
Produção

Caminhos
NUTRIÇÃO   *   ÁGUA   *   DESENVOLVIMENTO RURAL

leitedo

Caderno do professor

Realização

01_CAPA_LEITE.indd   3 22/06/2012   16:28:57



2 Programa Nestlé Saber

ÍNDICE

OS ALIMENTOS E O HOMEM 4

20

26

10

16

A PRODUÇÃO DO LEITE

Colaboraram nesta edição: 
Ivan Zurita, João Dornellas, Izabel Azevedo, Helvio Kanamaru, Lia Barros

Nestlé Brasil LTDA.
www.criandovalorcompartilhado.com.br Correspondência: 

Av. Arruda Botelho, 684 - 5° andar – CEP 05466-000 – São Paulo - SP - Tel. (11) 3022-5599  
educacao@edhorizonte.com.br     •     www.edhorizonte.com.br

ÁGUA, FONTE DE VIDA E SUSTENTO

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

DESENVOLVIMENTO RURAL

Diretor Geral
Peter Milko

Diretor Editorial: Ricardo Prado
Textos: Flávio Dieguez, Ricardo Carvalho e Joana Marins

Atividades Pedagógicas: Marina Reiter, Adelsin, 
Gabriela Raggio, Roque Soares e Viviane Fortes

Diretora de Arte: Walkyria Garotti
Chefe de Arte: Diogo Franco do Nascimento
Assistente de Arte: Roberto Morgan Lopes

Ilustrações: Fido Nesti
Produção Editorial: Fabiana Nogueira e Juliana Mingoti

Produção Gráfi ca: Mauro de Melo Jucá

Coordenadora Educacional: Rosi Barreto
Assistente Educacional: Luciane Sodré

Apoio: Allan Amorim

Fotos de Capa: Mateus Pereira/Horizonte, Rogério Reis/Pulsar,
Valdemir Cunha/Horizonte, IstockPhoto

02a03_ABRE_leite.indd   2 22/06/2012   15:33:01



3Caminhos do Leite

APRESENTAÇÃO

Caro educador
O campo é a grande força da economia nacional e é seu desempenho que coloca 

o Brasil como um dos maiores produtores de alimentos do mundo. No entanto, o de-
senvolvimento rural se faz necessário para atender a demanda de alimentos para uma 
população mundial crescente, utilizando os recursos naturais de forma sustentável.

Desde o início de suas operações no Brasil a Nestlé mantém seu compromisso 
com a sociedade e investe em programas de apoio técnico em parceria com univer-
sidades nas diversas cadeias de fornecimento, como o leite, o café e o cacau.

Além do apoio aos produtores rurais, a empresa mantém seu compromisso de 
compartilhar conhecimento com as comunidades do campo, dando ênfase à edu-
cação, à nutrição e ao cuidado com a água por meio do programa NESTLÉ SABER da 
Fundação Nestlé Brasil.

Partindo da nutrição, o SABER remonta o caminho dos alimentos para ressaltar in-
formações importantes sobre saúde, sustentabilidade ambiental, a importância da água 
como recurso natural e para a hidratação, agricultura e história do Brasil, mostrando ao 
aluno a ligação do alimento que consumimos com a origem da matéria-prima.

Este material de apoio é enriquecido pelo conhecimento e informações adquiri-
dos por outros dois programas, o NESTLÉ NUTRIR e o NESTLÉ CUIDAR. Todo este 
conteúdo se transmite de forma lúdica, por meio de brincadeiras e atividades educa-
tivas que você poderá realizar com seus alunos, complementando o currículo escolar.

Afi nal, uma vez que o aluno entenda a importância do cuidado consigo e com a 
realidade que o cerca, irá compartilhar esses valores com as pessoas à sua volta, ge-
rando um crescimento virtuoso.

João Dornellas
Presidente da Fundação Nestlé Brasil
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Veja de onde são originários alguns dos produtos que hoje estão nas mesas de todo mundo

CACAU
México

ABACATE
América Central

BATATA
Cordilheira 
dos Andes

AZEITONAS
Oriente Médio

LARANJA
China

BANANA
Índia e 
Malásia

ESPECIARIAS, 
PEPINO
Índia

TRIGO
Egito

ABACAXI
Brasil CEBOLA, 

ESPINAFRE, MELÃO
Oriente Médio

CENOURA
Afeganistão

ARROZ
Sudeste Asiático

CAFÉ
Etiópia

O arado mudou tudo...

