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cartela de totens individual



totens de construção individuais
Monte seus cubos para simular casas e prédios na maquete, de 

acordo com as instruções explícitas no material pedagógico.





cartela de nascentes do grupo



Continuar utilizando grande parte da 
água da nascente, garantindo o 

abastecimento de água para sua família.

Usar a água em momentos de falta de 
abastecimento da rede pública, 
garantindo fluxo constante de água no 

córrego.

Ação: Colocar jardim filtrante

+ 5 0 3+ +

+ 3 0 5+ +

Ação: Colocar reservatório

Propor a distribuição coletiva e racional 
da água com os vizinhos e o dono da 
propriedade, para que todos tenham 
acesso a água durante esse período difícil 

Propor para o dono da propriedade a 
troca ou a venda de água, garantindo 

abastecimento para sua família 

Ação: Troque dois totens de animais por reservatório

+ 2 0 5+ +

+ 5 1 1+ +

Ação: Colocar jardim filtrante

carta
de ação

O abastecimento de água da 
COPASA foi interrompido 
devido às fortes chuvas da 
semana passada, contudo seu 
vizinho tem uma mina de água 
aos fundos do terreno. Com 
um bom fluxo de água e um 
jardim filtrante, a mina pode 
garantir abastecimento 
temporário para todos os 

vizinhos. 

carta
de ação

Você tem uma nascente nos 
fundos do seu lote e essa mina 
garante abastecimento para 
você e sua família, contudo o 
uso contínuo de água acabou 
diminuindo consideravelmen-
te o fluxo que abastece o 
córrego que passa ao lado do 

terreno. 

Propor uma ação coletiva que canalize 
corretamente as águas até o córrego, o 
que não garante que a água vai passar a 

ser própria para consumo.

Atuação junto aos órgãos públicos para 
que a área da nascente seja protegida e 
as famílias possam acessar moradia 

digna em um lugar próximo

Ação: Colcoar árvore

+ 5 3 1+ +

+ 3 1 3+ +

Ação: Colocar canalização

carta
de ação

Com o abastecimento de água 
da COPASA interrompido, a 
vizinhança conta com seu 
vizinho que tem uma mina de 
água aos fundos do terreno. 
Contudo, a fonte não é indica-
da para consumo, pois apesar 
de estar canalizada até o 
córrego, o tratamento dado ao 
canal é inadequado e contami-

nou a água. 

carta
de ação

Uma construtora da cidade 
está divulgando a construção 
de um grande condomínio em 
um dos afluentes do córrego, 
porém você e seus amigos 
utilizam o riacho para nadar e 

se divertir. 

Você lamenta a construção dos novos 
edifícios, sabendo que provavelmente o 
empreendimento vai obstruir seu acesso 

ao rio.

Você busca mobilizar sua comunidade 
para que juntos possam proteger a área 
de preservação ambiental que ladeia o 
rio e continuar se divertindo no córrego.

Ação: Colcoar árvore

+ 4 5 0+ +

+ 0 0 5+ +

Ação: Colocar construção.



carta
de ação

A construção de um novo 
empreendimento no entorno 
do riacho onde você e seus 
amigos nadam foi barrada, 
contudo, agora você precisa 
atuar para que o riacho seja 
protegido permanentemente.

Você propõe o cercamento total do 
afluente.

Você busca envolver a comunidade em 
ações coletivas de preservação e uso 
consciente do riacho, como coleta de 

frutas maduras, pesca esportiva, etc

Ação: Colocar pessoas

+ 5 5 0+ +

+ 3 0 0+ +

Ação: Colocar árvore

carta
de ação

A construção de um novo 
empreendimento às margens 
do riacho ao lado da sua casa 
está despejando dejetos 
diretamente na água, o que 
tem levado ao assoreamento 

do trecho. 

Barrar a obra, e propor a demolição, 
aumentando o nível de dejetos no córrego 

da mesma forma. 

Propor que as bases do edifício sejam 
revertidas em equipamentos comunitá-

rios e um parque

Ação: Colocar piso

+ 4 4 2+ +

+ 3 0 0+ +

Ação: Colocar terra

carta
de ação

A prefeitura de Belo Horizon-
te iniciou a retificação de um 
trecho superior do córrego 
que corre ao lado da sua casa, 
contudo isso aumentou a 
velocidade da água e causou 
uma breve inundação durante 

as últimas chuvas. 

