapartirdematériasprimas
naturais,emboraosprocessamentos,
nas fábricas, adicionem conservantes e muita química não-orgânica a
este tipo de comida). Os alimentos

mamoeiro

bananeira

cajá

limão
bravo

jabuticabeira

pitangueira

acerola

limão taiti

atividade
Façaumalistadesuasfrutas
prediletas. Compare com as
listasdeseusamigosemonteumaexposiçãocomasfrutas
maisapreciadaspelaturma.
27

Dicas para uma alimentação
e vida saudável
•Beberbastanteáguae/oulíquidostodososdias;
•Comerfrutas,verduraselegumes;
•Fazerexercíciosfísicostododia,depreferênciaaoarlivre;
•Comermenosprodutosindustrializadoseevitaraçúcaredoces;
•Nãodesperdiçaralimentosaocozinharenemnahoradecomer;e
•Agradecerportodosqueajudamatermosbonsalimentosàmesa.

deorigemanimalnãofogemàregra,
primeiro porque os bichos são parte da Natureza, e depois porque se
alimentamdeplantas,oudeoutros
bichosquecomemplantas.
A base da saúde está nas plantas.
Amaiorpartedoquecomemoséde
origemvegetal:comtrigosefazpão,
bolos,biscoitos,farinha.Oarroze
oscereaissãoalimentosbásicos;e
semfeijãooqueseriadoBrasil?Se
você come frutas, verduras e legumestododia,ﬁcamaisforteemais
equilibrado,poisocorpoécomoo
planeta:precisadoscuidadoscertos
paraestarsaudável.Numbompratoentramhortaliças,folhas,raízes
comestíveis (batata, cenoura, etc)
e arroz (de preferência integral).
Isso é muito importante para os
adolescentes, pois muitos comem
mal.Ponhanacabeça:refrigerante
maissanduíchenãosomamumaboa
refeição,nãoimportaoquedigaa
propaganda.
28

Essenciais, isso sim, são verduras:
elas incluem folhas (como alface,
espinafre, rúcula, etc.) que são as
partesdaplantaquerespiram;caules(comoaspargosoupalmitos)que
sãotroncos;eraízesdeváriasplantas(comoacenoura,abatata,orabaneteeabeterraba).Tambémsão
chamadosdeverdurasalgunsfrutos
não-doces, como as vagens verdes
ousuassementes(comoasdasfavas),opepino,asváriasabóboras,
ostomates(quenaverdadesãofrutos),aspimentas,etc.
As hortaliças são as plantas cultivadasemhortas(tambémchamadas
legumes,comoabobrinhaeberinjela),ealgumassementessãochamadasassimdepoisdesecas,comoéo
caso das ervilhas. Em botânica legumeéonomedadoaofrutotípico
das plantas leguminosas, também
conhecidoporvagens.Jáasfrutas
oufrutossãoaspartesdasplantas
quecontémassementes.

CARNE VERMELHA
E MANTEIGA
com moderação

ARROZ BRANCO, BATATAS, PÃO
BRANCO, MASSAS, DOCES

com moderação

LEITE E DERIVADOS OU
SUPLEMENTO DE CÁLCIO
PEIXE, FRANGO, OVOS

1 a 2 vezes por dia

0 a 2 vezes por dia

para todos

ÁLCOOL

LEGUMES E FRUTOS SECOS

se não houver contraindicações consumir
com parcimônia

1 a 3 vezes por dia

FRUTA

2 a 3 vezes por dia

VEGETAIS

2 a 3 vezes por dia

ÓLEOS VEGETAIS

CEREAIS E PÃO
INTEGRAL
Em quase todas
as refeições

COMPLEMENTOS
VITAMÍNICOS

em quase todas as refeições

EXERCÍCIO FÍSICO DIÁRIO E CONTROLE DO PESO

Os nutricionistas (especialistas
queestudamasmelhoresformasde
alimentação) criaram a imagem de
umapirâmidealimentarparaorientarumaalimentaçãodiáriasaudável,
com6“andares”.Nabasedapirâmideestãoosalimentosquedeveriam
serconsumidosemmaioresquantidades: arroz, outros cereais e pães
(todos integrais), e os óleos vegetais. Logo acima, em quantidades
intermediárias,apirâmiderecomenda o consumo de folhas, vegetais,
efrutas.No“terceiroandar”estão
oslegumes.Acima,peixes,frangos
eovos.Oslaticínios(queijos,iogurtes,leite)estãoabaixodaponta.Na
pontinha,istoé,paraconsumirem
quantidades mínimas, ﬁcam as fri-

