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Olá!
Meu nome é Mariela e eu sou bióloga. Vou contar  

uma coisa que aconteceu comigo há um tempo.

Uma tarde, minhas sobrinhas Sofia e Violeta chegaram 

muito entusiasmadas na minha casa. Elas me contaram 

que, quando crescessem, iam ser ecologistas, porque 

queriam cuidar do nosso planeta e defendê-lo. Eu disse 

que, para isso, não precisavam esperar até serem adultas!

Nesse tempo que passamos juntas, mostrei a 

elas que a ecologia está relacionada à vida de todos, 

independentemente de idade ou do lugar onde vivem.

E foi isso o que aconteceu…



Algumas coisas são fabricadas com materiais  

que encontramos prontos na natureza: pedras, 

metais, areia, madeira, algodão, lã ou couro,  

por exemplo. 

Outras são feitas com materiais que não existem 

na natureza, como vidro, papel ou plástico. Eles são 

chamados de materiais sintéticos e são fabricados 

pelo ser humano com materiais naturais. Para 

fazer vidro, é necessária areia; para fazer papel, 

precisamos de madeira e, para fazer plástico, 

necessitamos de petróleo. Para fabricar cada 

uma das coisas que estão ao nosso redor, sempre 

precisaremos de um pedacinho de natureza.

Para começar nossa tarde de 

pura ecologia, desafiei minhas 

sobrinhas a encontrar coisas 

ao redor que não tivessem 

nada a ver com a natureza. 

Sofia e Violeta apontaram para 

o computador, a televisão, os 

sapatos que estavam usando… 

Então eu perguntei:

— De que são 
feitas todas 
as coisas?

Quanta natureza se esconde  

em um brinquedo?

O petróleo é uma substância natural 

que se formou há milhões de anos a 

partir de restos de plantas e animais 

pré-históricos que ficaram enterrados 

na crosta terrestre e entraram em 

decomposição. O petróleo é extraído 

das profundezas da terra ou do 

fundo do mar, e com ele fabricamos 

combustíveis, tintas, produtos de 

limpeza, cosméticos, fertilizantes  

e plástico — muito plástico!

Uma boneca, um caminhãozinho e  

uma pazinha, antes de serem plástico, 

foram petróleo, e antes, muito antes, 

eram plantas e animais.
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A mochila ecológica

A mochila ecológica representa 

o peso total dos recursos naturais 

necessários para que um objeto 

cumpra seu ciclo de vida, ou seja, 

para que seja criado, empacotado, 

transportado, usado e descartado. 

Mochila ecológica de alguns objetos

 Para fabricar algo grande, como um prédio  

ou um avião, precisamos de muita natureza. Mas 

nem sempre o tamanho de um objeto corresponde 

à quantidade de natureza usada. Isso porque não 

consideramos apenas o material usado no próprio 

objeto, mas tudo o que foi preciso para a extração 

das matérias-primas, sua fabricação, a embalagem, 

o transporte e o tratamento dos resíduos gerados 

durante o processo.

Por exemplo, para conseguirmos a quantidade 

necessária de ouro para a produção de um anel 

de mais ou menos dez gramas, é preciso remover 

3500 quilos de pedra da montanha. Já pensou?!

Sofia refletiu por um tempo 

sobre a ideia de que tudo é 

fabricado a partir da natureza. 

Então, perguntou:

— Para fabricar 
coisas grandes se 
usa mais natureza 
do que para fabricar 
coisas pequenas?

Escova de 

dentes: 1,5 kg

Celular:  

75 kg

Cafeteira: 

285 kg

Notebook: 

1500 kg

Carro:

15 000 kg
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