Barrar a continuidade das obras, propondo 
a aplicação de um jardim filtrante, com 
plantas dispostas seguindo a declividade 

do terreno.

Aguardar uma solução proposta pela 
prefeitura.

Ação: Colocar terra

+ 0 0 3+ +

+ 3 0 1+ +

Ação: Colocar jardim filtrante

carta
de ação

Sua família mora numa casa 
que fica localizada perto de 
um afluente do córrego e 
vocês estão pensando no que 
podem fazer para aproveitar a 

água.

Fazer um sistema para criação de peixes e 
hortaliças num modelo de aquaponia, no 
qual se gasta o mínimo de água necessário, 

e vender localmente.

Construir um lava-jato irregular que usa 
as águas da nascente e as retorna com 

dejetos.

Ação: Colocar construção

+ 3 0 4+ +

+ 4 1 2+ +

Ação: Colocar sistema de aquaponia



carta
de ação

Você possui uma pequena 
criação de animais no fundo 
de sua casa. Certo dia alguém 
lhe sugeriu a ideia de usar as 
águas da nascente próxima a 
residência para dar de beber 

aos bichos.

Você decide não usar a água da nascente, já 
que isso comprometeria sua qualidade e 

abundância nos próximos trechos.

Você escolhe usar as águas para matar a 
sede dos animais, pois economizaria 

muito dinheiro.

Ação: Colocar reservatório

+ 1 0 5+ +

+ 4 2 0+ +

Ação: Colocar animais

carta
de ação

O entorno de uma nascente 
da comunidade, tempos atrás, 
havia sido completamente 
desmatado, prejudicando 
muito sua preservação. Há 
uma demanda da colocação 
de uma nova vegetação no 

local.

Vocês, após rápida pesquisa, decidem 
plantar vegetações que eram nativas do 
local e árvores frutíferas, para colheita e 

aproveitamento dos frutos.

Vocês preferem fazer um pequeno 
jardim ornamental com plantas exóticas 
e pavimentar o local para utilizar como 

estacionamento.

Ação: Colocar piso

+ 3 0 4+ +

+ 4 4 0+ +

Ação: Colocar árvore

carta
de ação

Certo dia, quando você e seu 
amigo estavam passeando 
pelo córrego e o explorando, 
vocês perceberam uma 
grande área verde nas proxi-
midades que não estava sendo 

utilizada.

Vocês preferem sugerir a construção de 
mais casas à margem do córrego para 

abrigar a comunidade.

Vocês decidem organizar uma horta 
coletiva de baixo custo para a comunida-
de e aproveitar as águas para nadar e 

brincar.

Ação: Colocar horta

+ 3 5 1+ +

+ 5 0 4+ +

Ação: Colocar construção

carta
de ação

Sua família acaba de se mudar 
para a região de um afluente e 
pensa nas possibilidades de 

lazer que podem o envolver.

Vocês têm a ideia de inaugurar um pesque 
e pague, represando 90% da água do 
afluente para a criação, manutenção e 

limpeza dos tanques.

Vocês decidem que o melhor a ser feito é 
praticar a pesca esportiva ao longo do 

afluente.

Ação: Colocar pessoas

+ 4 5 0+ +

+ 2 4 5+ +

Ação: Colocar construção



carta
de ação

As pessoas da sua comunida-
de têm costume de lavar 
roupas no córrego e esse foi 
um assunto levantado da 

associação de bairro.

A associação decide que as pessoas podem 
continuar realizando essa prática, já que 

economiza energia.

Fica decidido que essa ação deve ser 
adaptada canalizando um pouco de água 
para um tanque externo onde se possa 
lavar as roupas e devolver a água, depois 

de tratada, ao córrego.

Ação: Colocar jardim filtrante

+ 5 0 2+ +

+ 4 0 3+ +

Ação: Colocar pessoas

carta
de ação

As competições esportivas de 
todo tipo estão se tornando 
cada vez mais populares na 
sua comunidade e surgiu a 
ideia de aproveitar a região 
das águas do córrego também 

para essa função.