A pirâmide
alimentar

turas,manteigaegorduras,acarne
vermelha, as massas, o pão branco
eosdoces.
Agora vamos veriﬁcar como você
come,ouseja,sevocêédotipoque
“inverteu a pirâmide”. Vale repetir:
teu corpo também é um ecossistema.Estánahoradeparardepoluílo com produtos industriais, você
nãoacha?

atividade
Veriﬁque o que você come,
fazendo uma lista de quantas
porções de cada tipo de alimento
vocêconsomeacadadia,ecompare com a pirâmide alimentar. Você
temumaalimentaçãosaudável?
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8 A hora e a vez
das minhocas
Decoreisso:naNaturezanãoexistem
animais “pouco” importantes. Das
oﬁcinas da criação só saem obrasprimas.Éocasodasminhocas,tão
pequenas no tamanho e tão essenciaisparaociclodevidadoplaneta.Issomesmo,aspequenasminhoquinhas são as maiores cavadoras
detúneisdeirrigaçãodaTerra.Seu
valorjáerareconhecidohámaisde
dois mil anos, no Egito dos faraós.
Onde elas trabalham (e elas trabalhampraticamenteemtodolugar)as
plantaseasﬂoresﬁcammuitomais
bonitas.ÉporissoquenoCEAexiste
umminhocário(istoé,umacriação
deminhocas).Aristóteles,ogrande
ﬁlósofogrego,dissequeasminhocas
eram“oaradodaTerra”eocriador
dateoriadaevoluçãodasespécies,
Charles Darwin, achava  que as minhocaseram“asmelhoresamigasdo
homem”. Os sábios estavam certos:
asminhocassealimentamderestos
orgânicos e sobras de vegetais que
estãonomeiodaterra.Parabuscar
o que comer, elas vão cavando pequenostúneisnosolo.Estestúneis
deixamentraraáguaeoar,fazendo
comqueaterraﬁquefofa,úmidae
ricaemnutrientesparaasplantas.
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As minhocas e
seus túneis
Masnãoésó.Quandoasminhocas
eliminam, pelas fezes (o cocô), a
comidanãoaproveitadanadigestão
(e olha que elas botam fora quase
tudo que comem!), aumentam ainda mais a fertilidade do solo, pois
essas fezes são o húmus, que é o
melhoraduboparaasplantas.Elas
sãotãoessenciaisparaaagricultura humana que se desenvolveu um
ramoeconômicolucrativo,chamado
minhocultura, isto é, a criação de
milhõesdeminhocas,emminhocáriosindustriais,paraaproduçãode
toneladas de húmus, de alto valor
comercial.
Existem de 3 a 8 mil espécies diferentesdeminhoca(1.500sãoestudadas), mas a mais usada para a
minhocultura é a “vermelha da Califórnia” (nome cientíﬁco: Eisenia

foetida),porquecrescevelozmente,
tem rápida maturidade sexual (90
diasparacomeçarasereproduzir),
e se adapta melhor ao cativeiro.
Elasvivememmédiade6a10anos.
Seuscorposinvertebrados,quemedemdepoucoscentímetrosa8metros,sãocompostosporanéis(como
se fossem botões superpostos unidosporumﬁo).Tem5pequenoscoraçõesemformadeanéis.Nãotem
pulmões:respirampormeiodapele
queproduzumasubstânciaviscosa
queajudaarespirareaselocomover
naterra,porquelubriﬁcaaminhoca.
Estelíquidotempoderescurativose
ajudaaminhocaasereconstituir,se
forcortada.
Asminhocassãohermafroditas(ou
seja,sãosimultaneamentemachose
fêmeas)ecadaumagera,emmédia,

