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"Enquanto eu estou lá na Mata plantando árvores,  
meus amigos estão aqui plantando novas ideias."

Dona Anta



 

Olá Educador,

Imagem: Pró-Tapir

Este material paradidático reúne informações, atividades e reflexões para

vocês, professores e educadores ambientais. O Plantando Novas Ideias

(PNI) foi criado para auxiliá-los a incentivar e sensibilizar os seus alunos

sobre a conservação da biodiversidade.

O Pró-Tapir deseja que o PNI germine e ganhe vida em suas mãos, e que

sua leitura provoque reflexões, impulsione ideias que fortaleçam suas

práticas pedagógicas e contribuam para uma compreensão mais

aprofundada da importância da biodiversidade para o meio ambiente.

Torne-se um jardineiro de ideias e cultive muitas possibilidades de

abordagens educacionais.
 

, , 
 
 
 
 
 

Instituto Pró-Tapir para a Biodiversidade

Recurso: O Conto da Anta, episódio 2 "Cadê meu fruto?" - é uma
história contada através de vídeo, no qual a personagem Dona
Anta encontra a jovem cutia, que aprende com sua amiga a
importância  dos jardineiros das florestas para a natureza.

Bom plantio!
Temas abordados: Ecologia e Conservação

https://youtu.be/5SABYJm_ZxY


OBJETIVO PRINCIPAL
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Fornecer aos educadores conteúdo informativo, relevante, e atividades sobre os jardineiros das florestas e sua atuação em seus habitats

naturais, além de ferramentas de mediação no processo de ensino-aprendizagem, no nível acadêmico que considerar apropriado.

Sensibilizar e promover a empatia nos
alunos com a natureza, incentivando-os
a cuidar e proteger o meio ambiente; 
Estimular a consciência de conservação
da biodiversidade, especialmente sobre
as espécies dispersoras de sementes,
por meio de ideias e atividades que
serão implementadas; 
Estimular a compreensão da
importância dos jardineiros das
florestas;
Estimular a criatividade e o pensamento
científico.

OBJETIVOS 
GERAIS

 

Entender conceitos da ecologia como
serviços ecossistêmicos, herbivoria,
onivoria, defaunação, espécie guarda-
chuva, dentre outros;
Compreender o que são animais
dispersores de sementes e a
importância destes no funcionamento
e manutenção das florestas;
Reconhecer que somos parte do meio
ambiente, e que nossas ações geram
consequências para os habitats
naturais e para todos os seres nele
inseridos.

Os alunos que participarem dessas
atividades serão capazes de:

HABILIDADES 
ADQUIRIDAS

Expressar o que aprenderam sobre os
dispersores de sementes por meio da
arte;
Compartilhar o conhecimento
adquirido com os familiares e em sua
atuação na sociedade; 
Aprender sobre o plantio e
germinação de sementes, e como
isso está relacionado à sua vida e ao
ambiente que os cercam.

ATRAVÉS DAS ATIVIDADES, 
OS ALUNOS PODERÃO



DISPERSÃO DE SEMENTES: UM IMPORTANTE SERVIÇO ECOSSISTÊMICO
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Para começar, precisamos saber o que são serviços ecossistêmicos. Eles podem ser

entendidos como os benefícios que nós, seres humanos, obtemos da natureza, direta

ou indiretamente, por meio dos ecossistemas. Você quer ver? A água que bebemos

vem dos rios; os passeios que fazemos para observar as belezas naturais (as praias, as

florestas, as montanhas); a produção do oxigênio que respiramos; os remédios de

origens naturais; os materiais que fazem parte da construção de objetos que usamos,

aquela verdurinha que sua mãe pede para você comer... Ufa! São tantos! Todos são

exemplos de como os produtos gerados pelos ecossistemas são utilizados por nós.

Esses serviços são realizados pela interação de fatores abióticos (que não têm vida,

como o solo e a água) e fatores bióticos (que têm vida, como as plantas e os animais).

Dentre as interações bióticas, existem as interações planta-planta, planta-animal e

animal-animal. Algumas delas são de extrema importância para a sobrevivência dos

ecossistemas, como a polinização entre abelhas e flores, a predação que ocorre entre

onças e suas presas, e a dispersão de sementes feita pela cutia, por exemplo.