A comunidade decide promover a prática e 
esportes aquáticos nas águas, como 
rafting, canoagem, stand up paddle e 

aquaball.

A comunidade prefere fazer um projeto 
de canalização do córrego, para que 
possam ser construídas quadras no local.

Ação: Colocar piso

+ 4 5 2+ +

+ 5 5 1+ +

Ação: Colocar pessoas

carta
de ação

Sua família pratica agricultura 
e vocês desejam utilizar a 
água do córrego em um 
sistema de irrigação para as 

plantas.

Vocês instalam um sistema de irrigação 
por gotejamento, que funciona através do 
uso controlado da água, diminuindo em 

50% o desperdício.

Utilizar um antigo cano de tubulação 
quebrado e com vazamentos, para 
conseguir assim um montante maior de 

água.

Ação: Colocar canalização

+ 3 0 4+ +

+ 4 0 3+ +

Ação: Colocar horta

carta
de ação

A prefeitura está com um 
projeto para a construção de 
uma enorme indústria nas 
margens do córrego e quer 
saber a opinião da comunida-

de sobre o assunto.

Vocês se opõem a construção, já que a 
indústria vai liberar uma série de poluen-
tes nas águas e, destruir várias casas para 

ser construída.

Vocês apoiam a iniciativa, pois vai gerar 
uma série de empregos locais.

Ação: Colocar construção

+ 3 0 4+ +

+ 4 1 0+ +

Ação: Colocar árvore



carta
de ação

Para garantir uma renda extra, 
você usa a água da nascente 
em sua casa para cultivar uma 
pequena horta e vender os 
vegetais. Você pensa em 
expandir a horta, mas corre 
perigo de esgotar a fonte 

d’água.

Você aumenta a horta, mas também 
começa a coletar água das chuvas para não 

esgotar ou prejudicar a nascente.

Você aumenta a horta e continua a usar a 
nascente sem nenhum controle.

Ação: Colocar reservatório

+ 0 0 4+ +

+ 1 0 3+ +

Ação: Colocar horta

carta
de ação

Ao comprar um terreno, você 
foi informado de que havia 
uma nascente efêmera no 
quintal. Agora, você pensa em 
construir uma varanda em sua 
casa e, da maneira que você 
deseja, ela seria construída 

em cima dessa nascente.

Você decide continuar com o projeto até 
porque nunca notou um fluxo de água 

intenso.

Você pensa em outras ideias para a 
construção já que essa pode prejudicar a 

nascente.

Ação: Colocar horta

+ 2 1 2+ +

+ 0 3 2+ +

Ação: Colocar piso

carta
de ação

Um lote com o fundo para um 
dos afluentes do rio está a 
venda e você compra para 
abrir um negócio. Você abre 
um local para eventos e pensa 
em uma maneira de aprovei-
tar melhor a vista do afluente.

Você usa plantas ornamentais, decora-
ções, flores e constrói caminhos ao nível do 
chão nas margens para que os visitantes 

ocupem o lugar.

Você mantém a vegetação natural e 
coloca passarelas elevadas para que as 
pessoas possam caminhar e observar 

sem alterar a fauna e a flora nativas.

Ação: Colocar árvore

+ 3 2 3+ +

+ 3 3 2+ +

Ação: Colocar piso

carta
de ação

Você compra um lote para 
criar um clube e pensa em 
usar a água do afluente próxi-
mo para algumas atividades 
como rega dos jardins, limpe-
za do lugar e abastecimento 
das piscinas. Mas você sabe 
que que essa retirada pode 
afetar o ciclo natural das 

águas.

Você aproveita o afluente para construir 
uma rede de piscinas ecológicas escalona-
das e usa outras fontes de água para as 

demais atividades.

Você usa as águas do afluente para todas 
as atividades mencionadas e o reabaste-
ce depois com os efluentes dessas 

atividades.

Ação: Colocar canalização

+ 1 4 5+ +

+ 4 5 1+ +

Ação: Colocar pessoas



carta
de ação

Você descobriu uma mina de 
ouro em seu quintal. Para 
cavar e limpar o ouro, você 
gasta muita água e outros 
produtos químicos. Como 
você mora próximo a um dos 
afluentes do rio, você pensa a 

usá-lo a seu favor.

