


Certo dia, Aninha estava
fazendo um piquenique com 

sua família na RPPN de Santa 
Tereza, no município de Atalaia 

- Alagoas. Distraída, ela se 
afastou de sua família, quando 

ouviu um barulho vindo
                   da mata. 

Era uma vez, uma
menina muito curiosa
chamada Ana Maria,
mas todo mundo a
chamava de Aninha



Aninha, muito corajosa,
se aproximou e viu uma 

macaquinha com um
lindo pelo negro e  as

       mãozinhas ruivas. 

A macaquinha viu que 
estava sendo observada 
e assustada se escondeu 
rápido entre as árvores. 
Curiosa, Aninha foi atrás 

dela e perguntou:

Oi, você é
um macaco?



NÃO, sou uma MACACA! 
Sou conhecida como 
������������������

alguns humanos me 
chamam de Guariba-de 

mãos-ruivas, Bugio, 
Barbudo, Gorgó... Mas 
você pode me chamar 

de Bel!�

Eu moro aqui na mata,
junto com meu grupo. 
Porém minha espécie 

vive espalhada em várias 
florestas do norte e do 

nordeste brasileiro.

Onde está sua 
familia?

 A macaquinha ainda um 
pouco assustada respondeu:



Bel disse que seus alimentos favoritos 
são flores, folhas e frutas. Aninha
sorrindo contou que também ama 

comer frutas. 

Através das frutas que 
como, eu espalho as 

sementes que vão ajudar 
a formar a floresta que 

nós estamos. 

Nossa que triste!
Queria muito 
poder ajudar 

vocês.



Você pode nos ajudar
contando a nossa história 

para seus amiguinhos, 
para que eles nos
conheçam melhor.  

Legal! Eu posso 
fazer isso! Então o 
que você gosta de 

comer Bel?  

Bel disse que seus alimentos 
favoritos são flores, folhas e 

frutas. Aninha sorrindo contou 
que também ama comer frutas. 



Através das frutas que como, 
eu espalho as sementes que 

vão ajudar a formar a floresta 
que nós estamos. 

Pelo do meu côco, né! rssss. 
Quando eu como frutas, as 
sementes que estão nelas 

não são digeridas e já saem
prontinhas pra germinar

no solo

E como 
você faz 

isso?



Não se assuste, esse é o som que 
nós guaribas fazemos. Nosso grito 

se estende por quilômetros. 
Esse é meu grupo ! Finalmente 

eles me encontraram!

Aninha se espantou com o 
tamanho e com o peso de Bel. 
Os guaribas medem em torno 
de 1 metro, da cabeça à ponta 
da cauda, e pesam em média 

5 quilos.

1m

5kg

Aninha ouve um barulho e
se assusta...



Bel tenho que ir, 
papai e mamãe estão 
preucupados comigo

Aninha
cadê você?

Tchau! Espero te 
encontrar de novo.
Vou contar para os 

meus amigos que te 
encontrei aqui na 

floresta

Eu também, meu 
grupo chegou! Tchau 
Aninha, foi muito bom 

te conhecer!



Assim, Aninha contou aos seus 
pais e amigos sobre a macaquinha 
brasileira e a grande importância 

dela para nossas florestas.



É hora de aprender
brincando!
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