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#DiCa_1 – vamos respeitar sempre os mais velhos!

Oi Pedrinho! Este monte de 
pedras no morro não tem 

perigo de desabar?

Oi pipa!  Estas pedras 
estão aí há milhões de anos! 
Vamos brincar tranquilos!

Eu só quero é chegar 
na idade delas com 

o mesmo vigor!



#DiCa_2 – quando tem uma pedra no meio do caminho!

Olha lá Pedrinho!
Um monte de pedras
caíram na estrada! 
Está seguro aqui?

Vamos informar a 
Polícia Rodoviária! O melhor 

agora é ficar alerta e, se 
possível, retornar!

Às vezes vejo pedra 
no caminho... Mas é só 

quando chove granizo!



#DiCa_3 – Tenha água perto quando for no deserto!

Achei que estava num deserto 
de dunas e agora apareceu 
esta água aqui. Como pode

isto Gotucha?

São pequenas lagoas
que afloram do lençol 

freático. Elas são temporárias 
e quase sempre surgem por 

Causa da chuva!

Vou aproveitar e criar um 
novo ditado: “Quem está no 
deserto é para se molhar”!



#DiCa_4 – parece certo que um rio não é direto e reto!

Olha só quantas voltas 
este rio dá Gotucha! 

Chegou a me dar 
uma tontura!

Você sabia que o comprimento
de uma curva em forma de “S” é o 

equivalente a aproximadamente seis 
vezes a largura do rio?

Matematicamente é lindo,
mas deve ser difícil ter 
um papo reto com ele!

~



#DiCa_5 – Se a enxurrada é um fato, fuja para o alto!

Olha isso Gotucha! 
O Rio está enchendo 

muito rápido!

Deve ser uma enxurrada. 
É melhor você se abrigar em um 

lugar mais alto, Pipa!
Você sabe virar nuvem?

Só por que você é de água, 
não precisa ficar

tirando onda!



#DiCa_6 – céu escurecendo é tempestade aparecendo!

Por quê a nuvem fica escura 
quando vai chover? Ela 

não é feita de água?

Se a nuvem tiver muita água,
ela fica mais densa e impede que a 
luz do Sol chegue aqui embaixo!

Por isso ela fica escura!

Uma tempestade 
destas faz a gente 

ter medo do escuro!



#DiCa_7 – fazer fogo em floresta é perigo na certa!

Que horror Fogucho!
O Parque Florestal

está em chamas!

A maioria das vezes um 
incêndio inicia por falta de 

cuidado! Precisamos alertar 
as pessoas para que sejam

mais responsáveis!

O ideal seria 
queimarem seus 
maus hábitos!



#DiCa_8 – tenha noção, imprevisível mesmo é o vulcao!

Acordei com estas luzes 
explodindo em chamas!
O que foi isso Fogucho!

Desculpa se não te 
chamei antes Pipa! É que não

é possível prever uma 
erupção vulcânica!

Não tem problema! 
Este é o Tipo de festa que 

é melhor olhar do 
que participar!

~~



#DiCa_9 – use energia eólica até em paisagem bucólica!

Ventoinha, por quê a 
Energia Eólica é tão 

vantajosa?

Principalmente por que 
não polui a atmosfera e por 

ser uma fonte de energia 
inesgotável!

Eu acho lindo! É o vento 
que me enche de energia 

para brincar! 



#DiCa_10 – Muita coisa tomba com um ciclone-bomba!

Que tragédia
foi essa, Ventoinha?

Foi um ciclone-bomba
furioso e devastador que 

passou por aqui! É um intenso 
deslocamento de ar que ocorre 

em poucos minutos.

Uma pena. 
Muitos sonhos
indo pelos ares! 



#DiCa_11 – cuidado: tromba d’água é perigo na água!

Olha isso Gotucha!
Que loucura é essa?

É uma Tromba D’água!
Um vórtice de água que sobe até 
as nuvens! Ela é perigosa para 

navios e embarcações.

Cavalo-marinho eu conheço! 
Será a tromba d’água 

uma parte de um
elefante-marinho?



#DiCa_12 – Preste atenção, se tem olho, é furacão!

Ventoinha, olha aquela 
nuvem gigantesca sendo 

formada ali!