A dispersão de sementes nada mais é do que a retirada das sementes de perto da

planta-mãe (a planta que deu origem ao fruto) para um outro lugar. Esse transporte é

importante para que a semente não tenha que competir com sua mãe por luz e

nutrientes, já que ela é mais fraquinha e com certeza perderia essa disputa! A

dispersão ajuda no ciclo de vida da maioria das plantas, e faz com que elas sejam

transportadas a distâncias que antes não seriam possíveis. Estando em um novo

local, a semente terá mais chances de sobreviver e crescer, preservando a

biodiversidade das florestas. Percebeu como as interações no ambiente são importantes? Quando as coisas 
desandam, tudo se desequilibra. Então, cultive essa ideia e disperse conhecimento. 

https://www.protapir.org/post/quais-os-tipos-de-dispers%C3%A3o-de-sementes
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Já pensou como essas sementes são dispersas? Existem diversas formas de dispersão de sementes pela

floresta, como pelo vento (anemocoria) e pela água (hidrocoria). Algumas sementes têm adaptações para

ajudar nessa dispersão, como as sementes aladas, que possuem a forma de “asas”  para serem facilmente

carregadas pelo vento.

Já a dispersão de sementes feita por animais é conhecida como zoocoria. Ela pode ocorrer de duas formas

principais: a primeira é quando alguma semente fica agarrada nos pelos dos animais, e depois acaba se

soltando; e a segunda é quando esses animais consomem os frutos e liberam as sementes em outro local,

nesse caso, os frugívoros costumam comer as sementes junto com o fruto. No momento em que as sementes

passam pelo sistema digestório dos animais, elas podem ganhar vantagens, e a germinação pode ocorrer

mais rapidamente. Assim, ao fazer cocô, o animal espalha essas sementinhas em locais bem distantes da

planta que originou o fruto.
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A anta (Tapirus terrestris) e o muriqui-do-norte

(Brachyteles hypoxanthus), por exemplo, plantam

novas árvores quando defecam, liberando muitas

sementes no chão da floresta. A anta você já

conheceu anteriormente, mas e o muriqui? Ele é o

maior primata das Américas, e ocorre apenas na

Mata Atlântica! Este grande primata percorre

longas distâncias durante o dia e, por isso, também

é considerado um grande Jardineiro das Florestas.
muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus)

Viu só como essas espécies são demais? Comem
frutos com grandes sementes (o que não é uma
tarefa pra qualquer um!),  levam-nas para bem

longe de onde nasceram, e ainda as deixam muito
bem adubadas!

anta (Tapirus terrestris) 



Assim como as antas, os muriquis são grandes mamíferos e são muito importantes para as

florestas onde vivem. Além de serem jardineiros, os muriquis também são engenheiros das

florestas, pois fazem mudanças nos ambientes onde passam, quebrando galhos de

árvores, por exemplo. Eles são grandes primatas endêmicos da Mata Atlântica, o que

significa que eles só vivem neste bioma. Além disso, os muriquis são macacos diurnos, isto

é, eles fazem todas as suas atividades durante o dia. Eles vivem em grupos com muitos

indivíduos, assim, cada um pode ter uma função na sociedade. E você acha que com

tantos indivíduos morando juntos, a convivência é boa? SIM! Os muriquis não são animais

agressivos, então, viver em uma sociedade assim fica muito mais fácil!

Existem duas espécies de muriquis, o muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides) e o muriqui-

do-norte (Brachyteles hypoxanthus). Eles recebem esses nomes porque vivem em regiões

diferentes, sendo que um mora mais ao norte da Mata Atlântica (no Espírito Santo, Minas

Gerais e em uma pequena porção ao norte do Rio de Janeiro) e o outro no sul (Rio de

Janeiro, São Paulo e Paraná)!

Além de viverem em locais distintos, essas duas espécies também possuem diferentes

características que ajudam a identificá-las. O muriqui-do-sul apresenta a carinha

completamente preta e pelagem amarronzada, enquanto o muriqui-do-norte tem a carinha

manchada, que varia em cada indivíduo, e a pelagem é bege. Essas manchas surgem

devido à despigmentação facial que ocorre em alguns muriquis ao longo da vida, eles

nascem com uma cor bem escurinha em toda a face e depois essa cor vai mudando,

conforme vão ficando mais velhos.

