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“Ambiente limpo não é o que mais se limpa 
e sim o que menos se suja.”

Chico Xavier
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a Fundação Vitória amazônica (FVa) é uma entidade ambientalista fundada 
em 19 de janeiro de 1990 na cidade de manaus, estado do amazonas. a FVa 
tem como área geográfica de atuação a bacia do rio Negro e como missão pro-
mover a conservação da biodiversidade na amazônia mediante a geração e 
aplicação de conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento humano 
em bases sustentáveis.

endereço: rua estrela d’alva 146, loteamento Parque morada do sol, 
aleixo, 

CeP 69.060-093, manaus, amazonas, Brasil. 
tel.: 55(92) 3642 4559, Fax: 55(92) 3236 3257, e-mail: fva@fva.org.br.

Fundação Vitória amazôniCa - 20 anos de ConserVação da 
BiodiVersidade na amazônia

no início dos anos 90, quando as questões socioambientais e, principalmente, a conservação da bio-
diversidade amazônica ainda engatinhavam no Brasil e no mundo, um grupo de cidadãos de manaus, 
incluindo renomados cientistas, empresários e estudantes, decidiu fundar uma instituição que pudesse 
oferecer uma resposta local aos problemas de degradação ambiental no estado do amazonas. a Fundação 
Vitória amazônica (FVa) foi então criada em 19 de janeiro de 1990 durante um evento internacional de 
conservação da amazônia sediado em manaus denominado Workshop 90, quando se reuniram os maiores 
especialistas em amazônia para discutirem as prioridades para a conservação da região.

Diante de tantos desafios e demandas existentes numa região tão vasta e carente de ações concretas, a FVA 
optou por direcionar suas ações para a bacia do rio negro, que apresenta ecossistemas pouco perturbados 
e ricos em biodiversidade. esta situação favorável  oferece excelentes oportunidades para a entidade de-
senvolver seus projetos de conservação da natureza aliada à geração de benefícios sociais e econômicos 
advindos do uso sustentável da biodiversidade regional.

ao longo de sua história, a FVa estabeleceu fortes laços de colaboração com as comunidades locais do 
rio negro desenvolvendo na entidade uma experiência única de entender suas demandas e perspectivas. a 
entidade se utiliza desta experiência para desenvolver projetos que minimizem os problemas locais, capac-
item e fortaleçam os grupos sociais para participarem ativamente da gestão das unidades de conservação e 
buscar alternativas de vida que se conciliem a uma realidade que contempla a implementação destas áreas 
protegidas na região.



A FVA conta com o apoio de diversas entidades e profissionais estabelecendo uma relação de trabalho 
complementar e produtiva com órgãos públicos como o instituto nacional de Pesquisas da amazônia 
(inPa), o instituto Brasileiro de meio ambiente e dos recursos naturais renováveis (iBama), o in-
stituto Chico mendes de Conservação da Biodiversidade (iCmBio) e o Centro estadual de unidades de 
Conservação (CeuC). os produtos mais concretos destas colaborações interinstitucionais são os planos 
de manejo de unidades de conservação localizadas no rio negro, bem como o suporte à gestão destas áreas 
protegidas. a entidade atua na geração de conhecimento sobre a biodiversidade regional e seu uso pelas 
populações tradicionais, assim como na construção de um modelo de gestão territorial participativo que  
alie a conservação da biodiversidade ao desenvolvimento humano das populações que vivem na região. 

Completando 20 anos de existência, a FVa segue seu curso de trabalho de forma transparente, apoiando 
e sendo apoiada por diversos atores sociais engajados na luta por um mundo mais justo e sustentável. 
Sabemos dos grandes desafios que temos pela frente na construção de um sentimento coletivo mais ético 
e equilibrado para com as questões socioambientais. mas ainda acreditamos que é possível construir um 
mundo melhor para se viver.

a equipe da FVa agradece a todos os nossos colaboradores e parceiros, no passado e presente, aos mem-
bros dos Conselhos Curador e Fiscal, às pessoas que vivem e trabalham no rio negro e a todos que de-
positam em nosso trabalho confiança e amizade. Que venham os próximos 20 anos!
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a Fundação Vitória amazônica tem a satisfação de apre-
sentar esta Cartilha Água, Fonte da Vida. Com ela, quere-
mos que você contribua com a conservação da água. 

