


Menino 
cidadãoSou pequeno, mas chamo muita atenção. Sou o menino cidadão!

Se alguém joga lixo na rua ou na praça sou 
o primeiro a falar que isso não tem graça.

Na hora de ir para o chuveiro procuro 
ser bem ligeiro.

Não deixo a luz ligada, pois sei que 
desperdiçar energia não está com nada. 

P: 47

A: 36

E: 13

4800

Mundurbano



Professortransformador
Minha função é educar. Por isso acredito que juntos podemos o mundo mudar.

Acredito que a educação a favor do meio am-
biente, fará um mundo bem mais contente.

Coletamos a água da chuva para usá-la 
na limpeza da nossa escola. O resultado 
é show de bola.

Para ter um mundo mais equilibrado, 
mostro aos meus alunos que o des-
perdício é errado.

P: 45

A: 50

E: 11

4550

Mundurbano



Agente Verde
Nas águas e nas florestas presto muita atenção, cumprindo minhas tarefas de orientação e fiscalização.

Alguns até me chamam de chato, mas 
para cuidar do meio ambiente sou o 
primeiro candidato.

Enquanto a água for desperdiçada, a vi-
da no nosso planeta estará ameaçada.

Procuro sempre usar produtos que não 
fazem mal ao ambiente, isso me torna 
um consumidor consciente.

P: 23

A: 34

E: 53

3500

Mundurbano



EmpresárioamigoRespeitando as leis e o próprio ambiente, ajuda-mos a construir um mundo dife-rente.

Empresa que não separa o lixo e 
que não faz reciclagem não tem 
uma boa imagem.

Nossa empresa recicla e trata o esgoto 
para termos água pura. Isso é uma 
questão de cultura!

Investimos em tecnologia para 
gastarmos menos energia.

P: 23

A: 47

E: 51

2200

Mundurbano



Cachorro
sentinela

Não queria ficar só vendo o mundo pela janela, então virei o cachor-ro sentinela!

Na proteção da natureza eu capricho. 
Quando vejo pneus e pilhas jogados 
no ambiente eu uivo e viro bicho.

Se meu dono escova os dentes com a 
torneira aberta, eu dou aquela latida 
para ver se ele se esperta. 

Na casa onde moro só entram lâm-
padas frias. O grande barato é 
sempre fazer economia.

P: 38

A: 27

E: 22

1100

Mundurbano



Zé do
carrinhoCom meu car-rinho eu entro no clima, para fazer do lixo uma obra-prima.

Papéis, vidros, plásticos e alumínio 
podem ser reciclados. O que a maioria 
chama de lixo pode ser reutilizado.

Muitos materiais que poderiam ser reci-
clados vão parar nos rios e lagos! Se 
ninguém fizer nada, nossos filhos 
vão sofrer com esses estragos.

O lixo orgânico é um bom adubo 
se bem trabalhado, na horta pode 
ser aproveitado.

P: 26

A: 22

E: 47

3800

Mundurbano



Artesã
legal

Sou uma arte-sã diferente, minhas obras estão em equi-líbrio com o ambiente.

Só uso material que não é proibido em 
minhas obras e também reaproveito 
todas as sobras.

Um mundo melhor se faz com atitude, boas 
idéias e muita união. Vamos praticar esse 
modo de vida na nossa região?

Minhas peças são feitas com os mais dife-
rentes materiais, como plásticos, vidros, 
escamas, conchas de ostras e também de 
outros animais.

P: 49

A: 31

E: 25

1750

Mundurbano



Turistaaventureiro
Turismo consciente não prejudica o ambiente.

Aproveito a praia à beça, mas deixar lixo
na praia? Fico sempre de fora dessa. 

Só faço esportes aquáticos nas áreas que 
não são proibidas. Assim aproveito 
minhas férias tão merecidas. 

Eu não estaciono meu carro na praia e 
onde existe vegetação. Não preciso agredir
a natureza para aproveitar bem o verão.