VOCÊ SABE QUEM SÃO OS MURIQUIS?

Imagens: Fernanda Tabacowmuriquis-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) 

Imagem:  Mariana Landis
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Esses animais, assim como as antas, estão ameaçados por causa da caça e da destruição

do seu habitat natural. Estima-se que existam poucos indivíduos de cada espécie, o que é

uma pena, pois os muriquis são animais pacíficos que sabem dar abraços muito

aconchegantes! É isso mesmo que você leu, eles amam abraçar os indivíduos do seu

grupo social para reforçar os laços afetivos, assim como nós fazemos. 

Ah,  se todo mundo fosse manso  e tranquilo como os muriquis... certamente 
nosso planeta estaria cheio de amor e com muito mais florestas!

 muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides)

1 2
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1 e 2
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mão-pelada (Procyon cancrivorus)

Você sabe o que são animais herbívoros? Os herbívoros são aqueles animais que

utilizam as plantas como o seu único recurso alimentar. Pelo fato das plantas

fornecerem uma grande variedade de alimentos, os animais podem aproveitar

muitas de suas partes, como folhas, frutos, flores, néctar e por aí vai. Na natureza,

existem mamíferos que adoram comer frutos, como a anta, o muriqui, a cutia, o

veado, a paca e vários outros. As antas e os muriquis são animais que podem se

deslocar a longas distâncias e, assim, dispersar as sementes dos frutos que se

alimentaram em vários locais das florestas. Isso acontece porque as sementes

não são destruídas no trato digestório desses animais, então elas retornam à

natureza por meio das fezes desses grandes jardineiros. Já pensou que legal

poder ajudar a plantar uma floresta inteirinha?

Porém, não é apenas essa dupla de jardineiros que desempenha esse papel na

mata. As cutias, por exemplo, enterram as sementes dos frutos para comerem

depois, em épocas de falta de alimento. No entanto, elas acabam esquecendo

algumas sementes enterradas, e isso favorece a germinação e o desenvolvimento

de novas plantas. Acredita que existem animais que não são herbívoros, mas que

também podem ajudar a floresta a crescer? O cachorro-do-mato e o mão-pelada

são animais onívoros, e podem auxiliar na dispersão de sementes, pois além de

comerem outros pequenos animais, eles também se alimentam de frutos e outras

partes vegetais. 

 

0S JARDINEIROS DAS FLORESTAS
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paca (Cuniculus paca) 

Imagens: Expedicionários Fotografia e Natureza



Imagens: Pró-Tapir

 

E você, já comeu uma goiaba? Uma acerola? Uma jabuticaba? Você

sabe o que essas frutas têm em comum? Todas elas são deliciosas!

Algumas plantas produzem frutos que chamam a atenção por serem

muito suculentos e carnosos, e os animais da floresta adoram comê-

los, como o cajá, o oiti, o jenipapo, e os coquinhos das palmeiras. Na

Mata Atlântica, cerca de 90% de todas as árvores produzem frutos

carnosos! E não é só isso, algumas árvores dão frutos com

substâncias açucaradas, com um cheiro gostoso e uma cor atrativa.

Aí, tem como resistir? 

Quem se alimenta desses frutos são as espécies frugívoras, mas não

pense que todos os animais conseguem comer todos os frutos que

querem! Alguns frutos têm muitas sementes pequenas, como é o

caso do maracujá, enquanto outros têm uma única semente grande,

como o cajá. E ainda, frutos com a semente grande não podem ser

consumidos por pequenas aves ou mesmo mamíferos de pequeno

porte (como roedores e morcegos). Isso significa que esses frutos

dependem de animais grandes para serem dispersos. Por esse

motivo, as árvores com frutos que têm sementes grandes são muito

ameaçadas, pois necessitam de animais maiores para fazer a sua

dispersão.

cutia (Dasyprocta leporina)
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É incrível como esses animais influenciam a estrutura 
e a diversidade das comunidades de plantas, não é? 
São alguns dos melhores influenciadores ecológicos!

veado (Mazama sp.)