Você retira a água do afluente para fazer a 
limpeza e a descarta com impurezas no 

mesmo rio.

Você usa as águas do afluente para todas 
as atividades mencionadas e o reabaste-
ce depois com os efluentes dessas 

atividades.

Ação: Colocar canalização

+ 3 2 0+ +

+ 0 0 5+ +

Ação: Colocar terra

carta
de ação

Para diminuir os custos de sua 
indústria, você decide usar a 
água do leito no processo 
produtivo. Mas os moradores 
da região reclamam que a 
diminuição do volume de água 

os atrapalha. 

Você decide despejar a água suja descarta-
da na indústria no leito para aumentar a 

vazão.

Você escolhe armazenar água da chuva 
em uma cisterna para evitar usar água do 

córrego.

Ação: Colocar reservatório

+ 5 2 0+ +

+ 1 0 5+ +

Ação: Colocar terra

carta
de ação

Você é vereador de uma 
cidade e está em uma reunião 
que definirá o tamponamento 
ou não de um dos trechos de 
um córrego. A bancada está 
dividida, seu voto irá desem-

patar a decisão. 

Você vota a favor do tamponamento, já 
que isso possibilitaria novas ruas e assim 

novos estabelecimentos de todo tipo.

Você vota contra o tamponamento, pois sabe 
que esse tipo de prática no córrego aumenta 
muito as chances de transbordamento dos 

leitos em período chuvosos nesta região

Ação: Colocar árvore

+ 5 2 2+ +

+ 2 2 5+ +

Ação: Colocar piso

carta
de ação

Sua família está construindo 
uma casa própria nas margens 
de um córrego para que 
possam sair do aluguel. O 
problema é que a prefeitura 
não fornece rede de esgoto na 

região.

Você instala uma fossa séptica biodigesto-
ra no quintal, pois esse sistema protege o 
solo e as águas da contaminação por 

resíduos.

Você deságua o esgoto no rio, sem 
nenhum tratamento, como vários outros 

moradores da região. 

Ação: Colocar terra

+ 0 0 5+ +

+ 3 1 1+ +

Ação: Colocar fossa séptica biodigestora



sorte

azar
Você fez um novo grupo de amigos 
na vizinhança, agora você pode 
realizar duas trocas de totens com 

outros participantes.

sorte

azar
A prefeitura realizou uma série de 
redirecionamentos de esgotos que 
despejavam dejetos no córrego para 
locais apropriados, some uma socio-

ecologia azul na rodada

azar

azar
Um amigo lhe pediu uma ajuda 
para conseguir recursos e você, 
sempre muito parceiro, resolveu 
ajudar. Doe um totem para um 

participante à sua escolha.

azar

azar
Uma indústria começou a descartar 
produtos químicos no córrego e 
agora várias atividades que eram 
realizadas ao longo do curso foram 
prejudicadas, subtraia 4 de econo-
mia e 5 de lazer de todos e some uma 

socioecologia marrom na rodada.

sorte
ou
azar

sorte
ou
azar

sorte
ou
azar

sorte
ou
azar



sorte

azar
Um amigo lhe chamou para ir a sua 
casa para se divertirem, agora você 
pode realizar uma troca de totem 
com o participante à sua esquerda.

sorte

azar
A associação do bairro está com 
uma campanha de distribuição de 
recursos e se dispôs a te ajudar com 
o que precisasse, escolha para você 
um totem de qualquer participante.

azar

azar
A associação do bairro está 
arrecadando e distribuindo recur-
sos, doe três de seus totens para 
outros participantes à sua escolha.

azar

azar
Devido às chuvas torrenciais da 
semana passada o volume do córre-
go subiu consideravelmente, alagan-
do toda faixa de 30 metros ao longo 
das margens. Retire todos os totens 
dessa região, todos os participantes 
perdem 4 pontos da categoria social 

e 3 da categoria economia.

sorte
ou
azar

sorte
ou
azar

sorte
ou
azar

sorte
ou
azar


