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Amazônia

A
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.
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açaí •

sapinhos venenosos •

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 •

tucanuçu •
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soim-de-coleira • O

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

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 •

ararajuba •

tucunaré •

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...

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.

O urumutum
parece uma galinha bem grandona
que gosta de catar frutinhas pelo
chão. À noite, ele canta!

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.

jacaré-Açu •

uacari-branco •

guará • Esse guará está meio perdido.

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.

a sab

piranhas •

araracanga •

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.

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.
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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!

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!

urumutum •

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.

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.

bem grande, 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.

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.

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.
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