Imagens: Pró-Tapir



DEFAUNAÇÃO X DISPERSÃO DE SEMENTES
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Uma das questões ainda pouco conhecidas, e que está relacionada à alteração nas

interações planta-animal, é o efeito da defaunação na dispersão de sementes. A

defaunação nas Américas vem ocorrendo desde a chegada dos primeiros humanos, há

cerca de 12 mil anos. Mas, você já ouviu falar sobre isso? A defaunação nada mais é do

que a rápida retirada de diversas espécies da fauna de um ecossistema, causando

assim a diminuição da riqueza e diversidade de espécies, ou seja, a redução na

quantidade de espécies e indivíduos. Essa diminuição causa diversos problemas,

dentre eles, a perda de interações bióticas, como a dispersão de sementes.

Dentre as espécies vegetais com mais chances de sofrerem com a defaunação, estão

aquelas que são dispersas somente por grandes mamíferos. Muitas espécies de

mamíferos estão sujeitas às mais diversas ameaças, especialmente pela caça. Esses

animais que consomem, dispersam e predam sementes influenciam o surgimento e a

sobrevivência de novas plantinhas na floresta. Sendo assim, sem seus dispersores, as

sementes que caem próximas à planta-mãe possuem grande chances de morrer

devido à competição com a própria árvore que a originou. Com isso, novas plantas não

conseguem surgir e se espalhar, diminuindo a diversidade da floresta. Agora, você já

sabe como as espécies interagem mantendo as nossas florestas vivas e saudáveis, e o

quão importante a floresta é para os animais (e vice-versa)!

Extinção de frugívoros de grande porte

Comunidade inicial

Comunidade final defaunada

O cálculo é simples: quanto mais biodiversidade, mais interações! 
E quanto mais interações, mais equilíbrio na natureza!



onça-pintada (Panthera onca)

anta (Tapirus terrestris) 

muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus)

Para começar, você sabe explicar o que um guarda-chuva faz? Ele protege da chuva quem está

debaixo dele, certo? Agora imagine uma espécie que tem o mesmo papel, que consegue proteger

outras espécies só por estar no mesmo ambiente que elas! Mas calma, elas não são super-heroínas,

que batem de frente com o perigo! A proteção que essas espécies exercem é sutil e indireta. 

As espécies guarda-chuva são aquelas que precisam de uma área muito extensa e muitos recursos

para viver e, assim, conseguem proteger diversas outras espécies. Logo, pensando nesses animais

como indicadores ambientais, as áreas a serem preservadas serão maiores, a fim de tornar a existência

daquela espécie viável. Agora, se é possível ter espaço suficiente para uma espécie guarda-chuva

sobreviver, imagina só a quantidade de outras espécies que também serão protegidas! Para isso, basta

pensar quantas formigas, roedores, fungos, pássaros, árvores e outros seres vivos  podem caber dentro

de uma floresta. É muita coisa, não é mesmo?

Nossos grandes herbívoros, o muriqui-do-norte e a anta, também são considerados espécies guarda-

chuva. Eles se completam quando estão juntos na floresta. Mas, em muitos lugares, as antas ou os

muriquis desapareceram, e quem ficou ali tem muita responsabilidade para dar continuidade à

sobrevivência desses habitats. Ah, e não é em todo lugar que os dois já ocorreram juntos! Tem uma

área aqui no Espírito Santo que é a casa das antas, mas os muriquis nunca viveram ali. E é importante

que você saiba que, na Mata Atlântica, os muriquis estão Criticamente em Perigo de extinção, e as

antas estão Em Perigo! Essa e outras classificações são utilizadas para indicar que devemos prestar

atenção nas populações dessas espécies, para tentar evitar a sua extinção. Por esse motivo, ações para

conservar o habitat desses animais são importantíssimas, e também protegem outras espécies .

Grandes predadores, como a onça-pintada (Panthera onca), também é uma espécie guarda-chuva, mas

falaremos mais sobre  terceiro volume. 