1500descendentesporano(comoo
amadurecimentosexualdáminhoca
se dá aos três meses de vida, uma
minhocanascidaemjaneiroserábisavóemdezembro).Apesardetodas
teremosórgãossexuaismasculinos
efemininos,elasnãopodemseautofecundar,eprecisamseacasalar,o
queemgeralocorreànoite,emdias
úmidos, quando elas saem para a
superfíciepara,digamosassim,namorar.Duranteoacasalamento,que
dura de poucos minutos a algumas
horas, um muco viscoso envolve o
corpodasduasminhocas,juntandoosepermitindoatrocadoslíquidos
seminaisedosóvulos.Depoisde2
dias  as minhocas soltam uma espéciedetubogelatinosodentrodo
qualﬁcamde2a20ovos.Aespécie
“vermelhadaCalifórnia”(aespécie
que é criada no nosso minhocário)
produzumcasulodessesacada7a
10dias.Depoisde21dias,nascem
10 a 20 minhoquinhas de um milímetrodecomprimento.
Asminhocassãosóumexemplode
umaassociaçãoútildoHomemcom
outros seres vivos. Elas mostram a
importância de preservar a biodiversidadeecombateraextinçãode
espécies (que ocorre quando tipos
deanimaisdesaparecemousãocaçadosatéoúltimo).Elassãomuito
maisqueiscasdepescaria!
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9 Água é vida:
defenda a vida!
Quem é que pode viver sem água?
Ninguém,comotodossabem.Então
porqueossereshumanosestãopoluindo e desperdiçando a água do
planeta? Seria essa uma boa pergunta...paraosoutros?Vocêfecha
atorneiraquandoescovaosdentes?
Toma banhos rápidos? Re-aproveita
águasusadasparalavarochão?
Pois é, bilhões de pessoas – como
você – além de animais e plantas,
usamáguatodososdiasparamatar
asede,cozinhar,limpar,regarese
divertir.Masnoúltimoséculoaágua
écadavezmaismalusadaepoluída,
emborasejao“líquidodavida”.Na
verdadeaciclagemdaáguanaTerra é uma das condições essenciais
paraapresençadevidanoplaneta.
Este ciclo funciona a grosso modo
assim: a água evapora, por conta
do calor solar, e passa do estado
líquido para o gasoso, como vapor
d’água, concentrado essencialmente em  nuvens. Quando as nuvens
secondensam,formam-segotículas
que depois viram chuvas que caem
naterra,nosriosenosmares,eassimpordiante.Este“ciclodaágua”
necessitadecuidados,paraquenão
falteáguaaninguém.
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O ciclo hidrológico faz da água
um recurso renovável, mas não exclusivo da sociedade humana. Ela
tambémprecisasustentarasoutras
formasdevidadaTerra,osanimais
easplantas,quecompõemosdiversos ecossistemas. Muitos deles, por
sinal,sãocruciaisparaqueopróprio
ciclosemantenha,comoasvárzeas

dosrios,porexemplo.Porém,quantomaiságuaéretiradaparausohumano, menos sobra para sustentar
osoutrosseresdoplaneta.
Embora a água seja abundante na
Terra,éprecisonotarqueaúnicaque
serveparaavidaéapotável,aágua
doce.Masdetodaaáguaqueexiste
noplaneta,só3%édoce.Osoutros
97%sãosalgados,nãoservem.Dos
3%deáguadoce,77%estãoconge-

ladosnospóloseemgeleiras,22%
estãoemdepósitossubterrâneosde
difícilacesso,esó1%estádisponívelparaosseresvivos.Oproblema,
então,nãoéovolumedeáguadoce
daTerra,praticamenteomesmohá
500milhõesdeanos.Aáguanãoestá
acabando,oconsumoéqueestásubindoepoluindomais:nosúltimos
cemanoselefoiduasvezesmaior
queocrescimentopopulacional.