P: 15

A: 48

E: 27

2700

Mundurbano



Maior moral quando os alunos participam 
de campanhas para proteção ambiental 
e da cultura do nosso litoral.

Não gosto de quem joga lixo no mar, pois
lá existem muitas vidas a preservar.

Ajudo a proteger os manguezais, pois 
eles são importantes para a vida de 
muitos animais

P: 46

A: 35

E: 25

4900
Piragui,
a sereia

Moro nas baías do Paraná e cuido dos seres que moram 
por lá.

Mundágua



Só uso redes com malhas permitidas: 
assim não preciso temer e ajudo a 
natureza a viver.

Cuido bem do motor do meu barco para 
que não derrame óleo na água. Motor 
conservado, ambiente preservado.

Para que meus netos também possam en-
contrar peixes para pescar, as épocas de 
reprodução eu procuro sempre respeitar.

P: 56

A: 44

E: 47

3300
Pescador
Tutuco

Do mar eu 
preciso cuidar, pois de lá o 
meu sustento vou tirar.

Mundágua



Sei que sou muito bonitão, mas 
respeite a época da minha reprodução.

Conheço as leis que protegem as águas 
da nossa cidade, assim tenho com a 
natureza uma grande amizade.

Você também pode ajudar na nossa 
conservação, não comprando fêmeas 
ou animais muito pequenos, você vai 
conquistar nossa admiração.

P: 56

A: 44

E: 47

3250
Caranguejo

KakoNo mangue sou um importante operário. Me alegro porque sei que meu trabalho é necessário.

Mundágua



Me alimento na água, mas respiro no
ar. Não polua, pois sem esses dois 
mundos não posso ficar.

Muito do lixo que chega ao mar vem da 
cidade. Então vamos ficar alerta para 
proteger a biodiversidade.

Se os pescadores acabarem com os 
peixes nenéns, não sobra comida 
nem para mim nem para ninguém.

P: 56

A: 44

E: 37

2125

Beto BotoA baía é minha casa e minha vida é o mar, mas preciso da sua ajuda para esse paraíso conservar!

Mundágua



Para que o mar possa ser um bom lugar, 
não precisamos de discursos, precisamos 
proteger nossos recursos. 

Nem tudo está perdido, não vamos 
deixar nosso mar poluído.

Vamos manter a biodiversidade cuidando 
das águas, das florestas e das cidades.

P: 44

A: 21

E: 52

2225

Peixe Escamoso
Deixo o mar me levar, 
mas sempre ensinando a conservar.

Mundágua



A sacola plástica que você joga no 
ambiente faz mal para toda gente. 

O esgoto não tratado não deveria 
nunca ao mar ser lançado.

Vamos ajudar a proteger a vida nos
manguezais: plantas, peixes, siris, 
ostras e muitos outros animais.

P: 21

A: 43

E: 28

1650

Ostra 
Conchita

Sou um animal filtrador, por isso não quero em minha casa nenhum agente poluidor.

Mundágua



Cultivando ostras, sustento a minha família 
e ainda vivo nesse ambiente em harmonia.

As ostras que cultivamos têm qualidade 
para agradar toda a sociedade. 

Minhas ostras dependem de uma água 
boa para sua alimentação, por isso 
tenho que combater a poluição.

P: 37

A: 41

E: 58

3100

Produtor
de ostras

Sou parceiro do Cultimar, das ostras aprendi a cuidar e a minha vida melhorar.

Mundágua



Não deixe passar essa oportunidade: 
ensine boas práticas ambientais na 
sua comunidade.

Disso ninguém duvida: está em nossa 
consciência, cuidar da água é 
preservar a vida!

Se o modo de viver do homem não for 
transformado, os recursos poderão ser 
esgotados.

P: 21

A: 43

E: 51

1700

Baiacu
Biculino

O mar é o meu 
lugar, então me 
ajude a cuidar!

Mundágua



5000

Boas práticas ambientais ajudam os 
homens, as florestas e os animais.

