
Você sabia que uma unica árvore consegue 
transpirar 400 litros de água por dia. 

Uma torneira pingando representa mais de 46 litros 
de água desperdiçado em apenas 1 dia.

Despoluir um rio leva tempo, precisa do apoio da 
comunidade e exige muito investimento. O Rio Tâmisa 
(na Inglaterra) demorou mais de 100 anos para ser 
despoluído.

1 litro de óleo polui mais de 1 milhão de litros de água. 
Para descartar o óleo basta armazenar numa 
garrafa pet e procurar um posto de coleta.

Os chicletes demoram 5 anos para serem absorvidos 
pelo solo.

80% da extração da madeira na Amazônia ocorrem 
de forma ilegal.

A Mata Atlântica perdeu aproximadamente 93% 
da sua cobertura vegetal, restando apenas 7%. 

A proliferação de doenças como diarreia, 
hepatite, dengue e esquistossomose está ligada 
a falta de saneamento básico.

Apesar do número positivo, mais de 35 milhões de 
brasileiros não tem acesso ao saneamento básico 
e 37% dessa água tratada é perdida.

Um trabalhador com acesso à rede de esgoto aumenta sua 
produtividade em 13,3% e as crianças que vivem em áreas 
saneadas tem rendimento escolar 20% superior.

www.brkambiental.com.br
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Em média, cada 
brasileiro produz 
390 kg de lixo 
por ano. 
Volte 1 casa.

Reciclar 50 kg 
de papel salva 
uma árvore.
Avance 2 casa.

Extração 
ilegal de 
madeira
Volte 2 casas.

Feche
a torneira 
enquanto 
escova 
os dentes. 
Avance 3 casas.

Chiclete
 no chão. 
Volte 1 casa.

Desligue 
a torneira do 
chuveiro ao 
se ensaboar.
Avance 3 casas.

Jogou Lixo 
no chão. 
Volte 2 casas.

Evite deixar 
os aparelhos 
eletrônicos 
ligados 
na tomada.
Avance 2 casas.

Esgoto 
despejado 
no rio. 
Volte 3 casas.

Descartou 
o óleo de 
cozinha na pia. 
Volte 3 casas

Plantar uma 
árvore melhora 
a umidade do ar. 
Avance 3 casas.

LARGADA

Você vai precisar de 
um dado e botões para 
marcar as casas

1 . Reúna amigos 
e familiares

2 . Jogue o dado 
e avance no jogo

3 . Continue a brincadeira 
até terminar a Corrida!

VAMOS JOGAR?
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