Ali está se 
formando um furacão, 

Pipa! Apenas os furacões 
têm olho!

Ainda bem que a Ciência 
e a Tecnologia nos ajudam a 

ficar de olhos abertos 
para estes eventos! 

~~



#DiCa_13 – Fique protegido, um ciclone é um perigo!

Eita nóis, Ventoinha!
Que ventania

maluca é esta?

Pipa, isto é um ciclone 
extratropical, pois se forma 

longe dos trópicos! Os ventos 
atingem mais de 50Km/h

Eu vou é amarrar umas
pedrinhas na minha rabiola

para não sair voando 
por aí sem rumo! 



#DiCa_14 – uma coisa que não brinco é com tornado F5!

Nossa, Ventoinha!
Este tornado quebrou 
a árvore como se ela 
fosse um palitinho!

A Escala de 
Fujita diz que um

tornado F5 atinge mais
de 500Km/h

Impressionante! Se eu girasse
assim, cairia tonto na 

primeira esquina! 

~



#DiCa_15 – além de limpa, a Energia solar é supimpa!

Fogucho, por quê a Energia 
Solar é tão boa?

É uma energia perfeita,
Pipa! Pode abastecer uma 
cidade sem poluir e ainda 
por cima é inesgotável!

Que a luz das boas 
ideias ilumine as futuras 

construções!



#DiCa_16 – dica para nós: no alto o vento é mais veloz!

Ventoinha, o aerogerador 
precisa ser tão grande?

As torres eólicas têm
cerca de 100 metros de 

altura. Lá em cima os ventos
são mais velozes!

Uau! Eu com um desses
dava uma volta ao 

mundo só na brisa!

´



#DiCa_17 – Em um Sol de rachar, use protetor solar!

Por quê viemos 
tão longe 
Fogucho?

É sempre verão aqui
na superfície do Sol. A 

temperatura da fotosfera
é de 5.500°C!

Vou ficar aqui no
vento solar. Não 
trouxe protetor 

Solar com este filtro!



#DiCa_18 – Na neve, agasalhe o pé, ou ele vira um picolé!

Gotucha, por quê a neve é 
branca se a água que forma

ela é transparente?

Os cristais grandes que 
formam a neve absorvem todas

as luzes refletidas pelos cristais 
pequenos! E branco é a soma de 

todas as cores refletidas.

Muito legal! Mas é melhor eu 
me aquecer. Não é por que 

eu tenho palitinho
que eu devo virar picolé!



#DiCa_19 – pedreira sem licença é para quem não pensa!

Pedrinho, estas
pedreiras não 

estragam a natureza?

Sim, e muito, Pipa! Por 
isto é importante comprar 

apenas em pedreiras com 
licença ambiental!

Triste ver que o homem
destrói em décadas o 

que a natureza fez 
em milhões de anos!

~



#DiCa_20 – Sem árvores perto, logo vem um deserto!

É verdade que estão 
aparecendo desertos

onde antes não 
existiam, Pedrinho?

Infelizmente sim, Pipa! 
Queimadas, desmatamento e 
desvio de rios, são a origem 

dos novos desertos.

Quando aprenderão 
a interagir ao invés 

de destruir?



#DiCa_21–sem pressa moçada, erosão eólica é demorada!

Pedrinho, como pode
o vento esculpir tão 

lindamente uma pedra?

A erosão eólica é bem 
Demorada, mas eficaz. É como 
cortar o cabelo de uma pedra 

com muita calma!

Nossa senhora dos 
bons ventos! Nunca vi 

um salão tão demorado!

~ ´



#DiCa_22 – coração com calor, pode ser amor!

O que é isto
Fogucho? Está
apaixonado?

Quase isso Pipa! 
É que fui cercado pelo 

fogo da paixão!

Espero que não entre 
numa fria, pois aí a 

chama apaga!

~



#DiCa_23 – Ciência é legal e nos leva no espaço sideral!

Olha só que espetáculo de 
lançamento Fogucho!

Eu acho muito lindo! É a
Energia Térmica que impulsiona 

o Ônibus Espacial!

E o que o mantém
sempre ativo é 

a força da Ciência!



