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Para que todos tenham uma boa qualidade de vida é muito importante que  as 

pessoas cuidem do nosso planeta como cuidam de suas próprias casas.

 Participe de campanhas e atividades voluntárias na sua rua, comunidade e escola 

em defesa da natureza, da fauna, da flora, da proteção das águas e do ar.

Antes de jogar no lixo qualquer material, veja se ele pode ser reutilizado, enviado 

para a reciclagem ou até mesmo doado, e procure saber quais são os produtos que 

menos agridem o meio ambiente.

Alerte seus pais, familiares, vizinhos e professores sobre todo o tipo de agressão 

ao meio ambiente de que tiver conhecimento e peça que denunciem o fato às 

autoridades. 

Peça aos adultos próximos a você que, antes de adquirirem qualquer bem, parem e 

pensem se realmente precisam dele.

Compartilhe o aprendizado desta cartilha com seus amigos, incentive-os a prestarem 

atenção às questões ambientais e a se preocuparem em cuidar bem da natureza.

Pratique todas as dicas que você lerá nesta cartilha e incentive as pessoas a mudarem 

seus hábitos em relação à preservação da natureza.

Transforme os que estão à sua volta em cidadãos ecorresponsáveis e em protetores 

do meio ambiente!

Seja um guardião da natureza! Seja um PEQUENO ECOCIDADÃO!

Bruno Covas 
Secretário de Estado do Meio Ambiente 
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VAMoS Colorir o Mundo!

Não sei se você sabe, mas todos nós, adultos, já fomos, pelo menos uma vez na 

vida um super-herói, uma bailarina de circo, um bombeiro ou um astronauta. 

Afinal, faz parte da vida de qualquer criança brincar de profissões e sonhar com o 

futuro... 

Entretanto, nos dias de hoje, sonhar com o futuro é também ter dúvidas sobre 

como será o nosso mundo.

Existirão florestas? Quantas espécies de animais ainda povoarão a Terra? Haverá 

água suficiente? Como será o clima do planeta: mais quente ou mais frio?

A boa notícia é que você, criança, já nasceu com a certeza de que pode mudar o 

futuro. E quer saber?

É exatamente disso que o mundo precisa, de vontade e determinação para enfrentar 

os problemas dos dias de hoje e buscar soluções para um futuro melhor, mais justo, 

com mais vida.

Um futuro que, construído a partir das atitudes de cada um, nascerá cheio de 

esperança e muito mais colorido! 
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VAMoS CuidAr do PlAnETA?

OLÁ, SOU NINA 
PAULISTINHA!

MAS, VOCÊ SABE O QUE É MEIO AMBIENTE?

Ganhei este apelido lá na 

escola porque eu adoro 

o nosso estado, São Pau-

lo, e   tudo o que existe aqui, 

principalmente a natureza! 

E você sabe o que eu mais gos-

to de fazer? Passear ao ar li-

vre, andar de bicicleta, nadar e 

jogar bola com meus amigos e 

amigas... Afi nal, não existe nada 

melhor do que uma aventura em 

boa  companhia  para aproveitar 

o meio ambiente e aprender a 

preservá-lo.
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É o meio ambiente que oferece ao homem e a todos os seres vivos 

condições para sua sobrevivência. É nele que encontramos tudo o 

que precisamos para atender todas as nossas necessidades, e cha-

mamos essas fontes de riquezas materiais de recurSOS naturaiS. 
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OS recurSOS naturaiS PODeM Ser

renOváveiS

Aqueles que podem ser facilmente repostos pela natureza.  

nãO renOváveiS

aqueles que, uma vez utilizados, não podem ser repostos 

com facilidade pela natureza.

Nós, seres humanos, devemos usar de maneira responsável os recursos ofereci-

dos pela natureza, para que durem por muito tempo, sem causar mal ao planeta. 

Nossas ações são muito importantes para a  preservação da vida na Terra. E, para 

que você saiba direitinho o que é importante fazer para cuidar bem do planeta, 

chamei alguns amigos...