Crescimento do consumo
de água no último século
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Maisgraveainda:boapartedaágua
utilizadavoltaàNaturezapoluídae
contaminada, sem qualquer tratamentoprévio.Muitosdesteseﬂuentes, como são chamadas as águas
poluídas, são lançados em cursos
d’água limpos, contaminando-os
também.NoCEAVilla-Lobos,asplantassãoregadascomáguadepoço,
quevemdeumlençolfreático,isto
é,umriosubterrâneoondeseconsegueágualimpaparaaspessoase
a irrigação. Mas é importante que
elenãovenhaaserpoluído,comojá
ocorreucomoutroslençóis.
Você já perguntou, no banheiro,
quando dá a descarga, para onde
vai tudo aquilo? No CEA o esgoto
vai para uma fossa séptica, onde
é puriﬁcado de forma natural, por
bactérias e microorganismos. São
bichostãopequenosquenãopodem
servistosaolhonu,equedecompõem e transformam todo esgoto
emlíquidosqueaterrapodeaproveitar.Masmuitasvezesosesgotos
vão direto para os rios, os lagos e
oceanos, poluindo a água usada
parabeber,brincarelimpar.
Todo esgoto deveria ir para ETEs -
Estações de Tratamento de Esgoto,
poremnoBrasilsomente5%doesgotoétratado.Nestaspoucasestaçõesexistemﬁltrosqueconseguem
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Você já pensou, quando vai ao
banheiro e dá a descarga, para
onde vai tudo aquilo?

Poço e lençol
freático

separarasujeiradaágua,quevolta
aﬁcarlimpaepodesermandadade
voltaparaosrios,oslagoseosmares,sempoluiçãoesemestragos.A
qualidadedaságuasépreservadae
a vida das plantas, dos bichos e a
nossa,quedependedela,também.
Para limitar o consumo de água e
poluirmenosexistemhojediversos
sistemasquesubstituemalgunsusos
daáguapotávelpelanãopotável.O
CEAVilla-Lobosdecidiuinstalarum
dessessistemas.Elerecolhe,ﬁltrae
armazenaaáguadachuvaparausálanaregadasplantas.Existemou-

trossistemasqueusamaáguacom
sabão que sai da máquina de lavar
roupaparalimparpisosfrios(cozinhas, banheiros, lavanderias, etc).
Ou a água que sobra do banho, na
descargadovaso.
Aadoçãodestessistemasfazparte
deumestilodevidachamado“sustentável”.Esseadjetivoindicauma
formadeusodeumrecursonatural
(comoaágua,ououtro)quenãoo
esgotanemodestrói(nestesentido
umsistemaqueuseaáguadachuva
emvezdaqueladatorneiraé“sustentável”).
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calha
Sistema para recolher
água de chuva para
uso na irrigação de
jardins

atividade: Enquete
Useasperguntasabaixoparafazerumaenquetenasuaclasseouna
suacomunidade.Tabuleosresultadoseapresente-osnumseminário
sobreo“perﬁldeusodeágua”dogrupopesquisado(classe,escola,
bairro,etc).

condutor
filtro

caixa
d´água
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Hoje alguns desperdícios são altamente insustentáveis. Nos Estados
Unidos,porexemplo,volumesimensosdeáguapreciosa,eàsvezesrara,
sãoutilizadospararegarcamposde
golfe ou manter gramados decorativos em regiões semi-desérticas.
Quemsabevocêconheça:ovizinho
quelavaocarrocomumamangueira
em vez de um balde, o amigo que
escovaosdentesoulavaospratose
deixaatorneira“àvontade”,a“noivadochuveiro”(quedemooooradebaixodaducha).Vocêmesmopode
completaralista.EresponderseessasatitudescombinamcomamentalidadeambientaldoséculoXXI.

