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Ajude a Capitã Recicla a encontrar as palavras   

RESPOSTAS



Tudo parecia sob controle no Litoral...

... se não fosse por uma atitude equivocada do ser humano, que 
afeta diretamente a nós e, principalmente, as futuras gerações.



É preciso preservar a natureza e tomar cuidado para 
não cometer estes erros graves.

Seja na praia ou na cidade, devemos tomar cuidado
e prestar atenção em nossas atitudes...

porque sabe o que acontece quando 
descartamos o lixo de maneira errada?

Vai gerar o entupimento de bueiros, 
causando enchentes nas cidades.



Amiguinhos, eu sei 
quem pode nos ajudar 

a resolver esse 
problema e dar dicas 
sobre reciclagem e 

muito mais!

Um dos pontos de atenção que devemos ter nas praias, 
por exemplo, é não jogar lixo na areia ou no mar.

Corais, tartarugas, peixes e outros animais marinhos
não sobrevivem com todo esse lixo no mar!



Existem muitas formas 
de preservarmos o meio 
ambiente e fazermos a 
nossa parte. Pequenas 
mudanças de hábitos 

podem fazer uma grande 
diferença no futuro...

... uma delas, como vocês já sabem, é descartar adequadamente 
o óleo de cozinha usado para que depois ele seja reciclado.

Preciso ajudar meus 
amiguinhos...

Não se preocupem, eu estou 
de volta para resolver estes 

problemas e dar uma nova aula 
de educação ambiental!



Raio Reciclador, atiiivvaaaarrrrr!!!!!Raio Reciclador, atiiivvaaaarrrrr!!!!!

Quem leva o óleo usado em garrafas plásticas até um ponto 
de entrega pode ficar tranquilo, pois esta embalagem será 

reciclada após a retirada do resíduo.

Mas é muito importante que todos saibam que qualquer resíduo feito de plástico, 
metal, papel ou vidro pode ser reciclado. É aí que as crianças podem fazer a 
diferença, espalhando essa mensagem para toda a família, amigos e na escola.



é só deixar em frente à sua casa no dia e 
horário da coleta. Restos de alimentos ou 

lixo orgânico devem ser colocados em outro 
saco para que o caminhão da coleta comum 

faça a destinação correta.

Os benefícios da reciclagem são enormes, e todos nós utilizamos produtos reciclados no 
dia a dia. Um ótimo exemplo são as garrafas plásticas que, após recicladas, podem ser 

transformadas em produtos como cabides, roupas, forros de edredons, varais, vassouras, 
bancos do transporte público e até mesmo capinhas de celulares.

Em casa, é só separar tudo que possa ser 
reciclado, lavar e deixar secar. Depois, coloque 
os materiais em um saco de lixo e leve até as 

lixeiras de material reciclável. Caso o caminhão 
da coleta seletiva passe em seu bairro, 



Mas, Capitã Recicla, 
como vamos fazer 

para que todos saibam 
que é importante 
reciclar não só o 

óleo de cozinha e as 
garrafas plásticas, 

mas todos os outros 
materiais também?

Querida amiguinha, quando o assunto é a 
preservação do meio ambiente, devemos ficar 

atentos não só com as nossas atitudes, mas com 
o comportamento dos outros também. Tenho 

certeza de que posso contar com vocês!

 Mas, eu posso dar 
uma forcinha. Afinal, 
com o meu Anel do 
Conhecimento posso 
espalhar a luz da 

Educação Ambiental...

Capitã Recicla,
Capitã Recicla! Não vá 

emboooraaaa!
As crianças e o meio ambiente 

precisam de você!!!



Se cada um fizer a própria parte Se cada um fizer a própria parte 
reciclando, os seres humanos,reciclando, os seres humanos,

os animais e as plantas terão um os animais e as plantas terão um 
planeta sustentável para morar.planeta sustentável para morar.

Anel do Conhecimento, 
atiiiivaaaarrrrr!!!!



ORGÂNICOS

RECICLÁVEIS

Leve o resíduo corretamente ao destino   

biodiEsel de soja Ponto de
entrega de óleo

restoS de alimentoS recicláveis

óleo de cozinha ORGÂNICOS

embalagem ônibus



A MISSÃO DA CAPITÃ RECICLA NÃO TERMINA AQUI. A MISSÃO DA CAPITÃ RECICLA NÃO TERMINA AQUI. 
AINDA EXISTE MUITO ÓLEO DE COZINHA PARA RECICLAR!AINDA EXISTE MUITO ÓLEO DE COZINHA PARA RECICLAR!

PRONTO PARA FAZER A SUA PARTE?PRONTO PARA FAZER A SUA PARTE?
PARTICIPE COM SUA FAMÍLIA DO 
PROGRAMA ÓLEO SUSTENTÁVELÓLEO SUSTENTÁVEL.

Juntos com a ABIOVE e o Óleo Sustentável, 
vamos contribuir com a reciclagem do óleo de cozinha usado. 

Acesse o site e confira o ponto de entrega mais próximo da sua casa:Acesse o site e confira o ponto de entrega mais próximo da sua casa:
www.oleosustentavel.org.brwww.oleosustentavel.org.br

Eu tenho alguns SUPERPODERESSUPERPODERES... 

ANEL DOANEL DO
CONHECIMENTO:CONHECIMENTO:

Com ele, eu espalho 
a luz da educação 

ambiental!

Minha capa e minha 
roupa SÃO feitAs A PARTIR 
DE garrafas PET. EU SOU garrafas PET. EU SOU 
ECOLOGICAMENTE CORRETA ECOLOGICAMENTE CORRETA 

DOS PÉS À CABEÇA!DOS PÉS À CABEÇA!

CINTO DE UTILIDADES: CINTO DE UTILIDADES: 
essas são as 

ferramentas que 
uso para combater o 
descarte errado do 
óleo de cozinha!

RAIO RECICLADOR: RAIO RECICLADOR: 
Com ele, eu capturo 
e transformo tudo

o que pode ser
reciclado! 