MinÉriOS
carvãO

PLantaS

áGua

SOL

ventO

MetaiS

PetrÓLeO
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Para começar, vou apresentar o BetO MarOLa, profundo conhece-

dor das águas, que vai nos explicar muito bem a importância desta 

substância, sem a qual não  existiria vida.

foi na água dos oceanos, que cobrem a maior parte do planeta, que 

surgiram as primeiras formas de vida, e são justamente os oceanos e 

mares que regulam o clima e garantem a continuidade do ciclo da água.

ISSO MESMO, NINA...
NÃO SEI SE VOCÊ SABE, MAS É
A ÁGUA QUE  DIFERENCIA A 

TERRA DOS OUTROS PLANETAS 
DO UNIVERSO...

9
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1. quando a  temperatura está 
alta, por causa do sol, a água 
dos rios, mares, lagos, e até do 
solo, se evapora e vai para a at-
mosfera.

2. ao encontrar camadas de 
ar mais frio, esse vapor forma 
as nuvens.

3. a água, então, volta à su-
perfície da terra em forma 
de chuva.

    E  vOCê,  COnhECE O CICLO DA ÁGUA?
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Entretanto, de todo esse mundaréu de água, apenas uma parte muito pequena, 

que é a água doce, pode ser utilizada para o nosso consumo, sendo todo o restante 

formado por água salgada ou congelada.

E você já parou para pensar o quanto a água, essa substância sem gosto, sem chei-

ro e sem cor, é usada por nós, seres humanos? Pois é, precisamos dela para beber, 

escovar os dentes, tomar banho, irrigar as plantações, fazer as indústrias e fábricas 

funcionarem, gerar energia, e muito mais! 

   a áGua É MuitO iMPOrtante! 

11
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Usamos água para quase tudo o 

que fazemos mas, mesmo saben-

do da sua importância, não esta-

mos cuidando muito bem dela. To-

dos os dias são jogados nos rios, 

lagos e mares, milhões e milhões 

de litros de esgoto não tratado, 

além de uma quantidade enorme 

de lixo, envenenando os peixes e 

poluindo a água... 

  VOCÊ SABIA QUE GRANDE PARTE DO NOSSO CORPO É FORMADA POR ÁGUA? 
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  VOCÊ SABIA QUE GRANDE PARTE DO NOSSO CORPO É FORMADA POR ÁGUA? 

E, como a água não brota na tornei-

ra, que tal começar desde já a cuidar 

com mais carinho desse recurso na-

tural tão importante?

Eu mesmo tenho muitas dicas sobre 

como evitar desperdício de água, 

como, por exemplo: não escovar os 

dentes com a torneira aberta, não 

demorar no banho,  cantando em-

baixo do chuveiro, ou ainda, trocar a 

mangueira por um regador, na hora 

de molhar as fl ores do jardim ou lavar 

a bicicleta. 

131313
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aGOra, vaMOS faLar DO LixO! 
Não sei se você sabe, mas o lixo é um dos grandes problemas que o planeta enfrenta...

Olha só que coisa complicada: nas grandes cidades, cada um dos habitantes joga fora, to-

dos os dias, cerca de um quilo de lixo. A quantidade é tão grande que fica difícil imaginar 

o tamanho da pilha de lixo de uma cidade com 100 mil habitantes ou com um milhão!

        E O QUE FAZER COM TODO ESSE LIXO?
14
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A MELHOR SOLUÇÃO É A NOSSA MUDANÇA DE ATITUDE! 
Então, que tal conhecer o  princípio dos 4 Rs?

RePensaR os nossos hábitos

ReduZiR o nosso consumo

ReuTiliZaR sempre que possível e

ReciclaR

MaS... O que É recicLar?

Para nos ajudar com este assunto vou chamar o  TiCo rECiClo, meu 

amigão que, como seu apelido já diz, ama reciclar!

EU ADORO 
RECICLAGEM E 

VOCÊ SABE 
POR QUÊ? 

Porque reciclar é aproveitar 

materiais usados como ma-

téria-prima na fabricação de 

novos produtos. Não é sen-

sacional?

Cartilha 7.indd   15 21/02/13   15:15



16

  vOCê SABE QUAIS SÃO OS MATERIAIS RECICLÁvEIS?

PreSte atençãO! 