Perguntas
Quantaspessoasnasuafamíliafechamatorneiraaoescovardentes,fazer
abarbaoulavarpratos?
Quantos chuveiros existem na sua casa? Quantos são duchas? Existem
banheiras?Elastêmhidromassagem?
Qualaduraçãomédiadobanhodosentrevistados?
Qualfoiaúltimavezqueosentrevistadoschecaramoencanamentodomésticoparaveriﬁcarsehaviaounãovazamentos?
Qualéovolumedeconsumodeáguadesuaescola,assinaladonaconta?
Enasuacasa?
O retrospecto de consumo que todas as contas de água trazem indica
tendências de aumento na sua escola nos últimos 6 meses? E na sua
casa?
Osvasossanitáriosinstaladosnasuaescolaoucasasãodotipo“ecológico”(comcaixaacopladaqueconsomeapenas6litrospordescarga)?
Quantossão?
Quemétodosdereaproveitamentodeáguaseriamviáveisdeinstalar,a
seuver,nasuaescola/casa/comunidade?
Quantasvezespordia/semanasãoregadososjardinsdacasa/escola/
bairro?
Deondevemaáguaquevocêutilizaemsuacasaeparaondeestáindo
oseuesgoto?
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10 Energia renovável
Nãoénovidade:ostiposdeenergia
maisusadosnanossasociedadesão
aelétricaeaquevemdaqueimade
combustíveis. Mas no CEA Villa-Lobos, para aproveitar o sol de todos
osdias,decidimosutilizaroutrotipo
de energia, a solar, para aquecer a
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águadoschuveiros.AenergiafornecidapeloSoléchamadarenovável,
porque sua fonte renova-se sempre,
nãoseesgota.Aenergiaeólica(obtidaapartirdovento,quemoveas
“hélices”oupásdosgeradoreseólicos)tambémérenovável.Eelasnão
deixamresíduos,istoé,nãocausam
poluição (por isso são chamadas
tambémdeenergias“limpas”).
Jáosautomóveis,dequetantogostamos,usamenergiadecombustíveis
comoagasolina(eoutrosderivados
depetróleo,comoóleodieselequerosene)queénãorenovável,porque
o petróleo, que é extraído das profundezas da terra (ou do mar), um

diavaiacabar,seesgotar.Alémdisso,paraqueopetróleoviregasolina,
óleodieselequerosene,precisapassarporprocessosindustriaiscomplicados.Equandoéqueimado,elesuja
muitooar.
OBrasiltambémvemtestando,com
grande sucesso, o uso de combustíveis renováveis, como o álcool,
que é obtido a partir da cana-deaçúcar, e o biodiesel, produzido a
partirdeóleosvegetais.Masestes
combustíveis, embora sejam provenientesdeplantas,necessitamtambém de complexos processamentos
industriais para serem produzidos.
Uma vantagem é que são bem menos poluentes para a atmosfera.
Umadesvantageméqueasenormes
plantações onde é cultivada a matéria-primaexpandem-seàcustada
eliminaçãodasﬂorestas.
Aenergiaelétricaéumcasomisto. No nosso país sua principal
fonteéconstituídapelashidroelétricas, cujas turbinas são
movidas pela força da água
dos rios. Esta energia elétrica é renovável e limpa,
embora as represas inundemgrandesáreasnaturais

Geradores eólicos não
deixam resíduos
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Aquecedor solar em
funcionamento

e cidades. Em menor quantidade
temos energia elétrica proveniente
determoelétricas,ondeasturbinas
sãomovidaspelocalordaqueimade
carvãoque,comoopetróleo,éextraído da terra e não é renovável.
Alémdisso,tambémsoltaumaescurafumaçaaoserqueimado.
Vocêviu,então,queaenergiaelétricapodeserobtidadefontesrenováveis(solares,eólicas,hídricas),
ounãorenováveis(térmicas).Esse
tipo de energia é essencial para a
nossavida:aqueceaáguadosnos40

