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a aMazônia  
é a maior floresta troPiCal 

que restou no mundo. lÁ  
Chove todos os dias e essa  

Água alimenta os rios  
que Correm Por ali,  
Como o amazonas.

ararajuba

tucanuÇu 
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a floresta aMazônica é Muito, Muito Grande! Quando passaMos por  
ciMa dela de avião, veMos aQuele tapete verde seM fiM, cortado por 
rios enorMes Que serpenteiaM de uM lado para o outro. nas épocas  
eM Que chove Mais, os rios encheM, e parte da floresta fica alaGada. 
as árvores são iMensas, e suas copas forMaM uM teto lá no alto  
Que cobre tudo, deixando a floresta Meio escura. o chão, coberto de 
folhas, é Macio. existe uM núMero incontável de bichos e insetos Que 
MoraM na floresta, por isso lá dentro se ouveM Muitos barulhos 
diferentes. Mas enxerGar seus habitantes não é Muito fácil!

pa
ra saber+

sapinhos venenosos • os 
sapinhos venenosos podeM ser azuis, 
verMelhos, aMarelos, laranja, 
verdes... seMpre beM coloridos. Mas 
Muito cuidado! a pele deles teM uM 
veneno Muito forte Que alGuns  
índios usaM na ponta das flechas  
para caçar.

araracanga • pense nuMa 
arara. ela é verMelha e beM Grande? 
essa é a araracanGa, Que teM as  
asas azuis coM uMa listra aMarela  
e Mora na aMazônia. ela aparece no  
priMeiro Mapa do brasil, feito eM  
1502, pouco depois da cheGada dos  
portuGueses. 

vitória-régia • a vitória-réGia  
é uMa planta Que nasce na áGua. as 
folhas ficaM boiando e se pareceM 
coM uM prato Grande. se você 
conseGuisse deitar sobre essas 
folhas distribuindo beM o seu peso, 
elas poderiaM aGuentar. as flores 
são brancas, rosa, lilases ou 
aMarelas e soltaM uM perfuMe  
Muito Gostoso. 

tucanuÇu • coM esse bico tão 
Grande, o tucanuçu deve ser beM 
conversador... Mas na verdade o bico 
dele serve para Muitas coisas: colher 
frutas e catar insetos, cortar coisas 
duras e, o Que é Mais curioso, ajudar 
a enfrentar o calorão da floresta! 
é Que o bico dispersa o calor do corpo 
no ar e assiM MantéM o tucanuçu 
fresQuinho. 

onÇa-pintada • a onça-pintada  
é o Maior Gato do brasil. é ótiMa 
caçadora, é craQue eM subir eM  
árvores e sabe nadar. 

urumutum • o uruMutuM  
parece uMa Galinha beM Grandona  
Que Gosta de catar frutinhas pelo 
chão. À noite, ele canta! 

jacaré-aÇu • o jacaré  
Que Mora na aMazônia é o Maior do  
brasil, por isso se chaMa jacaré-açu 
(“açu” Quer dizer “Grande”, eM tupi). 
depois de caçar, ele fica de pança 
cheia e Gosta de tirar uMa  
soneca. 

uacari-branco • o  
uacari-branco é uM Macaco beM 
esQuisito: é careca e teM a cara 
verMelha! ele é peludo, Às vezes 
branco, Às vezes ruivo. prefere  
ficar no alto das árvores e só de  
vez eM Quando desce para o chão. 

aÇaí • o açaí é o fruto de uMa 
palMeira típica da aMazônia. são 
bolotas roxas Que forMaM cachos 
nessas árvores, Que podeM ser Mais 
altas Que uMa casa de dois andares. 
iMaGine coMo deve ser difícil subir  
no açaizeiro, Que não teM Galhos, 
para peGar os açaís! 

ararajuba • coM o corpo 
aMarelo e asas de pontas verdes,  
a ararajuba é beM brasileira. Gosta 
de andar eM bando, batendo papo coM 
os aMiGos e catando frutas no alto 
das árvores. coMo outras araras, 
papaGaios e tucanos, ela faz ninho  
eM troncos ocos. 

soim-de-coleira • o  
soiM-de-coleira é peQueno e beM  
raro: vive perto de Manaus, onde  
as florestas estão desaparecendo. 
isso é uM probleMa para esse  
MacaQuinho de cara preta... 

piranhas • as piranhas têM  
uM Montão de dentes e MordeM  
coM vontade Quando estão coM  
foMe. Melhor não nadar nos rios  
onde elas viveM... 

samaúma • a árvore enorMe  
Que dá abriGo a tantos bichos é 
a saMaúMa. as raízes, chaMadas 
sapopeMbas, forMaM paredes Que 
ajudaM a planta a ficar de pé MesMo 
Quando tudo alaGa e o solo fica 
barrento e pouco firMe. 

anacã • o anacã é uM papaGaio  
beM Gran de, Quase do taManho de uMa 
arara. Quando ele arrepia as penas  
da cabeça, até parece uM Gavião. Gosta 
de coMer frutas, Que na aMazônia teM 
aos Montes. 

peixe-boi • assiM coMo as vacas,  
o peixe-boi Gosta de pastar. ele coMe 
as plantas Que nasceM debaixo da 
áGua e costuMa ficar escondido no 
Meio delas. é beM difícil enxerGar 
esses bichões!

jiboia • a jiboia taMbéM Gosta  
de ficar na áGua e pode ser Muito 
Grande. é uMa cobra seM veneno Que 
Mata suas presas se enrolando eM 
volta delas e as apertando coM  
Muita força. o Guará Que se cuide! 

boto-cor-de-rosa • o  
boto-cor-de-rosa é uM Golfinho, Mas 
beM diferente daQueles saltitantes 
Que veMos no Mar. eles são Mais 
tranQuilos e costuMaM nadar 
sozinhos pelos rios aMazônicos,  
beM devaGar e seM dar pulos  
para fora da áGua. 

tucunaré • o tucunaré é uM  
peixe Que Gosta de áGuas tranQuilas. 
por isso, vai para as Matas inundadas  
nas épocas de cheia. Quando fica coM 
foMe, ele perseGue peixes Menores 
até conseGuir peGá-los. 

guará • esse Guará está Meio perdido. 
ele Gosta MesMo é de ficar nas reGiões 
onde os rios deseMbocaM no Mar. ali 
encontra os caranGuejinhos Que adora 
coMer. seM essa dieta caprichada,  
suas penas perdeM o lindo verMelho.
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