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o nosso fantástico país p ossui riquezas e belezas em quantidade. nesta história vamos 
falar de uma delas, pequena em tamanho, mas de grande importância.

nosso mar é imenso. o litoral tem 8.500 km de extensão, com 
belíssimas praias, onde os brasileiros e muitos turistas se divertem.
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em toda essa área marítima, que chamamos 
pelo apelido de “amazônia azul”, existem 
dezenas de ilhas. nossa viagem vai nos levar 
para um pequenino lugar, perto da região 
nordeste, que é muito importante para o brasil.

mas não são só as praias que pertencem 
ao brasil. todo o oceano, até uma 
distância de 200 milhas (cerca de 360 km) 
e tudo aquilo que existe nele, na ág ua e 
no solo, pertence ao povo brasileiro.

e quem vai nos apresentar esse lugar 
encantador é um dos seus ilustres 
moradores, o atobaldo.

olá pessoal . 
sejam bem vindos. 

meus amigos e eu estamos 
prontos para a viagem!

vamos começar?
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não gostei
dessa parte!

as ilhas, que são pedaços de terra rodeados 
pelo mar, também possuem suas riquezas e belezas.

aliás, as ilhas que v amos conhecer são muito 
especiais. elas surgiram há m uito tempo.

o fundo do mar é formado por grandes placas, umas sobre 
as outras. na época em que nosso planeta era jovem, essas 
placas viviam se mexendo, empurrando umas às outr as. de 

repente, a força foi tão grande que alguns pedaços de rocha 
foram jogados para cima e ficaram muito altos, 
ultrapassando o nível do mar e formando ilhas. 

eu adoro!

como vocês sabem, o mar é importante por muitos motivos. 
por exemplo, os navios, que são grandes, levam e trazem mercadorias 

e pessoas. e o que é melhor, o preço desse transporte é barato. 
também temos os peixes. quem não gosta de comer um peixinho? 
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exatamente. nasceram dez ilhas 
pequeninas. como elas estão juntinhas, 

nós chamamos de arquipélago. os homens 
batizaram esse conjunto de arquipélago de 

são pedro e são paulo. êta! nessa 
turminha 
tem menino 
perguntador!

atenção. nosso arquipélago 
está dentro de u ma área de 

proteção ambiental. portanto, 
não sujem, não tirem nada 
dali e, principalmente, não 
perturbem os moradores.

posso garantir que é um lugar lindo, 
embora um pouco assustador para os homens. 

e porque recebeu este nome?

ih! lá vem história trist e.

 essa ilha
aonde você mora, 
nasceu assim?

...em 1503, um navio português, 
chamado são pedro, não viu as 
ilhas e bateu em uma delas e 

afundou. vocês lembram do que 
falei sobre as placas? 

ahhhh
hhh!

socor
ro!

ahhhh
hhh!

embora um pouco assustador para os homens. 

DETETIVE DO MEIO AMBIENTE

...pois é, nosso arquipélago 
fica bem em cima do ponto de 

encontro de duas dessas 
placas. esse ponto se chama 
são paulo. daí o nome de são 

pedro e são paulo.

posso garantir que é um lugar lindo, 
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então as ilhas são um 
perigo para os navios?

não precisa se preocupar. 

hoje temos, na ilha belmonte, a maior das dez ilhas, 
um farol que fica piscando durante a noite, 

alertando os marinheiros sobre a 
posição exata do arquipélago.

é verdade, e essa luz às 
vezes não me deixa dormir!
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vamos começar a visita. 

primeiro quero apresentar os moradores. 
aqui somos três tipos de aves. 

a minha família, os atobás, é a maior do arquipél ago, 
temos ainda as viuvinhas e os maçaricos.

também recebemos aves 
viajantes, chamadas de 
migratórias, que usam 

nossas ilhas como ponto de 
parada nas longas viagens 
que fazem. depois de comer 
um pouco e descansar elas 

seguem viagem.
ei! não vai 

falar de nós?

arf! arf!
arf!

  alô galera!oi garotada!

neste lugar nascemos, crescemos, 
acasalamos e temos nossos filhotes. 

todos somos grandes amigos. 

somos tantos que 
às ve zes acontecem 

“acidentes”. he! he! he! he! 
mas ninguém liga para isso. 

um bom banho de mar e 
tudo está resol vido.

ha ha ha 
ha ha ha ha!
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sabe gente, temos muitos peixes por aqui. vou contar 
uma curiosidade: quando uma determinada espécie de animal 
só existe em um único l ugar é chamada de endêmica. nas 

ág uas do arquipélago tem uma porção de peixes endêmicos.

alô pessoal, 
eu sou endêmico!