Alimentos dos cinco continentes
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Com a 
agricultura 
o homem 
conseguiu se 
fi xar na terra, 
aprendendo a 
viver dela

MILHO
América do Sul

América Central

O arado mudou tudo...
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Agropecuária e civilização: essas duas pala-
vras são quase sinônimos na história da hu-
manidade. Primeiro porque surgiram mais ou 
menos ao mesmo tempo, entre 20.000 e 10.000 
anos atrás. Mas também porque foi a partir 
do domínio das técnicas de plantio, colheita 
e pecuária que surgiram as primeiras cidades; 
também apareceram profi ssões que antes não 

existiam. A vida nas cavernas ou em acam-
pamentos nômades havia fi cado para trás; 

já não se procuravam os alimentos por 
meio da caça e da coleta de frutas e 
raízes na natureza. 

Em vez disso, alguns animais pas-
saram a ser domesticados e alguns 
tipos de cereais muito produtivos 

passaram a ser plantados. Os pri-
meiros foram o trigo, o arroz, a cevada, 

a azeitona e as primeiras espécies frutíferas. Nos 
pastos, criavam-se cabras, bois, ovelhas e porcos. 
Isso proporcionou mais oferta de alimentos, que 
foi acompanhada por um rápido crescimento da 
população, nas sociedades humanas, naquele pe-
ríodo – chamado de neolítico. 

De apenas 200.000 pessoas, a população pode ter 
aumentado para 5 milhões de habitantes na região 
em que se encontram as mais antigas plantações. Esse 
território estendia-se por onde, hoje, fi cam os países 
do Oriente Médio e do sudoeste da Ásia. Alcançava 
parte da Índia e do norte da África, a região da Meso-
potâmia (nos atuais Irã e Iraque, onde foram encon-
trados arados de 5.000 anos), Síria e Turquia. Mas a 
agricultura também apareceu, simultaneamente, em 
outras regiões do planeta, como no sudeste da Ásia 
(nos atuais Vietnã, Indonésia e Malásia, por exemplo), 
na China e no Japão. Nas Américas já existiam grandes 

04a09_NUTRICAO_NOVO.indd   4 22/06/2012   16:13:32



5

Estes são brasileiros da gema

plantações de milho 8.000 anos atrás, muito antes da 
chegada dos colonizadores. E, no Brasil, diversos povos 
nativos dominavam o cultivo da mandioca, raiz que se 
tornaria, juntamente com a proteína extraída dos peixes, 
o prato principal da dieta ameríndia.

As primeiras zonas de cultivo se aproveitavam das 
áreas inundadas pelos rios, que com as cheias se tor-
navam ricas em nutrientes. E se a fartura aumentou, 
o trabalho também. Para expandir as áreas de plantio 
para além das várzeas e margens dos cursos d’água foi 
preciso construir canais para irrigar as plantações e tam-
bém silos, para guardar as sementes para o plantio do 
ano seguinte. Foi preciso, ainda, estudar e conhecer as 
melhores sementes, além de descobrir a época ideal de 
semear em cada lugar. Ou seja, a agricultura trouxe com 
ela novas atividades e, dessa maneira, diversifi cou a so-
ciedade, criou diversos tipos de trabalho, propiciando o 
surgimento das primeiras cidades, que se formavam em 
torno de atividades mercantis envolvendo esses novos 
produtos cultivados. Indiretamente, a agricultura e a 
pecuária também contribuíram para o progresso dos 
conhecimentos técnicos e da educação, dando origem 
ao que, hoje, chamamos de civilização.

A domesticação dos animais ajudou o processo de 
sedentarização do homem: além de carne e leite, os 
animais domesticados serviam para puxar arados

A
FP

Estes são brasileiros da gemaEstes são brasileiros da gema

Da mandioca, 
entre outras 
coisas, se faz o 
pão de queijo. 
É dela que se 
tira o amido 
do polvilho, 
um ingrediente 
básico nessa 
receita. Inteira 
ou como farinha, 
já era um prato 
típico dos 
índios quando 
os portugueses 
chegaram aqui.

Há séculos essa 
fruta típica 
da Amazônia 
alimenta índios 
e caboclos da 
região, seja como 
suco ou como 
acompanhamento 
para o peixe. 
Possui bastante 
ferro e vitamina 
C. Além dos 
frutos, pode-se 
tirar palmito do 
açaizeiro.

