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   Não é 
à toa que 

todo dia vira 
uma grande   
 aventura!

É verdade! 
Estou   

 mesmo.
E há os convidados... 

que nem sempre 
são humanos.

Bem-vindo à casa do Leo!
   Oi, eu sou o

  Leo! Seja bem-vindo 
à  minha casa. Tudo 
pode acontecer por 
aqui. E geralmente

   acontece de tudo!

Você nunca sabe o que 
vai encontrar ao abrir 

uma porta ou fazer uma 
curva, mas o Jarbas, 

nosso zelador, sempre
  está de olho em tudo.

Eu e o Naftalina, 
meu cachorro, 
gostamos de   

 descobrir coisas...

Gosto de
COMIDA
também!

CROQUETE
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O que há de nOVO?!

Dê uma olhada 
nisto, Leo.

O que é, sr. 
Mirandolo?

Acho que daí vai 
sair um omelete 

GIGANTE!

AU!

Não tenho ideia. Acabei de 
desenterrá-lo no pomar!

TUM!

Parece um 
ovo ENORME! Eu já não 

tinha dito 
isso?

Deve ser porque  
É um ovo... um ovo de 

dinossauro fossilizado!

UAU! Que INCRÍVEL!!! Deve 
ser muito velho, Jarbas!

O que quer dizer  
  “fossilizado” mesmo?

Usamos “fossilizado” para 
falar de algo que já foi vivo e virou 

pedra ao longo de milhões de 
anos. O resultado é um fóssil.

Um ovo que 
virou pedra? 
Bom truque!

LEGAL!

Os últimos dinossauros 
foram extintos há 65 MILHÕES 

de anos... e os primeiros 
apareceram por volta de 230   

  MILHÕES de anos atrás... 
então, sim, é VELHO.



9

Poderosos gigantes
Vamos levá-lo para 

o escritório do seu pai, junto 
dos outros fósseis.

Nem todos eram 
  gigantes. A maioria era 

grande como um rinoceronte, 
mas alguns eram do tamanho 
de uma ovelha, e havia outros   

  pequenos como galinhas.Por que os 
dinossauros eram 

tão grandes, 
Jarbas?

Os maiores eram herbívoros, só comiam 
plantas. Eles precisavam ser grandes para  
alcançar o topo das árvores e comer as  

  folhas... e para lutar contra os dinossauros 
carnívoros, os que comiam carne...

... e queriam COMÊ-LOS!

     A palavra “dinossauro” significa “lagarto
terrível”. Mas os dinossauros não eram lagartos, 

e a maioria nem era terrível. Só ficavam 
comendo plantas 20 horas por dia!

Os dinossauros viveram pelo mundo 
todo (que era bem diferente na época). 
Era quente por toda parte. Havia árvores 
gigantes e plantas como as samambaias.

O maior dinossauro 
de que se tem registro 
é o sismossauro.

Ele comia folhas 
do topo das 
árvores.

Media 40 metros 
do focinho ao rabo.

O sismossauro 
enfrentava 
inimigos como 
o goniopholis, 
uma espécie de 
crocodilo gigante.
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Defesa
Alguns dinossauros

herbívoros tinham couraças 
e até armas para se defender.

ARMAS?!

O anquilossauro tinha uma 
clava na ponta da cauda. Ele podia   

  golpear os inimigos com ela... 
e fazer um belo estrago!

O triceratope tinha três 
chifres grandes na cabeça.

Até as sobrancelhas  
do anquilossauro eram 
encouraçadas. Eram feitas 
de osso duro e pele grossa!

O estegossauro  
também tinha uma 
clava de osso na ponta 
da cauda. Era uma  
arma muito poderosa.

As placas que saíam de suas 
costas não eram armaduras 
de verdade. Eram fracas 
demais para servir de 
ataque, mas mesmo assim 
chamavam a atenção!



O rei dos dinossauros

E os carnívoros? Qual 
era o mais perigoso?

 
O mais famoso, e um 

dos mais ferozes, era o 
tiranossauro, o T. rex.

Ele tinha 
grandes maxilares 

e mais de 60 dentes, 
afiados como 

navalhas...

Seu pai tinha um fóssil de 
crânio de T. rex por aqui...

Aqui está!

UAU!

Os dentes são do 
tamanho de bananas!

E também são 
CURVOS que  
nem bananas!

Os maxilares
aterrorizantes deles 
conseguiam mastigar 

ossos.

Mas o que deixa os 
especialistas intrigados são 

os bracinhos frontais.

Os braços do T. Rex eram 
pequenos demais para seu 
tamanho. Não alcançavam 
nem sua boca!

As garras não eram boas para segurar,  
mas podem ter sido boas para rasgar.

Alguns especialistas acham que o 
T. rex nem era um grande caçador. 
Talvez vivesse só de carniça.
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Um plano eclodiu
Que estranho! O que foi, Jarbas?      Sumiram

    alguns dos fósseis 
de dinossauro 

do seu pai!

Talvez ele tenha levado na viagem? Não, hoje ele foi
escalar vulcões.

Então... 
Opa! Alguma 

coisa se 
MEXEU ali!

Sou eu, 
Leo!

Sr. Sabidus, que 
susto o senhor 

me deu!

O que você  
está fazendo aqui, 

Magnus?

Estou só colhendo 
material para meu último 

experimento.

E o que é?

Fazer os fósseis
voltarem a ser 
criaturas vivas!

Isso não é 
perigoso?

Só se der certo!

Vou começar devagar, 
com um protoceratope. 
Não é muito maior que 
um porco, mas tem um 

bico bem grande.

Os protoceratopes 
viviam em 
rebanhos, como  
as ovelhas.
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Também vou tentar reviver  
o fóssil do coritossauro!

UAU!

Era um dinossauro 
herbívoro com uma boca 

com bico de pato.

O que significa  
que ele tinha um bico 

sem dentes, como 
o dos patos...

... mas também que  
tinha uma boca com 600 
dentes em 80 arcadas! 

Eram ótimos para  
triturar plantas.

Eu que não ia 
querer ser dentista 

de dinossauro!

O coritossauro tinha 4 metros de  
altura e 10 metros de comprimento.  
Ele podia caminhar de pé sobre duas 
patas ou sobre as quatro patas. CRISTA

O coritossauro tem esse nome 

por causa da palavra grega para 

“capacete”, já que ele tinha uma 

crista em forma de capacete. Ninguém sabe  

ao certo para que servia essa crista. Talvez 

fosse utilizada para:

• produzir um som de corneta (para  

    chamar outros da espécie);

• ajudá-lo a sentir cheiros;

• fazê-lo parecer mais durão do que era!