sosbanhos,iluminanossascasase
ruas,faztodososeletrodomésticos
funcionarem.
Poroutrolado,aenergiadoscombustíveis em geral provém de uma
fontenão-renovável(petróleo),mas
também pode ser produzida a partirdeplantas.Elatambémémuito
importante, porque move carros e
motores.
Masoessencialéperceberqueprecisamos mudar o jeito que usamos
energia.Nãosóporquemuitasfontes vão se esgotando (como o car-

vão e o petróleo), mas por outras
razões também. Em primeiro lugar,
oscombustíveischamados“fósseis”,
istoé,derivadosdocarvãoedopetróleo,quandosãoqueimados,como
vimos,causamgrandepoluição.Em
segundo lugar, as grandes monoculturas, necessárias para produzir
combustíveiscomoálcoolebiodiesel,esgotamaterraedesequilibram
osambientes(levando,porexemplo,
àdestruiçãodaFlorestaAmazônica
emaltaescala).Emterceirolugar,a
construção das hidroelétricas, com
orepresamentodosrios,alagaáreas
enormes onde vivem pessoas, animaiseplantas.
Temos que transformar esses tipos
de “relações” com a Natureza. Os
sistemas mais naturais de produzir
energia,emaislimpos,foramdesenvolvidosparacriaralternativas.Por
exemplo, painéis para captar energiasolar(quenumpaístropicalede
céuclarocomooBrasilsãoótimas
opções), que podem ser instalados
em casa e prédios para esquentar
a água do chuveiro. Ou geradores
de energia eólica (em pontos onde
ventamuito,comoolitoraldoNordeste).
São poucos os sistemas sustentáveisdeproduçãodeenergiajáimplantados.Masissonãoédesculpa
paraesperarqueasolução“caiado

céu”.Existematitudesdereação.E
você (ou seus pais) podem adotálas,casoqueiram.
Quetalnãodeixarluzesacesassem
necessidade? Para produzir essa
energiamuitocarvãopodetersido
queimado,ouumriopodeestarrepresado!Outradicaéandarmais...
de bicicleta. E manter o motor do
carro regulado, o que ajuda a preservar a Natureza. Se for possível,
podemos instalar em nossas casas,
prédioseescolassistemasdeenergialimpa(solar,eólica)oudereaproveitamento de águas de chuva,
águas servidas, etc. Há inclusive
algunsprojetosdeaquecedoressolaresdebaixocustoqueesquentam
ochuveiroeeconomizamaté40por
centodacontamensaldeluz.Oimportanteédeixardeser“paciente”
dapoluição,parasetornar“agente”
de uma mudança mundial: no jeito
depensar,naformadeviver.

Atividade: teatro
Criar diversas cenas teatrais
mostrando o desperdício de
recursos naturais e apresentar
possibilidades de consumo sustentável para outros grupos na escola
e/oucomunidade
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11 Não seja
um poluidor:
cuide do lixo!
EntãovocênãoquerpoluiraNatureza?Nessecasoprecisalembrarque
emtudoquevocêcompraeusa,ou
come,existeumasobra(aembalagem,acasca,ououtra)quedepois
temqueserjogadafora,serdescartada,istoé,viralixo.Porexemplo,
quando você compra um CD, tem
que jogar fora o celofane em volta
dacapa,nãoé?Eomesmovalepara
oscaroçosdauva.Ofatoéquetudo
quevocêdescartaviralixo,embora

haja“tipos”diferentesdelixo.
Masopiorproblemadejogarascoisas“fora”équeesse“fora”...não
existe!Issomesmo,eleétotalmente
hipotético,simbólico,umjeito(não
muito verdadeiro) de falar, porque
tudo ﬁca aqui mesmo, no planeta,
nacidade,àsvezesnobairro.Sãoos
lixões,osaterros,lugaresaltamente
degradados,ondevaipararolixode
milhõesdepessoas.
Não existe um lugar
para jogar o lixo ‘fora”
do planeta! Fica tudo
por aqui mesmo!