Por meio da cartilha conversaremos com você sobre um 
assunto muito importante para todos. Primeiro, gostaría-
mos de dizer que essa conversa apenas se inicia com a 
leitura da cartilha. o que queremos mesmo é que você 
também converse com outras pessoas da sua família, da 
sua escola, da sua comunidade e da sua cidade sobre o que 
leu aqui. 

Você vai ver que podemos fazer muito em benefício da 
água, se atuarmos juntos. agora é com você. tenha uma 
boa leitura!!! 

Educação ambiEntal 
pEla Água 
E pEla Vida



ela Que moVimenta  a roda de Vida.

a ÁGua é Fonte de Vida



ela Que moVimenta  a roda de Vida.



a vida brota na água. todos nós, antes de nascer, vi-
vemos em uma bolsa d’água dentro da mãe.



nela surgiram as primeiras formas de vida.
ela é morada para muitos animais.



a água está presente em todos os lugares, no ar, no solo, 
nos alimentos, nos rios, nos grandes blocos de gelo e até no 
corpo dos seres vivos.



todas as partes do nosso corpo têm água. a água está den-
tro de cada célula, faz parte do sangue, da saliva, do suor, 
da urina entre outros.

mais de 70% do nosso corpo é formado por água.

Cérebro 75%

Pulmões 86%

Fígado 86%

sangue 81%

músculos 75%

Coração 75%

rins 83%



nosso planeta tem mais de 70% de água. os mares e os 
oceanos têm quase toda a água que existe na terra. Por 
isso a maior parte da água do planeta é salgada. o res-
tante, ou seja, 3% de água, é água doce.

97% água salgada
(mares e oceanos)

2% de água congelada

nos polos

1%

Água doce 
(rios e lagos)



Quem pensa que existe muita água para consumo está en-
ganado, pois aproximadamente 1% de toda a água doce está  
acessível  para uso nos rios, lagos e represas. os outros 2% 
de águas está congelada ou embaixo da superficie do solo, 
o que dificulta seu uso pelo homem.

Fonte www.rededasaguas.org,br

o Brasil possui 12% de toda a água doce do mundo. a maior 
parte dessa água está na amazônia brasileira, que é a maior 
superfície drenada do mundo. nela, encontramos o rio ama-
zonas que é o maior rio do planeta tanto em extensão quanto 
em volume de água.



o homem tem à sua disposição um sistema natural de puri-
ficação de água, chamado “Ciclo da Água”.

nuVem

PreCiPitação

lençol suBterrÂneo 

oCeanos e rios

eVaPoração
transPiração

Condensação

inFiltração



o sol tem uma função importante na reciclagem da água no 
planeta. é por causa do seu calor que o ciclo da água ocorre.

1. sob a ação dos ventos e dos raios solares, a água dos rios, lagos e
oceanos evapora. o vapor de água sobe e, ao encontrar as camadas
mais frias da atmosfera, condensa-se e forma nuvens. as nuvens 
são compostas de uma grande quantidade de gotículas de água;

2. a água presente nas nuvens cai sobre a superfície na forma de 
chuva, neve ou granizo (chuva de pedras);

3. Parte da água que cai no solo torna a evaporar. outra parte es-
corre pela superfície, atingindo rios e mares. uma certa quantidade 
de água se infiltra na terra e forma os lençóis de água subterrâneos. 
estes, por sua vez, acabam abastecendo rios, mares, lagos e fontes, 
fechando assim o ciclo. 

Como FunCiona o CiClo da ÁGua?



Por muito tempo, a água foi considerada como um recurso que nunca ia se 
acabar, que poderia ser usado sem preocupação.

agrotóxicos na agricultura

Contaminação pelo lixoContaminação pelas indústrias

hoje, sabemos que a água pode se 
tornar imprópria para nosso consumo 
por causa da poluição e contamina-
ção das águas, provocando doenças, 
mortes de animais e até mesmo dos 
rios e dos igarapés. 



desmatamento 

derramamento de petróleo esgotos 

os rios podem também secar, por causa da retirada da mata ciliar, do 
uso inadequado da água e dos desperdício.

mata ciliar são as
árvores da beira dos
cursos d’água (rios,

igarapés,lagoas, etc.)