Beber chimarrão, 
feito do mate, 
foi um hábito 
que os gaúchos 
aprenderam 
com os índios 
guaranis. Desde 
o século 17, sua 
cultura disputa 
espaço com as 
pastagens e 
lavouras, mas 
o consumo no 
sul é su� ciente 
para sustentar a 
produção local.

Proveniente 
da Amazônia, 
cultivado no 
Brasil, Venezuela, 
Colômbia e 
Peru, o fruto é 
utilizado para 
a fabricação 
de sucos, 
refrigerantes e 
xaropes. Possui 
propriedades 
estimulantes por 
causa da alta 
concentração 
de cafeína.

Nativo da região 
litorânea do país, 
o caju já era 
utilizado como 
alimento pelos 
povos indígenas 
antes da chegada 
dos portugueses. 
Rico em vitamina 
C, o caju 
proporciona sucos 
e doces, além da 
castanha, torrada 
e exportada para 
o mundo inteiro.

Originária da 
Mata Atlântica, 
a jabuticaba é, 
na maioria das 
vezes, consumida 
in natura, mas 
também é 
encontrada nas 
formas de geleia, 
doces e sucos. 
A polpa é rica 
em ferro, fósforo 
e vitamina C.

Mandioca Açaí Erva-mate Guaraná Caju Jabuticaba
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OS ALIMENTOS E O HOMEM

“Nós não temos um corpo. Nós somos o nosso cor-
po”, afi rma a nutricionista Maria Cristina Faber Boog, da 
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (Universi-
dade Estadual de Campinas). Essa frase aponta a difi -
culdade que temos de compreender que o organismo 
humano não é uma máquina e que as escolhas sobre 
aquilo que comemos afetam diretamente o nosso dia 
a dia. A educação recebida na infância é fundamental 
para defi nir a nossa relação com os alimentos. Afi nal, o 
ato de comer faz parte da cultura de cada um. “Nossos 
hábitos alimentares formam-se nas primeiras fases da 
vida e, por isso, têm raízes profundas”, diz Cristina. 

Certos costumes alimentares podem levar à obesi-
dade, se houver exagero. Já quem se preocupa excessi-
vamente com as calorias pode deixar de comer alguns 
nutrientes necessários. E quem abusa de alimentos 
gordurosos cria para si diversos problemas circulató-
rios, com efeito direto sobre o coração, por exemplo. 

Uma boa dica para manter o equilíbrio é dividir 
os alimentos em três tipos, como propõe o Centro 
Brasileiro de Apoio Nutricional. Primeiro, existem os 
construtores, que fornecem proteínas, como ovos, 
leite, feijão e carnes, por exemplo. Todos os órgãos 
do corpo são formados por células criadas a partir de 
proteínas, que poderiam ser comparadas aos tijolos 
de uma casa. Já os alimentos energéticos, como a 
batata ou o macarrão, estão por trás de todas as ati-
vidades do organismo. São eles que fornecem energia 

Você é o que você come

rapidamente. Por fi m, existem os alimentos regula-
dores, que contêm vitaminas e minerais, como as 
frutas e as verduras. Além de se alimentar correta-
mente, praticar atividades físicas é um hábito que não 
pode faltar na rotina de qualquer pessoa, jovem ou 
adulta, pois é a garantia de que a alimentação será 
transformada em energia em vez de gordura.

Atividade física é para a vida toda

Legumes são alimentos reguladores de diversas funções 
em nosso organismo e devem ser consumidos diariamente

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 
que a inatividade física seja o quarto fator de risco de 
mortalidade mais importante do mundo. A mesma 
entidade afi rma que a prática regular de exercícios 
diminui a possibilidade de uma série de enfermidades 
como a hipertensão, diabetes e problemas cardio-
vasculares. Exercitar-se é fundamental também para 
o controle do peso, sem contar benefícios como o 
fortalecimento dos ossos e das articulações. 