A maior parte desse lixo é feita de
sobras industriais: embalagens de
todo tipo (plásticos, caixas de cartolina, latas, sacos, etc). Mas existemalgunsjeitosdediminuiramontanhadelixoqueumacidadecomo
SãoPauloproduztododia.
O essencial é aprender a viver com
menosdesperdício,demodoaproduzir menos lixo. É bom reduzir os
excessos de consumo. Juntar montesderoupas,detênisdegrifeede
badulaqueseletrônicoséumaforma
insustentáveldeviver.Paraoplanetaetodosquemoramnele(inclusive
nós)émelhorqueaspessoastenham
um estilo de vida frugal e confortável,dentrodobomsenso.Issose
chama consumo sustentável, uma
formadeusarasriquezasdaNaturezasemcausarsuadestruição.
Você – e todos – precisam ter novos comportamentos. Por exemplo:
compre uma boa bolsa de pano e
abandone os sacos de plástico no

supermercado (é o tipo de resíduo
que mais se vê nos lixões). Preﬁra
produtos naturais aos industrializados, evite ao máximo jogar comida
fora, pense duas vezes antes de se
“livrar” de coisas que ainda podem
serúteisparaalguém,etc.
É viável, sim, separar o lixo, para
aproveitar o que for possível. Existem dois tipos de lixo. As embalagens e os produtos industriais são
LIXOSECO:papel,papelão,plástico,
vidro,metal,etc.Tudopodesercolocadojuntoedepoismandadopara
centros de reciclagem ou cooperativas de catadores que separam e
revendemomaterialparaasindústrias.Olixodeixadeser“lixo”evoltaparaaprodução.
Catadores separam
o lixo que vai ser
revendido

lixo úmido
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lixo seco
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12 a composteira
Ooutrotipodelixoéfeitoderestos
dealimentos,folhassecasetudoque
éorgânico,istoé,quecomotempoapodrece,estraga,etc.ÉoLIXO
ÚMIDO. Este tipo de lixo pode ser
colocado numa composteira, onde
vaiviraraduboorgânicoparajardins
ehortas.NacomposteiraaNatureza
mostraseupoder,quenadadesperdiça,nadaperde,etransformatudo.
Éoqueacontecenacompostagem.
NoCEAVilla-Lobosexisteumacomposteira. Ela é formada por pilhas
de matéria orgânica como plantas,
cascas, restos de alimentos, etc,
quevãosofreraaçãodelarvas,minhocas, bactérias e fungos e, aos
poucos,vãosedecompondoeviran-
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doterranovamente.Umaterrabem
úmidaericaemnutrientes(quealimentam plantas), e um excelente
adubo.Éimportantequeacomposteira,devezemquando,sejarevolvidaparaaceleraradecomposiçãoe
atransformação.
Revolver a composteira
acelera o processo de
transformação do lixo
úmido

os 5r´s
Onovocomportamentoemrelaçãoao“lixo”devetercomobase
os famosos cinco “Rs”: re duzir (o consumo inútil, o desperdício),reutilizar(tudoquepodeser
re-aproveitado),reciclar(latase
janelas velhas, em alumínio e vidro
novo,porexemplo),reparar(tudo
quepodeserconsertado)erepensar(nossarelaçãocomaNatureza
eomundo).Estaéanova“onda”do
séculoXXI:asustentabilidade.

Lembre-se que nada está mais fora
demodaqueoconsumismo(quando você consome por consumir, e
nãoporrealnecessidade).Estáfora
de sintonia com nosso tempo, que
pedeousoracionaldosrecursosnaturais.Consumismoécoisadegente
desinformada.Econsumismoproduz
muitolixo.Porisso,saibaqueépossível ajudar a Natureza e consumir
só aquilo de que você realmente
gosta, sem precisar acumular quinquilharias na sua casa, nem na de
ninguém.

