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Cada continente apresenta vários tipos de paisagem de acordo com: a 

localização na esfera terrestre, o passado geológico, o clima, o tipo de solo, o 

tipo de relevo, a proximidade com o oceano ou rios, a utilização humana, etc. 





Ecossistemas da 

Mata Atlântica 

Ecossistemnnas da 





Biodiversidade Litorânea 





Floresta Ombrófila Densa 











Floresta Estacional Semidecidual 







Floresta Ombrófila Mista 
 





Família das Mirtáceas 









Áreas úmidas 
     

    Segundo a Convenção de Ramsar, zona úmida é uma área de 
pântano, charco, turfa ou água, natural ou artificial, permanente ou 
temporária, com água estagnada ou corrente, doce, salobra ou salgada, 
incluindo área de água marítima com menos de seis metros de 
profundidade na maré baixa. Entre as variedades de áreas úmidas do 
Paraná estão os manguezais, áreas estuarinas, brejos, várzeas e 

banhados.  



   No litoral do Estado do Paraná, a baía de Guaratuba abriga 
um dos maiores remanescentes de áreas úmidas 
preservadas do país. São 40 mil hectares em bom estado de 
conservação. Os manguezais paranaenses estão distribuídos 
em 30 mil hectares. 



E como estão os ecossistemas 

paranaenses? 













SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS 



PERDA DE BIODIVERSIDADE 

• DESMATAMENTO, QUEIMADAS, ALTERAÇÃO DO 
ESPAÇO NATURAL:FRAGMENTAÇÃO DE HABITATS 
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PERDA DE BIODIVERSIDADE 





 





“Tudo está associado. O que fere a terra fere também aos filhos da 
terra. O homem não tece a teia da vida: É antes um dos seus fios. O 

que quer que faça a essa teia, faz a si próprio.” 

(Cacíque Seattle) 



EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

É A DIMENSÃO DADA AO CONTEUDO E A 

PRÁTICA DA EDUCAÇÃO, ORIENTADA PARA A 

RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS CONCRETOS DO 

MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DE ENFOQUES 

INTERDISCIPLINARES E DE UMA PARTICIPAÇÃO 

ATIVA E RESPONSÁVEL DE CADA INDIVIDUO E DA 

COLETIVIDADE. 



 

CONHECER PARA CONSERVAR 
Sensibilizar – Informar- 

Instrumentalizar 
 





Conservação da Natureza em múltiplas 
linguagens 

Araucária (Helena Kolody) 
Araucária 
Nasci forte e altiva, 
Solitária. 
Ascendo em linha reta 
- Uma coluna verde-escura 
No verde cambiante da campina. 
Estendo braços hirtos e serenos 
 
Não há na minha fronte 
Nem veludos quentes de folhas 
Nem risos vermelhos de flores, 
Nem vinhos estonteantes de perfumes. 
Só há o odor agreste da resina 
E o sabor primitivo dos frutos. 
 
Espalmo a taça verde no infinito. 
Embalo o sono dos ninhos 
Ocultos em meus espinhos, 
Na silente nudez do meu isolamento. 

                                                                           
ZIG KOCH 



Múltiplas linguagens e múltiplas 
inteligências: 

Lenda da araucária 
 
Certo dia, ao sair caçar, um índio encontrou uma onça e a curandeira da 
tribo inimiga, pela qual havia se apaixonado. Após matar a onça ele se 
aproximou da índia, que se assustou e desmaiou. Índios da tribo inimiga 
encontraram o caçador com a curandeira nos braços, pensaram mal do 
que viram e o mataram a flechadas. Diz a lenda que o índio se 
transformou em uma araucária e a índia em uma gralha azul. As gotas de 
sangue que pingaram eram os pinhões que a gralha azul enterra. As 
flechas eram os espinhos e o índio a árvore. 
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