Algumas transformações ocorridas no último sécu-
lo, entretanto, contribuem para que as pessoas man-
tenham níveis de inatividade cada vez maiores. Com 
a maioria da população concentrada nas cidades, o 

gasto médio de calorias por dia acaba sendo reduzido 
em decorrência do uso de certas comodidades, como 
os carros e a televisão. E é justamente por isso que a 
OMS elaborou recomendações sobre a importância 
do esporte para a manutenção da qualidade de vida e 
para a prevenção de doenças. Na infância e na juventu-
de, por exemplo, a organização sugere a realização de 
esforços, principalmente aeróbicos.  Na idade adulta, 
o ideal é praticar 150 minutos semanais de atividades 
moderadas ou 75 minutos a um nível mais vigoroso. 
O mesmo vale, em intensidade menor, para os idosos. 
Lembrando que qualquer exercício deve ter acompa-
nhamento profi ssional para evitar lesões.
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Quem é quem no nosso prato
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O Guia Alimentar dos brasileiros
O Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde, 

em 2005, é uma referência nacional quando o assunto é nutrição e qualidade 
de vida. Ele traz orientações de práticas alimentares saudáveis, que ajudam 
na prevenção de doenças relacionadas à má alimentação. Podemos citar 
como exemplos de doenças relacionadas aos hábitos alimentares o 
diabetes, a obesidade, a hipertensão e problemas cardiovasculares. 

O Guia Alimentar apresenta nove diretrizes (sendo duas es-
peciais) que tratam do consumo adequado dos diversos tipos 
de alimentos. Cada diretriz, por sua vez, é acompanhada por 
objetivos; a que aborda os cereais, tubérculos e raízes, por exem-
plo, recomenda o consumo de refeições “ricas em carboidratos 
complexos (amido), como cereais de preferência integrais, tu-
bérculos e raízes, para garantir 45% a 65% da energia total diária 
de alimentação”. Já as diretrizes especiais ressaltam a importância 
de outros dois fatores fundamentais para a promoção de uma vida 
saudável: atividades físicas regulares e a manutenção da qualidade 
sanitária dos alimentos. Para conferir o guia completo, acesse este en-
dereço eletrônico: http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/
pdf/05_1109_M.pdf. 

Construtores
Alimentos que fornecem 
proteínas ao corpo, importantes 
para construir as células e 
regular o seu funcionamento.

Ovos, leite, feijão, carnes, 
frango, leguminosas.

Energéticos
São os alimentos
ricos em carboidratos, 
que nos dão energia 
rapidamente.

Batata, macarrão, 
cereais, pão, milho.

Reguladores
Alimentos que contêm vitaminas, responsáveis 
por controlar as reações químicas para o 
funcionamento do corpo, e minerais, que 
transportam oxigênio dos pulmões para as células.

Frutas, legumes, verduras e alguns tipos de carne 
e peixe, como fígado, rins e sardinha (vitaminas); 
grãos, frutas e carnes (minerais).

04a09_NUTRICAO_NOVO.indd   7 22/06/2012   16:13:42
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Comer bem também é dever de casa
Qual o papel da escola na formação de hábitos saudáveis 

entre as crianças? Segundo o Observatório de Políticas de 
Segurança Alimentar e Nutrição, da Universidade de Bra-
sília (UnB), é importantíssimo, pois as crianças consomem 
de 25% a 33% das calorias diárias na escola. É também lá 
que elas formam suas preferências alimentares e, por isso, 
é indicado que os professores conscientizem os alunos da 
importância de reduzir o consumo de alimentos acumula-
dores de gorduras, sódio e açúcar.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), a manutenção de hábitos saudáveis deve ser uma 
temática presente na prática docente. A abordagem com 
os alunos precisa englobar toda a comunidade, incluindo 
o corpo da escola, os profi ssionais locais de saúde e a famí-
lia.  A preocupação se justifi ca, pois, além do aumento no 
número de crianças e adolescentes com excesso de peso 
no país, algumas doenças antes relacionadas apenas à vida 
adulta, como colesterol alto e hipertensão, atingem hoje 
também o público infantil.

Tratada como criação 
dos escravos, pesquisas 
recentes contradizem 
essa origem da feijoada. 
Ela seria infl uência dos 
cozidos da culinária 
portuguesa e francesa

Aula de culinária: boa oportunidade para criar hábitos 
saudáveis e ampliar o conhecimento sobre nutriçãoFO
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De acordo com as infl uências trazidas pelos 
povos que habitam cada região, desenvolve-

ram-se diferenças de hábitos alimentares 
dentro do Brasil. No Norte, de acordo 
com a publicação Alimentação e Nutri-
ção no Brasil, da Universidade de Bra-
sília, predominam traços da culinária 
herdada dos índios, como a mandioca. 
Pela abundância de água dos rios tam-

bém se consome uma grande quanti-
dade de peixes de água doce.
No Nordeste, por sua vez, convivem in-

fl uências de diversos países com os hábitos 
dos índios de comerem mandioca, milho, carnes 
e frutas silvestres. A famosa carne de sol é uma 
herança, acredita-se, da carne feita no moquém, 
um gradeado de madeira utilizado pelos indíge-
nas para assar alimentos. Por outro lado, a galinha 
ao molho pardo seria uma adaptação brasileira 
do prato português galinha de cabidela.  