Atividade: decomposição
 Pegue potes transparentes e
coloque cascas de frutas e legumes.Completecadaumdeles
daseguinteforma:1)água,2)terra
e3)restosdealimentos.Façauma
tabelaediariamentedescrevaoque
aconteceudentrodecadapote.Qual
aformadedecomposiçãoqueabsorvemelhoroxorumequesaidosrestosdosalimentos?
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13 Para pensar
Vocêleu,vocêviu,vocêdiscutiu.E
agora,comovaiser?Oquevocêvai
fazer?Vaideixaroplanetavirarum
deserto?Ouumalixeira?Enãosóo
planeta:opaís,acidade,oParque,
atuacasa?Nãoadiantaesperarpor
um “movimento coletivo” salvador,
feito pelos outros. VOCÊ é “os outros”!Eo“coletivo”começaquando
“um”semexe.Dequeladovocêvai
ﬁcar?Essaperguntaestápostapara
todos os seres humanos no século
XXI.Nãovaidarmaisparaﬁcar“em
cima do muro”. A vida está pedin-

doqueVOCÊarregaceasmangas!E
você viu que existem coisas possíveisdeseremfeitas.
Nessa cartilha tocamos (de leve!)
em alguns dos maiores problemas
dahumanidadeatual:educaçãoambiental,climaepoluiçãodoar,destruiçãodeﬂorestas,perdadebiodiversidade, extinção de espécies da
faunaeﬂora,alimentaçãosaudável,
recursosgenéticosimportantespara

o homem (como ervas medicinais
ouminhocas),ameaçasàqualidade
da água, energias renováveis, lixo
e reciclagem. São temas vastos: se
alguém decidir estudá-los a fundo,
éuminvestimentoparaavidainteira.Sealguémdecidirlutarporeles,
também.Ilustreshomensdeciência,
artistasepessoassensíveisdomundotododoaramseusmelhoresesforçoseanosdetrabalhoparaqueesta
mensagem chegasse até você: chegouatuahoradecarregaratocha.
O ciclo da Natureza é sem ﬁm. Vai
do menor microorganismo, que escapamesmoaummicroscópio,até
Somos todos
responsáveis pela
saúde do nosso
planeta.
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estrelasdedimensõesastronômicas.
Tudo que está vivo faz parte dela,
vocêinclusive.Elapodeteensinar:
éinimaginavelmentepoderosamas,
aomesmotempo,pacíﬁca.Éumsistemadeequilíbriosquese“auto-regula”numgraudeperfeiçãoquenenhumcomputadorpodealcançar.Na
verdadeétãoimpressionantequea
únicaatitudeinteligenteemrelação
a ela é a reverência, o respeito, a
proteção.
Se você se tornar seu admirador, e
maisqueisso,seuguardião,elaretribuirá ensinando seus segredos.
Ela sabe como preservar a Vida na
Terra. E como você é parte da Natureza, isso signiﬁca dizer que ela
pode te ensinar a preservar a tua
vida,comharmonia,comequilíbrio,
com sabedoria.  Proteger e preservaroambientenaturalécuidardesi
mesmo.Naverdade,éaúnicaposturarealmentelógica.Pensenisso,
eseacharquevaleapena,junte-se
anós.Comotimismo!
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respostas
Página 17
atitude para mudança
AcriaçãoeamanutençãodeParques
éumadelas.Masvocêtambémpode
fazeralgumacoisa:porexemplo,espantarapreguiçaeandarumpouco
maisapé(alémdomaisésaudável
eensinaa“ircomcalma”navida).
Ouusarbicicleta.Vocêtambémpode
passaraolharcomoutrosolhospara
otransportecoletivo(ônibus,trem,
metrô),quepoluibemmenosqueos
veículosindividuais.Semuitagente
ﬁzesse assim, a poluição do ar e o
aquecimento global diminuiriam. A
questão é saber se as pessoas estão dispostas. Você, por exemplo,
doqueestariadispostoaabrirmão,
emdefesadaTerra?
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Página 24-25
palavras cruzadas
Verticais
[01] Cavalinha
[02]Alcachofra
[03]Catuaba
[04]Guaco
[05]Orégano
HORIZONTAIS
[01]Malva
[02]Arnica
[03]Babosa
[04]Alecrim
[05]Gengibre
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