A reciclagem depende da cole-
ta seletiva, ou melhor, do reco-
lhimento feito de maneira cor-
reta de todo o material que foi 
separado anteriormente. 

Fazendo isso, você está contri-
buindo, e muito, para a preser-
vação da natureza!

PaPÉiS

MetaiS PLáSticOSPLáSticOS

viDrOS

SãO recicLáveiS 

16
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O PrOceSSO De SeParaçãO É SiMPLeS!
Para nos ajudar, foi criada uma convenção de cores para as lixeiras.

Muitas vezes, entretanto, não temos lugar para tantas lixeiras e, 

nesses casos, o melhor a fazer é separar o lixo como lixo SECo 

e lixo úMido.

Grande parte do lixo 
úmido, como as so-
bras de comida, os 
restos de podas de ár-
vores e o esterco dos 
animais também pode 
ser reciclada e trans-
formada em adubo 
natural. 

nãO SãO recicLáveiS

Isso se chama cOMPOStaGeM. A lixeira para este tipo de mate-

rial é MArroM. 

Papel higiênico, lenços de papel e guardanapos usados; 
fotografias; etiquetas adesivas e espelhos.
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MAS, ATEnÇÃo! 

Coloque sempre o material 

reciclável no local correto, 

apropriado para a coleta 

seletiva. São essas atitudes 

que garantem que nada do 

que foi separado seja des-

perdiçado!

E AGorA, MAiS uMA 
diCA iMPorTAnTE! 

A prefeitura de muitas cidades tem ca-

minhões especiais para recolher esse 

material. Mas, se a coleta seletiva ain-

da não é feita no seu município, procu-

re por postos de entrega voluntária em 

parques, escolas, supermercados, ou 

encaminhe o lixo separado para uma 

cooperativa de catadores ou uma ONG 

que trabalhe com esta causa. 

TEMOS QUE FAZER nOSSA PARTE!
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TEMOS QUE FAZER NOSSA PARTE!

E por falar em fazer a nossa parte, você já percebeu como, nos dias de hoje, com a 

modernização das tecnologias, objetos como celulares, computadores, televisões, 

videogames e muitos outros tornam-se rapidamente ultrapassados? Isso faz com 

que as pessoas, ao comprarem aparelhos novos, joguem fora os antigos, o que gera 

uma quantidade enorme de lixo eletrônico ou e-lixo, o que é muito sério. Para fazer 

estes aparelhos são utilizados metais  tóxicos, perigosos para a nossa saúde e para 

o meio ambiente. 

POR ISSO, ENVIE O LIXO ELETRÔNICO PARA A RECICLAGEM!

NOSSA, TICO! COMO 

É IMPORTANTE PARTICIPAR, 

NÃO É? CADA VEZ MAIS ME CON-

VENÇO DE QUE O FUTURO ESTÁ 

EM NOSSAS MÃOS!

Afinal, é justamente a reciclagem que 

vai garantir que boa parte desse ma-

terial possa ser utilizada na fabricação 

de novos equipamentos e que  aquelas 

substâncias perigosas não contaminem o 

nosso planeta.

19
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E é fundamental que todos tenham cons-
ciência de que os nossos restos devem sem-
pre, sempre, ser colocados nas lixeiras! Se o 
lixo em si já é um problema, espalhado por 
aí, então, pode causar doenças, atrair ani-
mais, como ratos e baratas, entupir bueiros 
e até provocar enchentes. 

Além disso,  alguns materiais demoram mui-
to, muito, tempo para se decompor na na-
tureza, como, por exemplo, o plástico, que 
pode demorar dezenas de anos. Terrível, não? 

E é fundamental que todos tenham cons-
ciência de que os nossos restos devem sem-
pre, sempre, ser colocados nas lixeiras! Se o 
lixo em si já é um problema, espalhado por 
aí, então, pode causar doenças, atrair ani-
mais, como ratos e baratas, entupir bueiros 

Além disso,  alguns materiais demoram mui-
to, muito, tempo para se decompor na na-
tureza, como, por exemplo, o plástico, que 
pode demorar dezenas de anos. Terrível, não? 

nÃO QUERO vER nInGUÉM DE BRAÇOS CRUZADOS!

