
Isabela Saldareli de Souza

Maísa Ziviani Alves Martins

Marcela Aldrovani Rodrigues



Realização Apoio

Promoção do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal e do 

Comitê de Integração com o Ensino Básico da 

Universidade de Franca – UNIFRAN – São Paulo, Brasil

Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte

(distribuição gratuita)



SOBRE AS AUTORAS...

Isabela Saldareli de Souza cursa o 3º ano do ensino médio regular na

ETEC Dr. Júlio Cardoso, no município de Franca, SP. É estudante de

Iniciação Científica no Programa de Pós-graduação em Ciência Animal da

Universidade de Franca (UNIFRAN). É bolsista do Programa Institucional de

Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio do Conselho Nacional de

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq), uma entidade ligada ao

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para Incentivo

à pesquisa no Brasil.

Maísa Ziviani Alves Martins é graduada em Ciências Biológicas pela

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL). Mestre em Ecologia Aplicada

pela Universidade de São Paulo (USP) e doutora em Recursos Florestais

pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP). Realiza

estágio pós-doutoral no Programa de Pós-graduação em Ciência Animal da

Universidade de Franca (UNIFRAN). É bolsista do Programa Nacional de

Pós-Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (CAPES), uma fundação vinculada ao Ministério da Educação.

Marcela Aldrovani Rodrigues é graduada em Ciências Biológicas. Mestre e

Doutora em Biologia Celular e Estrutural pela Universidade Estadual de

Campinas (UNICAMP). Realizou estágio pós-doutoral na Faculdade de

Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) da Universidade Estadual Paulista

“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/Jaboticabal), com bolsa e financiamento

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). É

docente pesquisadora no Programa de Pós-graduação em Ciência Animal e

no curso de graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Franca

(UNIFRAN).

Autoras

Isabela Saldareli de Souza

Maísa Ziviani Alves Martins

Marcela Aldrovani Rodrigues

2020



Olá, meu nome é BICUDO, 
sou a espécie Ramphastos 
toco, um TUCANO! Eu vivo 
nas matas do Brasil, e o que 

eu mais gosto de fazer é 
EXPLORAR!



Bicudo, um Tucano muito simpático e seus 
amigos animais, passarinham por uma 

aventura turística nos biomas Brasileiros, até 
que aparecem problemas em cada bioma 
para os interromper! E agora? Os ajude a 

sair dessa!

Labirinto, Palavra-Cruzada, 
Onde-está?, Sete-erros, 

Código, Para colorir e 
Recortes!

Venha brincar com a gente!

COMO?
BRINCANDO!

6

Hoje vou te levar em um 
passeio  por onde eu 

moro. Vamos 
PASSARINHAR!!!
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Ah! Você não sabe o que 
é um bioma? Tudo bem, 
eu explico. Biomas são 
regiões que possuem 

clima, vegetação e 
território específicos, nos 

quais vivem vários 
animais e plantas.

Eu vivo em diversos 
BIOMAS... 

Hoje vou te mostrar 
dois biomas: o 
CERRADO e a 

MATA ATLÂNTICA!



89

Nosso passeio começa no CERRADO, que é o 
maior bioma do Brasil! Aqui é bem quente, mas 
ocorrem períodos de chuva durante o ano. As 
árvores daqui são de médio e pequeno porte, 

geralmente, com galhos retorcidos e com 
reservas de água para suportar o calor.

Foto: Maísa Ziviani
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Os rios daqui são 
conhecidos como “CAIXA 
D’ÁGUA DO BRASIL”, são 
os maiores da América do 

Sul! É daqui que sai a 
maior parte das águas que 

abastecem o nosso país.
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Agora vou te apresentar meus AMIGOS, logo
abaixo de seus nomes populares estão seus 

nomes científicos:
A Rolinha-do-planalto, quase extinta, tem penas 

azuis nas asas, além de bico verde! 
O Tamanduá-bandeira captura formigas e cupins 

com suas garras e língua grandes!
O Pato-mergulhão usa seu bico serrilhado para 

pegar peixes!
O Lobo-guará tem orelhas enormes que o 

permitem ouvir de muito longe!
A Arara-azul e o Tatu-canastra podem atingir até 

1 metro de comprimento!
Muito bonitos, não acha?

12
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Gostaram? O Cerrado é demais! O que eu 
mais gosto aqui são as frutas... Minha 

preferida é Cupuaçu....

14

AAaAAaaAhhhhh.....
SOCORRO! UMA ESCAVADEIRA!!!



15

Essa foi por pouco! 
UFA!!! Acho que 

estou a salvo agora!!!

16

Mas espera aí! Por que 
essa escavadeira está 

aqui? É proibido!
Pra onde será que ela 

foi? Preciso alertar meus 
amigos!!!

Vamos continuar 
andando... Digo, 

voando!



17

Chegamos na MATA ATLÂNTICA!!! Esse bioma ocupa 
parte do interior e do litoral brasileiro. É um bioma 

com árvores bem altas. Aqui é bem úmido e quente!

Foto: Maísa Ziviani
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Antigamente aqui só existia 
floresta. Nós animais e as 

plantas vivíamos em 
harmonia. Mas, hoje, esse 
bioma foi muito destruído. 

Com o crescimento das 
cidades, não sobrou quase 

nada...
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Aqui também tenho muitos AMIGOS!
O Beija-flor-de-costas-violeta voa muito rápido, 
então, precisa comer sem parar pra repor suas 
energias. Ele come de 7 a 8 vezes por HORA!

A Anta pode chegar a pesar 300 quilos!
O Anambezinho se alimenta de pequenos insetos, 

que captura durante seus voos!
Os filhotes de Queixada nascem vermelhos; mas, 

quando crescem, eles escurecem e se tornam 
marrons.