A culinária do Centro-Oeste, centrada em pra-
tos tradicionais como o cozido e o arroz de pe-

qui, sofreu uma reviravolta com a construção de 
Brasília, que provocaria a migração de inúmeras 
famílias de outras partes do país. Assimilaram-se 
muitos costumes alimentares do Sul, como o 
churrasco gaúcho, bastante apreciado na região 
graças aos seus numerosos rebanhos de gado.  

O Sudeste é uma verdadeira miscelânea. Heran-
ças das tribos de índios do litoral, como a moque-
ca capixaba, dividem espaço com as contribuições 
dos diversos povos imigrantes. Italianos, espanhóis, 
árabes, chineses e japoneses, entre outros, vieram 
em sucessivas ondas, cada um trazendo aspectos 
alimentares únicos das suas terras distantes. Há, 
ainda, o peso da cozinha portuguesa, de onde 
vem a maioria dos petiscos de padaria (bolinhos 
de bacalhau, rissoles de camarão etc.).

Um dos principais fatores que defi nem a co-
zinha do Sul é o clima, bastante parecido ao do 
europeu. Por isso, os imigrantes cultivaram lá mui-
tas das culturas consumidas na Europa, como as 
plantações de maçãs, peras, ameixas e trigo. E, é 
claro, muito churrasco.  

Cada região tem seu prato  

04a09_NUTRICAO_NOVO.indd   8 22/06/2012   16:13:47
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Mesmo sendo alimentos essenciais para o funcionamento do nosso 
organismo, o sal, o açúcar e os óleos podem causar problemas sérios de 
saúde se consumidos em exagero. O sal ajuda a manter em equilíbrio 
os fl uidos do corpo, mas, em grande quantidade, pode causar hiper-
tensão e enfermidades na tireóide, principalmente por causa do iodo.

Arroz com feijão: 
consumo em queda

Comer bem também é dever de casa

Uma gradativa mudança no padrão de alimentação da população brasileira já foi 
identifi cada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística), que, em sua 
Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada em 2009, constatou que os brasileiros 
reduziram o consumo de arroz e de feijão entre 2003 e 2009. No caso do feijão, por 
exemplo, a redução foi de 27%, com o consumo passando de 12,4 quilos por ano, 
na média, para 9,1 quilos, em média, por pessoa. 

As consequências dessa mudança na dieta dos brasileiros já podem ser percebidas 
nas estatísticas. A Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE mostra que 40,6% da 
população brasileira adulta apresenta um quadro de sobrepeso. Entre as crianças, de 
acordo com a região, o índice varia de 10,8% a 38%. Os números preocupantes são 
acompanhados pelo aumento da obesidade entre crianças e adolescentes. 

A obesidade infantil é especialmente preocupante porque muitas vezes indica a 
persistência do quadro durante a fase adulta. Dados do Centers for Disease Control 
and Prevention, dos EUA, revelam que, entre a população mundial,  40% a 59,9% das 
meninas obesas entre 4 e 12 anos tornaram-se mulheres obesas entre os 30 e 39 anos. 
Entre os meninos, a porcentagem varia de 20% a 39,9%, sendo que, entre os maiores 
de 12 anos, o número salta para 60%.

Sal, açúcar e óleo: cuidado com eles 

Nutricionistas avaliam que a associação 
entre arroz e feijão é altamente benéfi ca, 
pois os aminoácidos ausentes em um se 
encontram no outro, e vice-versa

Veja como realizar uma atividade de plantio de horta com sua turma na página 26 desta publicação.
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Também é preciso prestar atenção nos níveis de consumo diá-
rio de óleos, principalmente dos chamados óleos ruins, ou seja, as 
gorduras saturadas, encontradas em alimentos de origem animal, 
como leite integral e derivados e gorduras da carne. Isso porque eles 
contribuem para o acúmulo de gordura nas artérias, aumentando 
a incidência de aterosclerose (enfermidade que causa a obstrução 
dos vasos sanguíneos).