ESPÉCIES GUARDA-CHUVA
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"Que a chuva lave nossas matas de toda a dor, de toda ameaça e rancor. Que as espécies guarda-chuva tragam vida e permaneçam em seus lares."
Paráfrase de um trecho da música Chuva da banda Maneva, composição de Tales de Polli.



ARTE NA FLORESTA

 

Ilustração: Waldo Dalvi

"Tapyra e Murica: As espécies 
guarda-chuva da floresta"
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Peça aos seus alunos para observarem atentamente as plantas já existentes no lugar onde

residem. 

A flora local conta uma história, por isso, convide-os a imaginá-la. Pensar, por exemplo,

perguntando como aquelas plantas chegaram ali, quem as plantou e como cresceram,

pensando na investigação de processos naturais. E, caso não observem nenhuma planta, o

porquê de não existir nenhum representante da flora naquele ambiente. Deixe claro que eles

possuem liberdade de expressão nessa atividade, permitindo desenhos, narrativas e o que

mais convir.

Após compreender as percepções de seus alunos, faça-os refletir sobre sua realidade acerca

da conexão ou distanciamento com a natureza. Evidencie que a natureza está presente em

todos os lugares, e não somente nas florestas.

 

1

2

3

Escute com atenção a percepção dos alunos, e se

ninguém falar sobre possíveis animais que podem ter

participação nesse plantio, pergunte: Será que algum

animal ajudou a plantá-las? Existem animais silvestres

que são vistos no ambiente urbano, que também são

jardineiros?

O ambiente sofreu interferências humanas? Podemos

ajudar de alguma forma a natureza de onde

moramos?

PERGUNTAS NORTEADORAS

Será que já houve plantas ali? E se sim, por que não

existem mais?

REDESCOBRINDO A FLORA Quem plantou essas plantas? 

Como elas nasceram e cresceram ali?

Existem plantas diferentes? Se sim, quantas e como

elas são?

Observem as diferenças entre elas, as cores, altura, o

formato e o tamanho das folhas e flores. 

Se não há plantas, por quê? 

ATIVIDADES DE ANTA
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Essa atividade visa a conscientização sobre o ambiente em que vivem, até

mesmo nas cidades, sobre a presença da natureza e sua necessidade de

cuidados. No processo de aprendizagem, é essencial que o aluno interaja

primeiramente com a planta, como um todo, inserida no seu meio, para

facilitar a valorização da vegetação natural e a compreensão de seu papel na

manutenção da qualidade do ambiente. Portanto, estimular os estudantes a

buscarem informações e a observarem atentamente a natureza presente em

seu cotidiano, é ajudar na formação de novos atores sociais, capazes de

conduzir a transição para um futuro mais sustentável.

Alunos inseridos em ambientes muito urbanizados muitas vezes

deixam de observar a flora e a fauna silvestre. Pense nesse

distanciamento de realidades e instigue-os a observarem

atentamente o meio em que residem. Use o texto “Os Jardineiros

das Florestas” para auxiliar nessa conversa.

ORIENTAÇÃO:

JUSTIFICATIVA:

REDESCOBRINDO A FLORA
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ANTA AJUDA
APOIO PEDAGÓGICOno



1 

2 

Instrua seus alunos a recolherem sementes de frutas que se

alimentam em casa (o feijão não é um fruto, mas germina com

mais facilidade, portanto é uma ótima dica).

Peça aos estudantes para observar e anotar quanto tempo

demora para as sementes germinarem, e quanto de água e luz

precisaram.”

HORA DE PLANTAR

ATIVIDADES DE ANTA
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APOIO PEDAGÓGICOno

HORA DE PLANTAR

JUSTIFICATIVA:
O intuito dessa atividade é facilitar a percepção e a atuação dos estudantes sobre as etapas do

processo de plantio e germinação de sementes. Isso torna o aluno um agente ativo no processo de

aprendizagem, proporcionando experiências interessantes e atrativas que facilitam a compreensão

dos temas abordados. Assim, o aluno pode sentir-se mais próximo e sensibilizado com o trabalho

dos jardineiros das florestas.

Caso não seja viável plantar sementes de frutos, sugerimos o plantio de feijões, já que são fáceis de

obter e germinar. Para isso, coloque cinco feijões em um pote com algodão ou terra e enterre na

profundidade de cerca de 1 cm. Regue todos os dias, mas não encharque o local com água.

