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Cacá e o rio Pomba



O rio Pomba nasce bem longe daqui, lá na Serra Conceição (cadeia da Serra da 
Mantiqueira) no município de Barbacena, em Minas Gerais.

Desde a sua nascente até sua foz no Rio Paraíba do Sul no município de Itaocara, 
no estado do Rio de Janeiro, o rio Pomba passa por 35 municípios mineiros e 3 
municípios uminenses, com uma extensão de mais ou menos 305 Km.

OLÁ, EU 
ME CHAMO CACÁ. SOU UM 

PEIXE CASCUDO E MORO AQUI NO 
RIO POMBA HÁ MUITOS ANOS. HOJE, VOU 
CONTAR UM POUCO DE HISTÓRIA SOBRE O 

NOSSO RIO, E APRESENTAR PARA 
VOCÊS OUTROS MORADORES 

AQUI DO RIO.



Há muito tempo atrás, o rio Pomba tinha água limpa e muitas árvores em suas 
margens: a mata ciliar. Essa mata é muito importante, pois, protege o rio e os 

animais que ali vivem.

A MATA 

CILIAR PROTEGE O 
RIO COMO OS CÍLIOS 

PROTEGEM SEUS 

OLHOS.



O HOMEM 

DERRUBOU QUASE 
TODAS AS ÁRVORES DAS 

MARGENS DO RIO.

Por ação do homem, hoje quase não existe mais a mata ciliar nas margens 
do rio Pomba.



O homem construiu casas, estradas e 
pontes às margens do rio colocando em 
risco a existência das espécies que ali 
habitam. 

E AINDA 

JOGAM ESGOTO 

NO RIO!!!



Sem a mata ciliar o solo das margens ca desprotegido. Quando a chuva cai 
sobre um solo sem árvores desagrega e transporta a terra, um processo 

conhecido como erosão.
A terra transportada da margem é arrastada pela enxurrada para dentro do 

rio, causando o assoreamento.

Se o rio estiver assoreado, na época das chuvas poderá ocorrer inundações!!!
A mata ciliar é uma proteção natural contra a erosão e o assoreamento.



Mesmo com todas essas modicações que o homem fez nas margens do rio 
Pomba, muitos animais ainda vivem nele, formando a chamada cadeia alimentar.

Cadeia alimentar é um processo onde todos os seres vivos dependem uns dos 
outros para existir. Os herbívoros se alimentam de plantas, os carnívoros se 
alimentam dos herbívoros e assim por diante. Esse mecanismo mantém o 
equilíbrio do ecossistema.

Vamos conhecer a cadeia alimentar do rio Pomba?



Nas margens do rio Pomba ainda encontramos 
diversas plantas, como capins, arbustos e 

árvores. As plantas são chamadas de 
produtoras, pois, transformam a energia 

luminosa, água e gás carbônico em 
carboidratos, por meio da fotossíntese.

As ores, frutos e sementes que caem na água 
servem de alimento para algumas espécies de 

peixes, como a piabanha e a pirapitinga-do-
sul. Esses peixes, juntamente com o 

periquitão-maracanã, que usa o seu bico para 
comer os coquinhos das palmeiras, são 

animais herbívoros, aqueles que se alimentam 
de plantas.

OI, EU 

SOU O SANHAÇU-

DO-COQUEIRO. 

EU SOU  

A PIABANHA.  



EU SOU 

A PIRAPITINGA-DO-SUL, 
E JUNTO COM A PIABANHA, 
ESTAMOS AMEAÇADAS DE 

EXTINÇÃO!!! 

Algumas aves, como o sanhaçu-do-
coqueiro, que se alimenta de insetos nas 
árvores. O barulhento quero-quero e a 
garça-branca-pequena se alimentam de 
insetos, crustáceos e peixes. Os animais 
se alimentam de outros animais são 
chamados de carnívoros.



Alguns animais têm uma dieta muito especíca, isto é, comem um 
só tipo de alimento. Esse é o caso das capivaras, que se alimentam 
exclusivamente de capim, e o carão que só come caramujos.

ESSE 

CARAMUJO ESTÁ 

UMA DELÍCIA!!!