O açúcar, fonte de energia para o nosso organismo, é encontrado 
em diversos alimentos, inclusive nas frutas. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) recomenda que a ingestão não ultrapasse 10% das 
calorias na dieta diária. Como o açúcar é rico em calorias, mas pobre 
em nutrientes, exagerar na dose pode levar à obesidade, além de 
aumentar o risco de diabetes.
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O ciclo da água

A água doce disponível no país

nuvens nuvens

chuva

rios

evaporação

lençóis freáticos

evaporação

Fundamental para a origem e fl orescimento da 
vida na Terra, a água é um dos elementos mais sim-
ples da natureza. Com a combinação de dois átomos 
de hidrogênio com um de oxigênio, ela recobre o 
planeta em diversos estados físicos. Quando líquida, 
a água ocupa dois terços da superfície do planeta; 
sob o calor do sol, ela se aquece e se espalha pela 
atmosfera como vapor. Quando esse alcança áreas 
frias, forma as geleiras e os polos ao se transformar 
em gelo. Ou o vapor d’água se condensa nas nuvens 
e precipita-se em forma de chuva, criando o ciclo 
da água (veja quadro abaixo).

Mas a presença da água não se limita ao ambien-
te. Por sua capacidade de dissolver uma variedade 
imensa de substâncias, ela consegue recombinar 
átomos e formar novos compostos, ganhando assim 
o título de solvente universal. E graças a isso se acre-
dita que ela foi o catalisador da vida na Terra há mais 
de 3,5 bilhões de anos, por meio da sopa orgânica 
que deu origem aos primeiros organismos. Todas 
as formas de vida, desde simples bactérias até os 
mamíferos, dependem dela para sobreviver. Alguns, 
como as medusas e águas-vivas, são formados por 
mais de 90% de água.

País de contrastes: a abundância de água doce na 
Amazônia não se repete em outras regiões
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O Brasil é lembrado como um país com grande disponibilidade 
de recursos hídricos para o consumo humano. Afi nal, temos de 10% 
a 12% da água doce do planeta. Entretanto, a disponibilidade do 
recurso, de acordo com a região e com a densidade populacional 
é bastante desigual. A Região Norte acumula 68% da água doce de 
superfície do país, principalmente por causa da Bacia Amazônica, 
numa área onde vive apenas 7% da população nacional. No outro 
extremo, o Nordeste, com quase 30% do total de brasileiros, tem à 
sua disposição apenas 3% da água doce do país. O maior contin-
gente populacional carente de recursos hídricos está nessa região, 
no chamado semiárido, onde vivem 19 milhões de pessoas e a 
precipitação média anual não costuma passar dos 800 milímetros. 
O Sudeste também não fi ca atrás: com mais de 40% da população, 
tem a sua disposição 6% da água doce de superfície.Fo
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Protegendo matas e mananciais
Evitar a contaminação da água é fundamental 

para o equilíbrio do meio ambiente. Para atingir 
esse objetivo, as matas ciliares e os mananciais são 
peças-chave. É considerada mata ciliar a formação 
vegetal nas margens dos rios, córregos, lagos, repre-
sas e nascentes. Ela ajuda a prevenir o assoreamento 
dos rios e sua remoção parcial ou total que tem 
trazido graves consequências. Sem a mata ciliar, a 
erosão causada pelas chuvas despeja terra no rio, 
o que, além de deteriorar a qualidade do recurso, 
difi culta a passagem de luz solar e afeta a biodiver-
sidade aquática. 

Manancial, por sua vez, é toda e qualquer fonte – 
pode ser um rio ou represa, por exemplo – da qual 
se retira água seja para o consumo humano, seja 
para a agricultura ou a indústria. Muitos mananciais 
brasileiros estão em situação bastante delicada, prin-
cipalmente por causa do desordenado crescimento 
das cidades, muitas vezes não acompanhado da 
infraestrutura de saneamento apropriada. Nas áreas 
rurais, os mananciais têm sofrido justamente com o  
assoreamento causado pela remoção da vegetação 
próxima às suas margens. 