Cuido da mata ciliar que protege os rios e 
lagos. Se alguém ameaça esse ambiente 
eu fico muito chateado!

Contra as queimadas na floresta precisa-
mos nos unir, para juntos um mundo 
melhor construir.

P: 51

A: 43

E: 32

Pai do MatoSou o Pai do Mato, guarda-dor da floresta, assusto quem entrar na mata para fazer o que não presta.

Mundoterra



3600

Protejo sempre os meus amigos, voando 
bem alto identifico todos os perigos.

Você já sentiu o perfume da floresta? É 
muito bom... Então para um ar puro res-
pirar, nossos hábitos devemos melhorar.

Adoro comer ostras aprovadas pelo Culti-
mar, além do ambiente respeitar, sei que 
mal não vou passar. 

P: 31

A:
15

E: 53

UatobáSou o Uatobá, mascote do Cul-timar. Sou meio preguiçoso, eu sei, mas também gosto muito de brincar.

Mundoterra



3700

Não desisto de proteger a natureza, 
dedico minha vida para cuidar das 
florestas e suas riquezas. 

Sou muito atrevido e levado, mas o que 
eu quero é proteger todo rio e lago.

Em sua casa e em sua vida use sempre a 
energia de forma consciente.  Assim você 
se tornará um grande amigo do ambiente.

P: 21

A: 35

E: 26

Saci
Alegremente o saci por aí pula e se você não aju-dar a proteger o ambiente ele faz você se perder em noite escura. 

Mundoterra



2150

Muitos animais se alimentam dos frutos do 
palmito. Se alguém se aproxima 
para me derrubar, dê um grito!

Tirar palmitos da floresta não é nada 
legal e ainda é contra a lei ambiental.

Só compre palmito de origem conhecida. 
Assim a floresta não será destruída. 

P: 36

A: 45

E: 37

Palmito
Jussara

Sou muito im- portante para manter a vida florestal, por isso não me fa-ça nenhum mal.

Mundoterra



3200

Na minha casa não tenho bichos da flores-
ta, pois sei que é na casa deles que eles 
vivem em festa.

A água que vamos beber na floresta vai 
nascer. Então que tal sempre esse 
ambiente proteger?

Fico em harmonia com o ambiente onde 
vivo, tiro da floresta somente o que preciso. 

P: 41

A: 34

E: 39

MateiroNas minhas an-danças aprendi muito sobre as florestas e o seu valor. Por isso a trato com muito respeito e amor.

Mundoterra



2600

Das minhas folhas e cascas se fazem chás me-
dicinais, das minhas raízes os artesãos fazem 
cestos geniais. Mas lembre-se: precisamos 
respeitar para o recurso não acabar.

Pratique a verdadeira esperteza. Para o 
nosso mundo melhorar, atitudes corretas 
devemos praticar. 

Se um vegetal morre, milhões de seres 
fazem dele sua refeição. Os seres das 
florestas não deixam lixo no chão.

P: 28

A: 54

E: 34

Cipó Imbé
O artesão, 
com seu cipó, monta o cesto dando nó!

Mundoterra



2900

Nessa região, já existi em grande quan-
tidade. Agora preciso de você para 
voltar a viver com qualidade.

Águas poluídas acabam com nossos 
alimentos e nos causam um monte 
de aborrecimentos.

Nosso bando voando é lindo, com o 
vermelho de nossas penas. Preservan-
do a nossa espécie, você pode curtir 
essas cenas.

P: 41

A: 24

E: 39

Guará
Estou na lista dos animais em extinção, por isso mereço toda a sua atenção.

Mundoterra



3600

Lixo no nosso ambiente não é uma coisa 
legal. Além de ficar feio, ele causa 
doença e cheira mal. 

Em uma coisa os pássaros e os homens 
são iguais: não conseguem viver sem água, 
assim como todos os outros animais.

Dos manguezais a gente leva fotos e boas 
recordações, mas não se pode deixar lixo 
para as outras gerações.