é claro 
que sim.
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aqui encontramos, principalmente, 
o peixe-rei, o albacora-laje e o peixe-voador. 

tem tanto peixe–voador que, à noi te, se você está 
de barco e acende uma luz, os peixes 

voam para dentro do barco.

vamos mudar de 
assunto? esse papo 
me deixa doente.

o arquipélago tem outras coisas 
interessantes, por isso ganhamos novos 

moradores. gente importante. são 
estudantes, pesquisadores e professores 

que realizam pesquisas científicas e 
tecnológicas para saber tudo sobre as 

ilhas e sobre seus moradores.

esse pessoal não nos perturba. eles são bons 
vizinhos e ajudam a nos proteger.

voam para dentro do barco.

é claro, nós 
confundimos a 

luz com as luzes 
de uma pista de 

pouso.

temos peixes deliciosos e os 
pescadores adoram pescar 
no arquipélago. eles tiram 

do mar cerca de 600 
toneladas de peixe por ano.

da mesma forma que as aves, alguns peixes 
migratórios também fazem uma paradinha por aqui 

durante suas longas viagens.
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ha ha ha
ha ha ha!

durante os mergulhos 
eles estudam os peixes e 

analisam as rochas 
submersas para descobrir 
as riquezas que temos na 
montanha que vem lá do 

fundo do mar.

eles estudam nossa vida. medem 

nossas asas e bicos, nos pesam e 

verificam se estamos doentes. é quase 

um tratamento médico gratuito.

eles também nadam 
com a gente. mas 

são muito 
desajeitados.
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para eles trabalharem com 

mais conforto, em 1998 foi 

construída uma casa que 

serve de estação científica. 

adoro ficar pousado na casa!

quando eles chegaram nós 
estranhamos, mas a casa  
é pequena e não atrapalha 
em nada nossa vida. é até 

bonitinha: tem sala, 
cozinha, varanda e um 

dormitório para 4 pessoas.

mas energia do sol 
não é apenas calor?

células fotovoltaicas

êta nomezinho 
complicado!

esse pessoal é bem 
espertinho. aproveita 
o tremendo sol que 
temos na região.

eles têm um motor-gerador 
de eletricidade e um sistema 

de energia solar.

êta! essa garotada 
não deixa passar 

nada.

de onde vem a 
luz para a 

casa?

eu explico: foram colocadas 
placas especiais no teto da 
estação, chamadas de células 

fotovoltaicas.

as células recebem a luz do sol, transformam em 
energia que eles vão armazenando em baterias. 

quando não tem luz do sol, as baterias fornecem a 
energia elétrica que eles precisam.

eu explico: foram colocadas 
placas especiais no teto da 
estação, chamadas de células 
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ah! já ia me esquecendo. t em um 
aparelho que produz a ág ua doce, 

porque na ilha não tem ág ua. 
chama-se dessanilizador porque 
retira o sal da ág ua do mar e a 

transforma em ág ua doce. 

tem também um telefone. eles usam para 
falar com as universidades.

também usam para matar as saudades 
da família e dos amigos.

qualquer 
um pode 
vir para 

cá?

eu gostaria que só 

viesse gente que não goste 

de comer peixe. já chega o 

albacora-lage que vive 

comendo peixe-voador.

científico e tecnológico – pq – e pelo ministério do meio ambiente. 
com todos esses cuidados, podem fazer várias pesquisas sem 

danificar a natureza, preservando o lugar para as gerações futuras. 
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e tem mais. a marinha do brasil faz 
um curso que prepara todos os que 
vêm trabalhar aqui. no curso eles 
aprendem uma porção de coisas 
necessárias par a viver nas ilhas, 
como, por exemplo, manejar botes, 

combater incêndios – já pensar am se 
pega fogo em alguma coisa?

no mesmo curso aprendem a usar todos 
os equipamentos que existem na estação e 

assistem palestras que ensinam os 
deveres de cada um, cuidados com a 

limpeza do lugar e como agir em caso de 
emergência. se eles forem aprovados 

então podem vir.