20
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O ar É funDaMentaL Para a viDa 

Afinal, ninguém consegue ficar mais do que uns 

poucos minutos sem respirar!! 

OutrO aSSuntO MuitO iMPOrtante: O ar!

E para falar do ar, vou chamar a ana fLOra, protetora das florestas, das matas e 

das flores, uma grande estudiosa da qualidade do ar e do clima do nosso planeta. 

    EU AMO AS FLORESTAS! 
ELAS REGULAM O  CLIMA, SÃO 

RESPONSÁVEIS PELA BIODIVERSIDADE E, 
PRINCIPALMENTE, CONTRIBUEM 

PARA MANTER A QUALIDADE DO AR 
QUE RESPIRAMOS

Mas, eu estou muito  preocupa-

da, pois o ser humano tem jogado 

na atmosfera enormes quantidades 

de substâncias tóxicas, vindas, por 

exemplo, dos canos de escapamen-

tos dos automóveis, que todos os 

dias circulam pelo nosso planeta, das 

chaminés das fábricas e da fumaça 

de milhões e milhões de árvores, que 

são queimadas no mundo... Substân-

cias que, além de fazerem mal aos 

seres vivos, danificam a capacidade 

de defesa da nossa atmosfera e cau-

sam um grande desequilíbrio.
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MAS,  O QUE PODEMOS FA ZER COM REL AÇ ÃO A ISSO?

Para começar, devemos preservar as 

florestas, diminuindo o desmatamen-

to e as queimadas. Todos precisam se 

conscientizar da importância das flo-

restas para a preservação da vida no 

planeta. 

Depois, precisamos reduzir, e 

muito, as emissões dos gases 

poluentes, que saem das chami-

nés das fábricas e dos escapa-

mentos dos veículos. Para isso, 

é importante começar a pensar 

em energias, como a solar e a 

dos ventos, chamadas de ener-

gias limpas porque não poluem. 

Desequilíbrio que é responsável pela 

destruição de uma camada protetora 

da atmosfera, chamada camada de ozô-

nio, sem a qual os raios solares podem 

nos causar doenças sérias. Desequilíbrio 

responsável também pelo aquecimento 

global, que pode provocar o derretimen-

to das geleiras nos polos norte e sul e 

causar inundações e mudanças no clima.
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Agora, uma excelente maneira de colaborar é incentivar sua família e seus 

amigos a usar os meios de transporte públicos, compartilhar o carro com-

binando caronas, ou usar bicicletas. 

Além de ajudar o planeta economizando energia, faz muito bem para a 

saúde! E já que falamos em enerGia, que tal entender um pouco mais so-

bre este assunto?

  EU ADORO PEDALAR E CAMInhAR. E vOCê?

O que É enerGia? 

Energia é a capacidade de trabalhar, 

de brincar, de se movimentar. Sem 

energia nenhuma criança seria capaz 

de correr, estudar, jogar bola ou pe-

dalar uma bicicleta. No caso das pes-

soas e dos animais, a energia vem da 

alimentação, mas basta olhar ao redor 

para percebermos que existem inúme-

ras formas de energia, dentre elas a 

energia elétrica.

23
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O Brasil, por possuir a maior quantidade 

de rios de todo o mundo, faz uso da água 

para produzir energia elétrica. Essa ener-

gia, gerada nas usinas hidrelétricas, é con-

siderada uma fonte de energia limpa, não 

poluidora. 

Podemos dizer que a energia elétrica 

é uma espécie de alimento, responsá-

vel pelo funcionamento de quase tudo 

o que existe no mundo moderno. É a 

energia elétrica que ilumina as cidades 

e as casas, que movimenta as máquinas 

e os equipamentos, que garante o fun-

cionamento das televisões, dos compu-

tadores e muito, muito, mais!

A ENERGIA ELÉTRICA pode ser produ-

zida por meio de fontes limpas e renováveis, 

como o sol, o vento e a água...

...ou não renováveis, como o pe-

tróleo, o gás e o carvão, além de 

elementos da natureza, como o 

plutônio e o urânio, usados para 

se obter energia nuclear. 