#DiCa_24 – o sol não descansa desde que era criança!

Fogucho, você viu a foto
mais recente que a Nasa

divulgou do Sol?

Claro! Eu já tinha
visto uma foto igual no

álbum da família!

Eu adoraria ver 
uma foto do 
Sol criança!

~



#DiCa_25 – uma estiagem sem fim é uma seca muito ruim! 

Que solo mais seco e 
rachado. Você não 

pode dar uma 
ajudinha Gotucha?

Infelizmente há lugares em
que a seca é permanente e 

eu não consigo chegar! Há também 
estiagens, que são secas temporárias.

E aí, quando eu apareço,
é uma festa para todos!

Acho que foi nesta
condição que gravaram 

aquele filme 
“Dançando na Chuva!”



#DiCa_26 – Pegue leve na neve de korolev!

Uau Gotucha!
Não sabia que tinha
gelo aqui em Marte!

Esta é a cratera
Korolev. Ela é cheia de 
gelo e tem quase 60 Km 

de diâmetro!

Deve ser a pista de gelo
perfeita para Pipas 

Marcianas gigantes.



#DiCa_27 – olha que amor, o vento é a cegonha da flor!

Coisa bem boa uma
brisa com Sol! Não 

é mesmo Ventoinha?

E nesta brisa o 
vento aproveita para 

carregar vida!

Achei que era um
Trabalho  exclusivo

Das cegonhas! 



#DiCa_28 – é verdade que o vento abastece uma cidade!

Precisa enfileirar tantas 
torres eólicas

Ventoinha?

Cada aerogerador 
pode abastecer cerca de 

2500 residências!

Uau!  Vou dar esta
dica para meus

amigos vaga-lumes



#DiCa_29 – seja onde for a beleza está no interior!

Legal Pedrinho! Quem 
diria que esta montanha 
era assim por dentro?

Estamos em uma mina
de ametista. Uma pedra 

preciosa que é uma variedade 
violeta do quartzo!

Isto que eu chamo
de beleza interior!



#DiCa_30 – Cuide com quem caminha e não perca a linha!

Pedrinho, por quê as pedras 
estão brincando de roda?

É o Sítio Arqueológico
de Stonehenge! Estas pedras 
estão muito bem alinhadas

com os astros!

Eu acho isso ótimo! 
Se eu perco a linha

eu me perco!

~



#DiCa_31 – a chama certa tem combustão completa!

Por quê a chama 
do fogão é azul?

A chama azul vem de
uma combustão completa. 

Ela É mais quente que a 
chama amarela.

Então eu aconselho 
Você vestir azul no
inverno, Fogucho!

~



#DiCa_32 – siga em frente, na supernova é mais quente!

Está um pouco 
quente aqui, não
acha Fogucho?

É que a temperatura 
em uma Supernova pode 
chegar até a um bilhão

de graus Celsius.

Parece que as
definições de calor
Foram atualizadas!



#DiCa_33 – Não existe onda fraca em uma ressaca!

Olha que ressaca
violenta Gotucha!

Uma Ressaca é 
terrível para 
navegantes!

Também não deve ser
fácil para os peixes
que querem dormir!

~



#DiCa_34 – um colírio para íris é admirar um arco-íris!

É um arco-íris muito
lindo que apareceu

hoje, Gotucha! Verdade, Pipa! O 
arco-íris é a luz solar que

se divide quando bate  em
uma gotinha d’água

Se cada um que encostasse 
em mim emitisse luz,  iam 
pegar minha linha toda 

hora!



#DiCa_35 – Até com um ventinho há farinha no moinho !

Ventoinha, vamos brincar
aqui?  Eu acho muito bonito 

estes moinhos de vento!

Há milhares de anos
eles já eram utilizados

para moer grãos e 
fazer farinha!

Já vi trabalharem
de Sol a Sol. 

Estes trabalham 
de vento a vento! 



#DiCa_36 – Não tem a menor graça espalhar fumaça!

Cof, cof! Está muito 
ruim de respirar 
aqui, Ventoinha!

Está mesmo ruim, Pipa. 
A poluição é a causa de muitos 

problemas respiratórios!

Bem que ao invés 
de brotar fumaça, 

poderiam fazer
brotarem árvores! 

