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Uma chuva de resíduos!
Resíduos 
aquáticos

Aqui estão mais algumas 
velharias para deitar fora e… 

Bolas, está a chover!

Mas… Mas…
O que é que…?

Vou esclarecer-
me!

AAAH! É A MÃE NATUREZA
QUE SE ESTÁ
A VINGAR!

Estrumpfámos-lhe
uma boa lição, 

Grande Estrumpfe!

PIEDADE,
MÃE NATUREZA!

NÃO VOLTAREI A FAZÊ-LO! 
PERDÃO! PERDÃÃÃÃÃO!

Sim,
penso que 
compreen-

deu!

Os meus resíduos deviam ter seguido o ribeiro até ao mar, 
mas que magia os fez subir para as nuvens?!

Que bruxaria é esta?! Todos 
estes objectos que estão a 
cair do céu são os que deitei 

ontem para o ribeiro!

AAAH! ESPERA 
POR MIM
AZRAEL!

MIAAAU!

O ciclo da ÁguaMontanha

Ribeiro

Rio

Chuva

Mar

Evaporação

Nuvens
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Mas?!
Como é que um objecto que

estrumpfamos para o ambiente 
pode chegar ao mar?

Olha para este desenho,
Estrumpfe dos Óculos, e vais
compreender a viagem dos
resíduos para os oceanos.

E um resíduo na água é sujidade, polui e é perigoso 
para os animais! Eles podem confundi-los com comida. 
Para evitar isso, participa comigo nas Iniciativas
Oceânicas da Surfrider, informa-te depressa em
www.initiativesoceanes.org

Cuida do teu mar! Todos os objectos
abandonados na natureza e que acabam na água chamam-se
resíduos aquáticos. Estes resíduos são todos de origem humana!

Depois de terem sido transportados pelo vento e pela chuva para os 
ribeiros e para os rios, os resíduos acabam no Oceano. Como podes ver 
neste desenho, em 10 resíduos encontrados no mar:

são provenientes do interior das terras

Eles não
estrumpfam
do céu como

fizemos crer ao
Gasganete!
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é abandonado nas praias

é lançado directamente para o mar1
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    Para proteger as plantas e 
os animais marinhos, encontra 
e contorna os 8 resíduos que 
poluem o Oceano!

2

5

3
4

1

a

b
c d

e

Aos seus lugares! Reciclar!Prontos?
Estrumpfa cada produto usado (de 1 a 5) ao objecto com o qual pode 

ser reciclado (de A a E)! 1= . . .     2= . . .     3= . . .     4= . . .     5= . . .  

    Para proteger as plantas e 
os animais marinhos, 
1.

A pesca
aos resíduos!aos resíduos!
3 jogos em 1

jogos
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Contorna a resposta correcta:
1. Como é que um resíduo acaba no Oceano?
a) Por magia
b) Segue os cursos de água ou desloca-se com o vento
c) Desce da montanha de trotinete

2. O que é um resíduo aquático?
a) Uma embalagem que deitas para o lixo
b) Um peixe que nada
c) Um objecto abandonado na natureza e que encontramos na água

3. Qual é a duração de vida de um saco plástico na natureza?
a) Cerca de 450 anos
b) Menos de 10 segundos
c) 52 dias, 5 horas e 18 minutos

    4. No nosso caixote do lixo, em 10 resíduos, quantos são recicláveis?
    a) 42  b) 8  c) Um peixe que nada

Liga os pontos de 1 a 22 e de
A a H para encontrares o que se 

esconde nos fundos marítimos!
O que descobriste?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pinta o marinheiro
e o barco dele!

Pinta o marinheiro2.
A a H para encontrares o que se 
3.

c) 52 dias, 5 horas e 18 minutos

    4. No nosso caixote do lixo, em 10 resíduos, quantos são recicláveis?
    a) 42  b) 8  c) Um peixe que nada    a) 42  b) 8  c) Um peixe que nada

QuestionárioQuestionárioQuestionário
és um bom Estrumpfe ecológico?
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