ALGUNS LUGARES JÁ SOFREM COM A FALTA DE ÁGUA!!



ALGUNS LUGARES JÁ SOFREM COM A FALTA DE ÁGUA!!

Cerca de 250 milhões de pessoas, distribuídos em 
26 países, já enfrentam a escassez crônica da água. 
dentre eles, estão os países do oriente médio, o 
norte da África, a China.



Lá, as pessoas têm dificuldades de obter água porque o rio 
já secou ou, então, a água está contaminada ou poluída.



a falta de água ou a sua contaminação pode prejudicar 
a plantação.



Quando tiram as árvores do rio, as chuvas levam
o solo rio abaixo, causando alagamento e enchente,
bem como queda de barrancos. 



o que ocorre em um igarapé é percebido no rio em que o 
igarapé deságua.

meu deus, quanto lixo 
tem nessa água!!! Não 
vai dar nem para lavar 
roupa!!!



se alguém jogar lixo a céu aberto ou utilizar o banheiro sem 
os devidos cuidados, pode poluir os igarapés e os poços de 
onde pegamos água.

Meu Deus!!



O ambiente fica poluído e ficamos doentes.



Quando falta água para manter os ambientes naturais, 
isso tira o sustento de quem vive da pesca e da coleta 
de frutos das matas.



Assim como a água faz a floresta viver, com todos 
os seus animais e plantas, a floresta ajuda a água a 
realizar seu ciclo. a água é limpa naturalmente pelo
ambiente, quando ele é conservado.



Quando as atividades do homem modificam o ciclo 
da natureza, aumenta muito a possibilidade de acon-
tecerem secas, enchentes e desastres, desabrigando 
muitas pessoas e famílias. 





TODOS DEVEM CUIDAR DA ÁGUA!!



o que ocorre rio acima altera a vida de 
quem mora rio abaixo.



AFINAL NECESSITAMOS DA ÁGUA PARA TUDO!!!! 



as pessoas sabem que tem que haver água pra gente 
beber... e para os nossos animais também; tem que ha-
ver água pra molhar a plantação; tem que haver água 
para vivermos num ambiente limpo e saudável.



e a água também leva os barcos, move as usinas de 
energia, alimenta as indústrias, espalha as sementes 
no ambiente e é utilizada para nosso lazer.

Produção de energia elétrica

locomoção de navios e barcos



Mais do que tudo, a água é alimento, também!
o ser humano não suporta passar mais de três dias sem 
beber água. além disso, sem água, as plantas não cres-
cem!

uso nas atividades de lazer

age como dispersor de sementes



VOCÊ PODE AJUDAR A CONSERVAR A ÁGUA!

Protegendo as nascentes

Conservando a mata ciliar ao longo dos rios



Jogando o lixo no lixo

separando o lixo e armazenando em local adequado



Participando das ações de educação ambiental promovi-
das em sua comunidade.



monitorando o uso dos recursos naturais do ambiente 
em que vive.



olha só Quanto temPo os materiais le-
Vam Para se deComPor Quando JoGamos 
NAS RUAS E NOS RIOS!!

alumínio
Cerâmica
aço
Cordas de nylon

esponjas
embalagens Pet

Pneus
isopor
louças
luva de borracha
metais
Pilha

200 a 500 anos
indeterminado
mais de 100 anos
30 anos
mais de 100 anos
indeterminado
indeterminado
indeterminado
indeterminado
indeterminado
Cerca de 450 anos

Contamina o solo por 50 anos
Fonte: embrapa. Cartilha dos jogos ambientais



duração da deComPosição do liXo

Fonte: www.ufrrj.b 



Cada um em sua comunidade pode fazer a sua parte 
cuidando da água do rio e do ambiente em que mora.



mas juntos, todos unidos, podemos fazer muito 
mais!!!!

Participando, falando, dando opiniões e juntos decidir o 
melhor para nossa vida e nossa cidade!!!



ninguém pode mudar o passado, mas qualquer um pode 
começar agora e fazer um novo futuro. Afinal, queremos 
viver em um ambiente saudável e deixar bons frutos para 
nossos filhos colherem no futuro. 



agora é com 
você!!!

Vamos lá pessoal. 
Vamos todos cuidar da água!!!



apoio

realização