~ ~ ~



#DiCa_37 – é uma beleza olhar o cânion e a natureza!

O que é um 
cânion Pedrinho?

É uma formação 
geológica esculpida por um 

rio que correu aqui há 
milhões de anos!

Deve ter sido 
uma maratona 

bem difícil!



#DiCa_38 – É bonito o mistério das pirâmides do Egito!

As pirâmides são lindas! 
Deve ter dado muito
trabalho para fazer.

Verdade. Só a pirâmide de 
Quéops tem mais de 2 milhões 

de blocos de pedra!

E eu que achava que 
meus castelos de areia 

eram grandes!



#DiCa_39 – É verdade que o fogo aquece a humanidade!

Está um pouco frio aqui 
Fogucho! Que tal uma

fogueira para nos esquentar?

Sua ideia não é nova Pipa!
A humanidade avançou muito 
quando aprendeu a utilizar o 

fogo para seu conforto.

Acho que tudo ficou
mais fácil quando

inventaram o fósforo
e o isqueiro!



#DiCa_40 – Chuva, asfalto e lixo, viram enchente, bicho!

Como pode uma chuva 
rápida inundar a cidade

Gotucha?

Muito asfalto e 
lixo jogado pelas ruas 
fazem o nível de água 

subir bem rápido!

A natureza 
não reage, 

mas se vinga!



#DiCa_41 – senhoras e senhores evitem os poluidores!

Ventoinha, como posso 
ajudar para fazer a 
poluição ir embora?

Pipa, evite os produtos 
industrializados e preserve a 

natureza! Fazendo a sua 
parte o mundo melhora!

Eu e meus amigos 
somos todos feitos 
de papel reciclado!



#DiCa_42 – pedras têm histórias e belas memórias!

Estes monumentos 
de pedra são legais!

O que são eles 
Pedrinho?

.

São os Moais, as Cabeças da Ilha
de Páscoa. Elas estão aí desde 1500 e 

ninguém sabe como chegaram !

Essa é a verdadeira 
história sem pé,
mas com cabeça!

.

´´



#DiCa_43 – junte os amigos, mas afaste-se do perigo!

Coisa boa uma fogueirinha 
para reunir amigos 

e celebrar a vida, 
não é Fogucho!

Verdade Pipa! Mas
Cuide de cercar o fogo com 

pedras e apagar ele 
antes de sair.

Do jeito que gosto de
conversar com meus 
amigos, é provável 

que falte lenha!



#DiCa_44 – proteger o ambiente é o melhor para gente!

Que lindo aqui embaixo, 
Gotucha! Como pode ser

tão limpo e sem lixo?

É que estamos em 
um santuário Ecológico, 

protegido por lei!

Um santuário, que legal! 
Por isso digo que os 
poluidores não são 

santos!



#DiCa_45 –Não fique em cima do muro, lute por ar puro!

A cidade está ficando
cada vez mais poluída.

Isto é ruim Ventoinha?!

Poluir a atmosfera, faz
com que a temperatura da Terra 

suba mais, ampliando o efeito 
estufa e nos prejudicando!

Temos que mudar isso!
Não somos alface para 
vivermos em estufas! 

~



#DiCa_46 – A natureza nos transmite paz e beleza!

Esta paisagem
linda traz paz

ao pensamento.

.

Eu chego a me emocionar 
com a beleza escultural dos 

meus lindos primos!

Quem diria que 
o coração de uma
pedra é molinho!



#DiCa_do_ciclo_infinito: – fique sempre alerta!

E agora que o livro 
está acabando, 

como lembrarei de tudo?

Não fique preocupado
Ensine seus amigos

Assim seu aprendizado
Não correrá perigo!



Orientações para todo mundo, do mundo todo!

Algumas das ideias presentes neste livro fazem parte das orientações do 

Marco de Sendai, um acordo assinado no Japão, supervisionado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), com orientações para o período de 2015 a 

2030. O Marco de Sendai visa reduzir o risco de desastres e aumentar a 
educação e a sensibilização da sociedade sobre o risco de desastres. 

Também seguimos as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

do MINISTÉRIO DA SAÚDE,  bem como os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) propostos pela ONU.

~
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