Inconformados com a poluição do ambiente onde
vivem, uma simpática turma que mora na praia –
o Tatuí, a Maria Farinha, a Joaninha, a Pulguinha
de praia e o Molusco – convoca uma reunião da
Associação de Moradores da Praia (amp) para
resolver o problema causado pelo lixo deixado
pelas pessoas. Com a ajuda de Juju e Guigui, duas
crianças que brincavam na areia, encontram
uma solução para manter as praias limpas.
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— Como vou fazer para retirar tudo isso daqui? Não dá
para entender como algumas pessoas preferem conviver com
todo esse lixo. Deveriam recolher e jogar na lixeira!
Perto dali, com certa dificuldade para sair da toca por
causa de uma lata de refrigerante, dona Maria Farinha,
indignada, fala:
— Pois é, Tatuí, a coisa tá feia. O senhor ainda tem sua casa
limpa pela água do mar quando a maré sobe. Mas olha só
a minha situação, moro mais aqui pra cima — diz a pobre
senhora cercada de lixo por todos os lados.
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— Estamos num mato sem cachorro, ou melhor, numa
praia com cachorro, hehehe... — fala dona Pulguinha da praia,
tentando fazer graça para melhorar o clima da conversa.
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Conheça melhor os moradores da praia e seus nomes verdadeiros

E continua: — Não podemos impedir que eles venham à praia,
mas podemos mudar o comportamento deles pela
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educação.

Dona Joaninha é
um inseto da ordem
Coleoptera, a qual pertencem os besouros e
seu nome científico é
Phaleria brasiliensis.

— E como faremos isso? — perguntam todos em uma só voz.

— A solução é a educação — fala a Minhoquinha. — Alguns
humanos esqueceram que também pertencem à Natureza, e que
precisam cuidar dela para aproveitar o que ela nos oferece.

A Minhoquinha é
a larva do besouro
Phaleria brasiliensis. Ela
costuma incomodar
quem está na areia
com suas beliscadas.

A Pulguinha é um
crustáceo Amphipoda
de nome científico
Oschestoidea brasiliensis.
Gosta de dar saltos e
se enterrar na areia.
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A dona Maria Farinha
é um caranguejo comum em praias e também é um crustáceo.
O seu nome científico
é Ocypode quadrata.

Outro crustáceo muito comum em nossas praias é o Tatuí,
também chamado de
Emerita brasiliensis.

Sobre o autor
Carioca, pai de Júlia e de Guilherme, Fábio Vieira de Araujo
é formado em Biologia Marinha pela Universidade Federal do
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de atividades de educação ambiental, busca conscientizar os
frequentadores das praias sobre a importância da preservação
desses ambientes. E, claro, adora praia!
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Já o seu Marisco é
um molusco bivalve
de nome científico
Tivela mactroides.
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