P: 14

A: 23

E: 32

SaracuraVocê ouve um som estranho em plena noite escura?  Não se assuste, sou eu, a saracura.

Mundoterra



Consumo consciente: Pensar na hora 
de comprar e evitar o desperdício... o 
que eu tenho a ver com isso? 25

Quando compramos algo ou utilizamos materiais que 
vêm da natureza, como a madeira e a água, estamos 
consumindo. Mas poucos praticam isso de forma cons-
ciente, isto é, pensando de que forma o nosso con-
sumo pode afetar o planeta. Daqui pra frente, vamos 
pensar melhor na hora de comprar e consumir?



Poluição: Todos trabalhando de 
montão para acabar com a poluição. 30

Quando usamos demais algum recurso da natureza 
(como a água, energia, a madeira e os peixes), ou 
jogamos lixo nas ruas, águas e florestas, estamos pre-
judicando o meio ambiente. Isso é o que chamamos de 
poluição. Que tal ajudar a melhorar essa situação?



Matéria-prima: Vamos ver se você 
adivinha por onde a matéria-prima 
caminha?

35

Tudo o que consumimos vem da natureza, e é o que 
chamamos de matéria-prima. A matéria-prima do plás-
tico, por exemplo, é o petróleo, do papel é a madeira e 
das latas é o alumínio. Grande parte desses materiais 
não é renovável, isto é, a natureza demoraria muito, 
muito tempo para produzi-lo mais uma vez. Por isso 
devemos usá-los com muita consciência.



Biodiversidade: Que tal fazermos 
amizade com essa tal biodiversidade? 50

A natureza é como um laboratório ao ar livre, onde 
podemos aprender sobre uma variedade de formas de 
vida, o que chamamos de biodiversidade. Isso inclui 
as plantas, os animais e os microorganismos. Por isso 
é muito importante ajudar a proteger os seres vivos, 
com seus diferentes tamanhos, cores e afazeres.



Reciclagem:  Vamos fazer a separação 
do lixo com muito capricho! 30

Muitas cidades já têm o que chamamos de coleta sele-
tiva, onde nós separamos o lixo orgânico dos outros 
materiais, a prefeitura ou coletores recolhem e o meio 
ambiente agradece. Assim, plásticos, vidros, papéis e 
metais poderão ser transformados em novos mate-
riais. É isso que chamamos de reciclagem. 



Comunidade: Vamos unir nossa co-
munidade para cuidar da natureza de 
verdade? 40

Todos os seres que fazem parte de um lugar e se 
relacionam, fazem parte de uma comunidade. Nós 
também temos as nossas comunidades. Boas práti-
cas, quando feitas por todas as pessoas, conseguem 
melhores resultados do que aquelas feitas por uma 
pessoa só.



Conservação: Vamos pensar o nosso 
jeito de viver para o meio ambiente 
proteger. 35

Proteger as diferentes formas de vida (a biodiver-
sidade), proteger as águas e as florestas, fazer o con-
sumo consciente, tudo isso é o que chamamos de con-
servação da natureza. Cada um pode fazer um pouco 
para ajudar nessas ações. Você também pode tentar.



Leis ambientais: É importante 
conhecer para ajudar a proteger. 40

Todo o ambiente deve ser protegido pelo governo e 
também por toda nossa comunidade. Para isso exis-
tem algumas leis. E quando falamos da natureza, 
chamamos de leis. Respeitando essas leis ambientais 
podemos ajudar a cuidar dos seres vivos, do lugar 
onde eles vivem e também do nosso espaço. 



Uso racional: para todo mundo poder 
desfrutar, primeiro devemos cuidar. 45

O homem precisa da natureza para sua sobrevivência, 
por isso precisamos retirar os materiais do meio de 
uma forma consciente, isto é, respeitando o tamanho 
dos animais e vegetais, retirando apenas o que não 
é proibido, conhecendo as leis ambientais e não des-
perdiçando recursos.. Isso é o que chamamos de uso 
racional dos recursos naturais. 