Matas ciliares ajudam a preservar os cursos d’água ao reterem os 
sedimentos carregados pelas chuvas

FONTE: site do Programa Mata Ciliar. Disponível em http://www.mataciliar.pr.gov.br/

Ao longo da história, o homem aumentou muito o consumo de 
água. Há 2 mil anos um indivíduo consumia aproximadamente 12 
litros de água por dia. Quando os romanos criaram os aquedutos 
para transportar água de rios distantes até as cidades, o consumo foi 
elevado para 20 litros por dia, enquanto no século19 um europeu 
usava cerca de 60 litros diariamente. Desde então, a utilização do 
recurso não parou de crescer. A média brasileira de consumo per 
capita por ano, segundo o Sistema Nacional de Informação sobre 
Saneamento (Snis), é de 150 litros por dia (conta que incluiu os setores 
comercial, residencial, público e industrial). 

Mas isso não signifi ca um consumo igualitário entre toda a po-
pulação brasileira. Para se ter uma ideia, enquanto no Rio de Janeiro, 
estado com os mais altos índices de uso de água, uma pessoa gasta 
quase 190 litros diariamente, em Alagoas e em Pernambuco o volume 
cai para 86 e 90 litros, respectivamente (dados de 2009).

Consumo de água

11% 
CONSUMO ANIMAL

11% 
ABASTECIMENTO URBANO

7% 
USO INDUSTRIAL

Usos da água no Brasil

69%
IRRIGAÇÃO

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA), 2007

2% 
ABASTECIMENTO RURAL
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A humanidade terá, nos próximos anos, de pen-
sar em novos meios para disponibilizar água para o 
consumo da população. Afi nal, existe uma grande 
parcela dos habitantes do globo que não tem acesso 
ao recurso e o cenário tende a piorar no futuro. Nesse 
sentido, o Brasil apresenta-se como um país estraté-
gico. Só o rio Amazonas, o leito d’água com maior 
vazão do mundo, deságua nada menos do que um 
quinto de toda a água doce despejada anualmente 
nos oceanos. A abundância de rios no país é uma das 
razões pelas quais nossa matriz energética é formada, 
sobretudo, por usinas hidrelétricas. 

Mas a riqueza hídrica brasileira não está somente 
na superfície. No subsolo brasileiro encontram-se 
as maiores reservas de água subterrânea do mun-
do. Considerado o maior do planeta, o Aquífero 
Guarani tem 1,2 milhão de quilômetros quadrados 
e capacidade para 46 mil quilômetros cúbicos de 
água. O aquífero se estende por uma área que abarca 
o sul do Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai.

Um aquífero é uma formação geológica que 
funciona como um enorme reservatório de água, 

Tesou ro subterrâneo

12 Programa Nestlé Saber

alimentado pelas chuvas que se infi ltram no solo. 
Uma das funções fundamentais dessa formação 
geológica é manter estável o nível dos rios, mesmo 
em períodos de estiagem.   

Mais recentemente, cientistas brasileiros afi rmaram 
que o aquífero de Alter do Chão, na Região Norte, 
pode ter até duas vezes a capacidade do Guarani 
(ou seja, 86 mil quilômetros cúbicos). Os estudos 
ainda estão em andamento, porém os especialistas 
envolvidos mostram-se otimistas, uma vez que o 
aquífero encontra-se sob a maior bacia hidrográfi ca 
do mundo, a Amazônica. Uma bacia hidrográfi ca é 
a área na qual ocorre a captação de água das preci-
pitações para um determinado rio e seus afl uentes. 

Em outros países também há aquíferos importan-
tes. É o caso do aquífero Arenito Núbia, que abrange 
Líbia, Egito, Chade e Sudão; do Kalahari, que espalha-
-se pela Namíbia, Botsuana e África do Sul; já a Alema-
nha e a Holanda dividem o aquífero Digitalwaterway 
Vechte e a Eslováquia e Hungria, o SlovakKarst Agg-
telek. Outro reservatório relevante está na República 
Tcheca e na Polônia, e é chamado de Prade.

Aquífero Guarani

Área do Aquífero Guarani

Os aquíferos 
são reservas de 
água subterrânea 
geralmente 
contidas por rochas 
impermeáveis. O 
Brasil possui os 
dois mais extensos 
aquíferos já 
mapeados no mundo

TESOURO SUBMERSO
O Aquífero Guarani, 

localizado entre 
quatro países 

sul-americanos e 
alimentado pelos 

rios da Bacia do Rio 
Paraguai, concentra 
uma quantidade de 

água doce su� ciente 
para abastecer 

o mundo inteiro 
durante 200 anos 

Você sabia?

ÁGUA, FONTE DE VIDA E SUSTENTO

rio

aquífero
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