24
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Entretanto, para que a energia gerada pela força de nossas águas seja sufi ciente 

para todo mundo, é muito importante que saibamos usá-la  bem, sem desperdícios.

Por esse motivo, nunca deixo a luz acesa sem 

necessidade, não fico horas embaixo do chu-

veiro, por mais quentinho que esteja o banho, 

não largo a porta da geladeira aberta, não 

durmo com a televisão ligada e abro as janelas 

tão logo acordo de manhã para aproveitar a 

luz do sol.

AFinAl, SABEndo uSAr, nÃo VAi FAlTAr!

Foi buscando o conforto e melhores 

condições de vida que o homem 

promoveu inúmeras mudanças 

no nosso planeta. 

Foi buscando o conforto e melhores 

condições de vida que o homem 

no nosso planeta. 

  EU TAMBÉM 
QUERO PRESERVAR 

  A NATUREZA!

 Agora, Ana, que tal chamarmos o eDu tatu, nosso amigo que é também o super- - 

amigo dos animais, para que vocês, juntos, falem um pouco sobre a biodiversidade?
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Assim, para conseguir espaço suficiente para moradias, pastos e plantações, o ho-

mem acabou poluindo e, muitas vezes, destruindo o lar de inúmeros animais e plan-

tas, seja ele uma floresta, um cerrado, uma mata ou um mangue.

E é muito importante que todos 

tenham casa para morar e alimen-

tos para comer, não? 

No princípio, as transformações 

aconteciam devagar, uma flo-

resta a menos aqui e uma plan-

tação a mais no mesmo lugar; 

um cerrado a menos acolá, uma 

nova cidade mais adiante. 

HOJe SOMOS MaiS De 7 BiLHÕeS De HaBitanteS
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HOJe SOMOS MaiS De 7 BiLHÕeS De HaBitanteS

    M a S ,  O  q u e  É  B i O D i v e r S i D a D e ?

“Bio” significa “vida” e “diversidade” significa variedade. Assim, “biodiversidade” 

são todas as formas de vida formas de vida existentes no planeta.

Em muitos lugares, já não encontramos mais os animais (a fauna) e as plantas (a 

flora) nativos da região. Em vez disso, encontramos imensas plantações e cidades 

gigantescas. Muito complicado, não?

Esta é uma situação muito séria, e, para piorar, ainda existe o comércio ilegal de ani-

mais silvestres. Não sei por que motivo, mas muitas pessoas gostam de colecionar 

animais... Esses animais, quando capturados, além de deixarem o seu ambiente na-

tural, sofrem maus tratos e muitos acabam morrendo. Algumas espécies foram tão 

perseguidas, que sofrem o risco de extinção, ou seja, podem desaparecer, e outras, 

infelizmente, já não existem mais no nosso planeta.

27
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ACHO QUE ELE NÃO 
TINHA PERCEBIDO 

QUE ESTAVA CAUSANDO 
TANTO MAL AO 

PLANETA

Até parece que o ser humano não sabe que é justamente da biodiversida-

de que depende a continuação da vida no planeta! 

  POR QUE SERÁ QUE
O HOMEM TEM DEIXADO QUE 

SEU DESENVOLVIMENTO 
ENVENENE O 

NOSSO MUNDO?

28
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    E FOI EnTÃO QUE ELE COMEÇOU A CUIDAR DO PLAnETA!

Afinal, é possível existir desenvolvimento com conservação do 

meio ambiente.

E uma das melhores maneiras de 

cuidar do planeta é por meio da 

educação. Afinal, um cidadão 

consciente é capaz de perceber 

a importância de suas ações e 

de suas atitudes.

Mas, o homem, justamente por ser tão inteligente, percebeu que 

estava fazendo bobagens e que, se destruísse nosso querido e 

único planeta, não teríamos mais onde morar... 
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    Q
UE TAL ESPALhAR PARA TODOS OS CAnTOS O QUE COnvERSAMOS AQUI?

SIM! VAMOS CUIDAR DO NOSSO PLANETA!
eLe É a nOSSa queriDa caSa, nOSSO aMaDO Lar!
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                                     ciclo

Mas você conhece o          da água?                                           

 

 cabe a nós, seres humanos, 
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