


     Ministério Público Federal

Procuradoria-Geral da República

Procurador-Geral da República 
Antônio Augusto Brandão de Aras

Vice-Procurador-Geral da República 
Humberto Jacques de Medeiros

Secretária-Geral
Eliana Pérez Torelly de Carvalho

Secretária de Comunicação Social
Layrce de Lima

Equipe do projeto Turminha do MPF
Abraão Pessoa

Amanda Nascimento
Carla Zanetti
Erton Pereira
Lívia Nunes

Marcello Azevedo
Thais Martins

Virgínia Junqueira

Autora/Ilustradora
Virgínia Junqueira

Coordenação e Organização
Secretaria de Comunicação Social

Produção Gráfica
Osmose Cursos Técnicos

Normalização Bibliográfica
Coodenadoria de Biblioteca e Pesquisa (Cobip)

©MPF, 2021. Todos os direitos reservados

Disponível em
https://turminha.mpf.mp.br/produtos/almanaques

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Elaborado por Juliana de Araújo Freitas Leão - CRBI/2596

B823a

Brasil. Ministério Público Federal. Secretária de Comunicação Social.
     Almanaque da Turminha do MPF : assunto de gente grande para gente  pequena. - Brasília : 
MPF, 2021.
     3 v. : il., color.

     Disponível em: https://turminha.mpf.mp.br/produtos/almanaques

1. Ministério Público Federal - história em quadrinhos. 2. Ministério Público Federal - estudo e 
ensino. 3. Ministério Público Federal - competência. I. Título.

CDDir 341.413



21

Estufa planetária

Vocês sabiam que 
o efeito estufa 
nem sempre é 

prejudicial?

Prontinho! Daqui a 
alguns anos nossa 

plantinha irá se tornar 
uma linda árvore.

É isso aí, plantinha! 
Vamos acabar com 

o efeito estufa!

Vamos!!!

AU, AU!

Agora eu 
�quei

confusa.

Não!
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?
?

? ?

?É verdade 
isso, Vó Zita? Sim! Oh... O que 

você acha da 
primavera, ou 

do verão?

São minhas
estações preferidas. 

Eu adoro!

Agora imagina 
suportar um frio 

de mais ou menos 
-18 Cº.

Nem eu que 
pre�ro o frio 

aguento essa! 
Mas é o que 

aconteceria sem 
o efeito estufa, 
não é, Vó Zita?

Exatamente!
Lembram-se de 

quando estávamos 
vindo para cá? E do 

sol batendo no 
vidro do carro 

deixando tudo bem 
abafado?

Lembro sim, 
parecia até que o 

calor estava preso 
no carro. Tava mesmo! 

Um calor 
insuportável...

Credo!

Somos
dois!
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Na nossa atmosfera 
funciona mais ou menos 

assim, mas em vez do 
vidro temos gases do 

efeito estufa.

Existem vários deles, Sol, 
como o metano ou o 

dióxido de carbono. Uma 
vez ouvi um audiolivro 

sobre isso.

Quando a radiação solar 
passa pela atmosfera, uma 

parte dela é re�etida de volta 
para o espaço e o resto é 

absorvida por esses gases.

Ahhh.... Deixando 
o planeta mais 

quentinho.

Mas eu sempre 
pensei que fosse 

um problema...

Infelizmente se tornou um. 
Com tantas fábricas e 

carros por aí, produzimos 
muito mais dióxido de 

carbono que o necessário.

Ou seja, estamos 
jogando um montão 
de gás carbônico na 

atmosfera.

Ai, ai, esses 
seres humanos, 

hein?

Eca! Gases?
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E, com isso, muito mais 
radiação é absorvida aqui 

na Terra, deixando o 
planeta quente demais!

Por isso, é tão importante 
proteger as nossas 

�orestas. As plantas 
absorvem o dióxido de 

carbono, né?

É isso aí, plantinha! 
Vamos regular o 

efeito estufa!

Uhuul!

Au, Au!

Então...

FIM.