êta! agora é 
uma história de 

terror.

tem algum perigo 
morar aqui?

para nós não, mas 
para os pesquisadores 
que estão por aqui
 podem ocorrer 
terremotos. todos 
t m que estar 

preparados para 
isso. outra coisa 
desagradável é 

quando uma grande 
onda bate nas ilhas. 

aí é um problema, porque a 
onda costuma quebrar 

algumas coisas e dar um 
banho em tudo e em todos.

ei!
cuidado!!

é  bom mesmo porque 
gostamos de tudo 
limpinho por aqui.

 nós cuidamos de tudo 
direitinho e o lixo é 

guardado para voltar 
para o continente. não 
jogamos nada o chão.
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mas se acontece de alguma coisa quebrar, 
a marinha do brasil manda um navio de 

apoio e eles consertam tudo.

esses marinheiros estão 
sempre zelando por 

todos daqui.

e a casa não cai?

êta! esse menino 
está assistindo a m uitos 

filmes de terror!

o pessoal que projetou a 
estação me contou que esse 
risco não existe. ela foi 

construída já se pensando 
nisso. foi feita com técnicas 
especiais para resistir aos 

tremores de terra e à 
força das ondas.
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será que v ai sobrar 
uma graninha para nós?

seria ótimo, estou precisando 
comprar umas coisinhas!

sabe qual é a outra 
vantagem de termos gente 

aqui? eles fazem 
observações 

meteorológicas e mandam 
as informações que 

coletam para um grande 
centro de meteorologia. 
assim fica mais fácil de 
os técnicos fazerem as 

tão importantes previsões 
de clima para as áreas em 
que vive a maioria das 
pessoas do nosso país.

será que 
amanhã 

vai chover?

será que v ai sobrar 

para nós, que estamos nas ilhas há mais t empo, 
foi muito bom esse pessoal ter vindo morar 
conosco. as pesquisas que realizam são 

importantes e vão ajudar a conhecer tudo o que 
temos e a proteger nossas famílias de aves e 
peixes. além disso, os estudos vão permitir o 

aproveitamento das riquezas da região.

e o que é mais bonito. agora tem sempre uma bandeira 
brasileira tremulando num mastro nas ilhas. ela é 
linda, mostra que o arquipélago é nosso e nos faz 

sentir que também somos brasileiros.
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pois é pessoal. aqui neste pedacinho de brasil, o esforço pela pesquisa e 
pela conservação do ambiente vai ajudar a todos. as observações dos 
animais, aves e peixes, as observações meteorológicas, as medições do 
vento, das correntes marinhas e muitas outras  tarefas que os 
pesquisadores realizam ajudam a conhecer melhor o nosso país e 

permitem que o homem aproveite todos os recursos que existem aqui, 
sem danificar nada, e com isso ajudam o povo brasileiro a crescer.

também, por estar o 
arquipélago habitado todo o 
tempo, o brasil passa a ter 
direito a uma área de 4 50.000 
km2, que corresponde à z ona 
econômica exclusiva em torno 

das ilhas.

agora eu posso voar e mergulhar nessa 
região sabendo que é tudo parte do meu país!

pela conservação do ambiente vai ajudar a todos. as observações dos 
animais, aves e peixes, as observações meteorológicas, as medições do 
vento, das correntes marinhas e muitas outras  tarefas que os 
pesquisadores realizam ajudam a conhecer melhor o nosso país e 

permitem que o homem aproveite todos os recursos que existem aqui, 
sem danificar nada, e com isso ajudam o povo brasileiro a crescer.
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bem, agora que vocês já vir am tudo 

que fazemos no arquipélago, quem 

sabe vocês não se interessam em 

estudar bem direitinho para um dia se 

tornarem pesquisadores e virem 

trabalhar aqui neste nosso paraíso? 

precisamos de pessoas inteligentes que 

amem a natureza. boa sorte a todos, 

obrigado pela visita e voltem sempre!
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