Os biguás e as biguatingas se alimentam unicamente de peixes. Essas aves 
mergulham muito bem e capturam peixes embaixo d’água.

É por isso que o nosso amigo Cacá tem muito medo dessas aves. Quando ele vê 
a biguatinga ou o biguá se aproximando, se esconde embaixo de um tronco 

caído dentro d’água. 

VOU 

ME ESCONDER, 
SENÃO EU VIRO 

ALMOÇO!!

EI 

BIGUATINGA, NÃO 
COMA TODOS OS PEIXES 
DO RIO. DEIXE ALGUNS 

PARA MIM!!!!

O MEU  

ALMOÇO JÁ ESTÁ 
GARANTIDO.



Até agora conhecemos os animais herbívoros e os carnívoros. Mas, na cadeia 
alimentar existem alguns animais que comem tanto plantas como outros animais, 

são os onívoros.
Como exemplos desses animais, podemos citar o frango-d’água-comum e o frango-

d’água-azul, que cam nadando e beliscando pequenos bichinhos, folhas e ores no 
meio das plantas aquáticas que crescem na beira do rio.



Então amigos, vocês viram como a mata 
ciliar e a cadeia alimentar são importantes 
ao nosso rio, e a sua preservação contribui 
para o equilíbrio do ecossistema! 
Se tudo isso acabar aves, mamíferos, peixes 
e invertebrados (crustáceos, caramujos, 
insetos entre outros) deixarão de existir!!!
Mas nós podemos mudar o m dessa 
história praticando ações que irão preservar 
e cuidar do nosso rio Pomba. E uma dessas 
ações que está ao nosso alcance é plantar 
mudas de árvores nativas às margens do rio 
Pomba. Com essa atitude estaremos 
restaurando a mata ciliar e preservando os 
animais que ali vivem. 

PROIBIDO
DERRUBAR
ÁRVORES



GALERINHA, 

AGORA VOU APRESENTAR 

PARA VOCÊS OS 

PERSONAGENS DA MINHA 

HISTÓRIA.



Cascudo-leiteiro
(foto Guilherme Souza)

Piabanha Sanhaçu-do-coqueiro Periquitão-maracanã

Quero-quero Garça-branca-pequena Frango-d’água-azulFrango-d’água-comum

Carão Biguá Biguatinga Capivara



Trecho de rio com mata ciliar Erosão do tipo voçoroca

Assoreamento do leito do rio



Então crianças, vocês gostaram da minha 
história? 

Vocês querem conversar um pouco mais 
sobre o nosso rio?

Você conhece algum bicho da nossa história?

 Escreva o que você sabe sobre ele.

  Desenhe os bichos que você conhece.

   Faça um desenho como você gostaria que o rio Pomba fosse hoje.



Caça-Palavras
DO RIO POMBA

CAPIVARA

PIABANHA

BIGUÁ

QUERO-QUERO

SANHAÇU

CARÃO

CASCUDO

PIRAPITINGA

BIGUATINGA

GARÇA-BRANCA

PERIQUITÃO
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CRUZADINHAS
DO RIO POMBA
Horizontais
1. Ato de plantar árvores
5. Processo que transporta o solo 
para dentro do rio
10. Seres vivos que ocupam a base 
da cadeia alimentar
11. Animais que se alimentam de 
vegetais
12. Sinônimo de cadeia alimentar
Verticais
2. Desagregação do solo
3. Animais que se alimentam de 
vegetais e outros animais
4. Lançamento de esgotos no rio 
Pomba
6. Rio que corta Santo Antônio de 
Pádua
7. Vegetação localizada nas margens 
dos rios
8. Transformação de luz, água e gás 
carbônico em carboidratos
9. Animais que se alimentam de 
outros animais



O rio Pomba é um dos principais auentes do rio 
Paraíba do Sul e possui uma rica biodiversidade . 

Atualmente, diversas espécies que habitam o rio 
Pomba estão ameaçadas de extinção devido ao 
desmatamento de suas margens, poluição de suas águas 
e introdução de espécies exóticas.

Cuidar do rio Pomba é preservar a vida de diversas 
espécies, inclusive a sua.