O Jacu-estalo não gosta de ser observado, suas 
pernas longas o ajudam a fugir, é muito difícil vê-lo, 

por isso muitos o chamam de Ave Fantasma!
A Onça-pintada é o maior felino do Brasil!



Somos todos uma 
grande família! É assim 

que os animais silvestres 
vivem na mata, em 

HARMONIA e 
EQUILÍBRIO”

Tudo que 
precisamos, casa, 

comida, água temos 
em nossos biomas, 

é assim que....

21 22



Aquela escavadeira está 
derrubando a casa do 

Guto! Precisamos fazer 
alguma coisa!

Me ajudem!!! Aquele 
homem está levando 

minha casa!

23

Esse lugar sem árvore alguma 
vai dar um ótimo terreno pra 
construir um clube, preciso 

arrancar todas logo, ninguém 
pode ver!

24



Precisamos ajudar o 
Guto! Mas somos 

animais, como 
vamos fazer isso?

25

Precisamos de um 
bom plano. E 

rápido!

Ei, ouça com 
atenção, são 

vozes humanas. 
TURISTAS!

26

Pessoal do nosso passeio de 
turismo, agora estamos passando 
por uma área muito importante. 
Ela é o habitat de muitos animais 
da região. Permaneçam na trilha 

e preparem seus binóculos!



27

Se observarem o chão podem 
ver algumas pegadas. Essa 
área é próxima de um rio, 

vários animais passam aqui 
para beber água!

28

Estão vendo as árvores altas? Se 
olharem bem vão conseguir ver 

algum ninho ou pássaro silvestre!
Mas cuidado, não podemos 

assustá-los, afinal, estamos na casa 
deles!!



Ele deve estar 
procurando 

água!

Um tucano! Que 
lindo animal, não 

é mesmo?

29

Espera um pouco, ele está 
muito perto, deve estar 

querendo nos dizer algo!
Olá amiguinho! Está tudo 

bem, não vamos te 
machucar, fique calmo!

O que os humanos ouviam: 
Piuuuu graaaaa graaaaa

GRAAAAA piiuuu graaaaaa!

O que Bicudo dizia:
Precisamos de vocês! A casa 

do nosso amigo Guto está 
sendo levada pelas máquinas! 

Me sigam!

30
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Nós devemos respeitar a 
área onde eles vivem, mas 
precisamos saber se está 

tudo bem.

Devemos segui-lo?

Esse comportamento nos 
animais não é comum, 
precisamos investigar o 
que está acontecendo!

32

Eles me 
entenderam! Ufa! 
Eles só precisam 

me seguir!!!



Isso é horrível, ele 
está derrubando as 

árvores!

33

As cidades estão tão 
grandes que os homens 

precisam construir até na 
floresta. Isso não pode 

acontecer com os animais, 
eles não podem ficar sem 

suas casas!!!

34

Eu vou chamar a Polícia 
Ambiental!

Ele só pode construir com uma 
autorização especial, caso 

contrário, poderá ser PRESO! 
Não podemos deixar ele 
destruir nossa floresta!

Devemos nos conscientizar!!!



Alô?

35

Um homem está 
derrubando todas as 

árvores, bem no meio 
da floresta!

Polícia Ambiental, 
qual o problema?

Certo estamos a 
caminho!

Mas antes da polícia 
chegar, eu tenho uma 
surpresinha pra ele! 

Hehehe...

36
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Já não bastava 
uma bicada 

daquele tucano?

O senhor está preso por 
descumprir com as leis 

ambientais! 

39

Você teve sorte 
de não ter sido 
uma onça! Com 
os animais não 

se brinca!



Fim

Humanos bons não 
incentivam o 

desmatamento ou 
qualquer dano à FAUNA

e à FLORA!!

Espero que tenha 
gostado do passeio. 
Obrigado humano 

amigo, nos veremos em 
uma próxima aventura!!!

41

Quem diria que 
teríamos tanta 

aventura em um 
mesmo dia!

Complete os espaços com as letras de 

cada símbolo e descubra uma frase secreta!

42



Estes objetos estão perdidos 

na mata, nos ajude a encontrá-

los! 
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Complete as palavra com as informações que você aprendeu na história:

1- Qual é o bioma que toma conta de parte do litoral brasileiro e é muito 

quente e úmido?

2- Qual o nome popular do maior felino que vive no Brasil de nome científico 

Panthera onca?

3- Os turistas da história ensinaram uma lição, devemos nos...?

4- Qual o nome popular do animal de nome científico Ramphastos toco?

5- Qual o nome do passeio que os humanos estavam fazendo na história?

6- O que nós precisamos fazer para proteger e salvar os biomas?

7- Qual pássaro pode chegar até 1 metro de comprimento quando adulto?

8- Como se chamam os dois lugares que Bicudo nos ensinou?
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Nesta foto dos amigos do Bicudo tem 7 erros, 

os encontre e circule!
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Recorte a folha seguinte com 

cuidado utilizando uma TESOURA 

SEM PONTA.

Recorte todas as PEÇAS, 

faça as DOBRAS nas linhas 

vermelhas e os CORTES nas 

linhas pontilhadas das asas e 

rabo.

Observe as LETRAS nas 

peça recortadas, usando 

COLA, e cole com a letra 

encostando em sua outra 

letra.

DIVIRTA-SE
Agora seu tucano de papel está pronto para a 
brincadeira!



ATENÇÃO
Sempre use tesouras 

sem ponta, peça 

ajuda a um adulto!Cortar

Dobrar

Colar

• Verso
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Estes objetos estão perdidos na 

mata,nos ajude a encontrá-los! 

Faça um círculo onde encontrar.
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ANOTAÇÕES