Coloque o pote com os feijões em um ambiente iluminado, que não tenha excesso de luz direta.

ORIENTAÇÃO:

ANTA AJUDA
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Convide seus alunos para compartilhar suas impressões sobre o conto “Cadê meu

fruto?”. Você pode motivá-los a usar frases como: “Esse conto fala sobre…”, “O que achei

mais interessante foi…”

Após essa interação, fale sobre a importância dos jardineiros das florestas e como eles

ajudam a natureza.

Peça aos seus alunos para identificar os animais que são considerados como espécies

guarda-chuva.

Reflita, juntamente com os estudantes, sobre o nosso impacto no planeta. Comece

questionando quais são os impactos negativos causados pelos seres humanos na

natureza e o que podemos fazer para ajudar o meio ambiente. Ah, e não se esqueça de

enfatizar sobre a atuação das espécies guarda-chuva na conservação das florestas.

Para o fechamento da atividade, apresente resumidamente o resultado desta reflexão.

ABRA O GUARDA-CHUVA
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JUSTIFICATIVA:

ORIENTAÇÃO:
Utilize o texto “Espécies guarda-chuva” para direcionar essa conversa com os estudantes. O PNI

Volume 1 - "Conhecendo as antas" também pode ser uma ferramenta útil sobre a importância dos

jardineiros. É fundamental que eles percebam a relevância dos animais citados e o seu papel na

manutenção dos ecossistemas em que fazem parte. 

ABRA O GUARDA-CHUVA

Os debates e reflexões promovidos por essa atividade tornam-se ferramentas para a construção

do pensamento e da socialização. Além de desenvolver as habilidades de observação e

argumentação, os alunos também são estimulados a relacionar os termos aprendidos e a

entender a importância destes para uma estratégia ou ação de conservação, por exemplo. 

ANTA AJUDA
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Peça aos seus alunos para observarem atentamente o cartoon “Tapyra e

Murica: As espécies guarda-chuva da floresta!”, no Cartão Arte na Floresta.

Relembre com os alunos o que são espécies dispersoras de sementes, qual a

importância delas para a vida nas florestas, e o que são espécies guarda-

chuva.

Pergunte a eles se já conheciam os muriquis e se já ouviram falar desse grande

primata que vive na Mata Atlântica. Caso já o tenham conhecido, questione

qual foi o contexto que estavam inseridos. Caso contrário, pergunte o que

acharam desse mamífero dispersor de sementes.

Sugira que os alunos façam uma arte sobre o muriqui utilizando materiais

alternativos. Essa arte pode ser sobre a importância desse animal ou o que a

criatividade mandar.

ATELIÊ DA REFLEXÃO
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ATELIÊ DA REFLEXÃO

Lápis de cor e canetinha podem não ser suficientes para que as crianças expressem

suas ideias, é necessário que haja um “algo a mais” para ligar o botãozinho da

criatividade em suas mentes. As expressões artísticas manifestam-se de várias formas,

trazendo consigo muitas possibilidades. Além disso, o contato com a arte não atua

somente na área do entretenimento, mas também das aprendizagens, no âmbito

cognitivo e emocional. Apreciar e observar uma arte pode instigar a criança a buscar

mais informações, e pode contribuir para o aprendizado, incentivando novas

construções do pensamento.

JUSTIFICATIVA:
Os textos “Você sabe quem são os Muriquis?” e "Os

jardineiros das florestas" serão necessários para

auxiliar os estudantes nessa atividade. Use

materiais como algodão, sementes, aparas de lápis,

recortes de jornais e revistas, folhas de árvores,

pedaços de flores, sobras de miçangas, barbante,

entre outros. Deixe a imaginação tomar conta do

processo!

ORIENTAÇÃO:

ANTA AJUDA



Semente do coração

Este é um dia mais que especial para mostrar o quão
importante esses primatas são para as florestas. E,
também, para lembrarmos como é essencial proteger
essas espécies!

Viva os Jardineiros das Florestas!!!

27 de agosto - Dia do Muriqui
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Até o próximo
PNI!




