
Ilustrações de Tiburcio



Tiçá: 
indiazinha bondosa, 

esperta e corajosa. Forte 

inspiradora desta série.  

Luçá: 
irmão da Tiçá. 
Um indiozinho 
astuto e valente. 

Protagonista da série

Comandante Kaká: 
ela e seu irmão Kariki são de 

origem a�icana. Eles foram 

salvos da escravidão pelo Luçá e 

seus amigos e passaram a 

morar na Aldeia Taba-çá.

Peúma: 
nome dado ao 

comandante pirata 
Borrabós, depois de ser 
ressocializado na aldeia.

Kariki:
 ele e sua irmã Kaká são de 

origem a�icana. Eles foram 

salvos da escravidão pelo 

Luçá e seus amigos e 

passaram a morar na 

Aldeia Taba-çá.

Katiritá: 
sobrinha do 

chefe da 

tripulação de 

irlandeses do 

navio pirata 

inglês.

Vó-dir: 
avó da Tiçá e do Luçá. Especialista em banhos, 

curativos, bolos deliciosos e bordadeira das bandeiras.

Pitangus: 
ancião sábio, figura 

lendária da tribo 

Taba-çá que vive no 

mundo dos 

espíritos.

Comandante 
Gegê: 

indiozinho 

cadeirante, 

curandeiro dos 

animais e grande 

tenista.

Comandante 
Tupimbá: 

filho do cacique 

Tupimbabaú e novo 

amigo de Luçá.

Tupimbabaú: 

cacique da tribo no 

Rio de Janeiro.

Marci-çá: 

professora da 

tribo e tia da 

Tiçá e do Luçá.



Marcio Mendes Biasoli

O Pirata Inglês
1º volume da série: Os Guerreiros Guarinĩ

Ilustrações de Tiburcio



Para meus netos, filhos e amigos.

 Que esta fábula contribua para acelerar os sonhos 

e fomentar a esperança de um futuro melhor.



Apresentação
Este é o primeiro livro da coleção “Os Guerreiros  Guaranĩ”. Para escrever esta série me inspirei na pirataria que ganhou força no século XVI, 
considerada uma forma de contestação de governos europeus que ficaram fora do Tratado de Tordesilhas (1494), que dividia as terras do 
“Novo Mundo” entre Espanha e Portugal.
 
A cada episódio falaremos destes piratas que atacavam com frequência as terras brasileiras, gerando imensas perdas de ouro, pau-brasil e 
outras riquezas. Cabe destacar que os piratas desta coleção nada têm a ver com a figura clássica conhecida pela maioria das pessoas – o 
autônomo, que não respondia a nenhum governo e pregava a liberdade dos mares. Eles são corsários, cujas viagens eram financiadas por 
algum estado e companhias comerciais e os lucros eram repartidos. Portavam consigo a Carta do Corso, documentos oficiais dos estados, 
permitindo o combate às nações consideradas inimigas e a apreensão de suas mercadorias.
 
No final do século XVII e início do século XVIII só havia praticamente corsários e não mais piratas. Segundo especialistas, essa transição, em 
parte, pode ser atribuída à constatação, feita pelos “invasores”, que as marinhas espanholas e portuguesas eram muito fracas e que as 
riquezas provenientes das Américas poderiam ser facilmente capturadas.      
 
Dessa forma, misturando elementos históricos, pesquisados nas raras bibliografias disponíveis sobre a pirataria na costa brasileira, e dados 
retirados do mundo da magia e da imaginação, vamos navegar  junto com os nossos Guerreiros Guaranĩ e, a cada episódio, combateremos 
os corsários europeus. Neste primeiro livro, travaremos uma batalha contra os ingleses, que tentam saquear nosso pau-brasil. No volume 
dois, a luta será contra os portugueses. Em seguida, enfrentaremos os espanhóis, depois os franceses e, por último, os holandeses.
 
Assim, espero levar muita diversão para os leitores e iluminar um pouquinho desse episódio da história do Brasil, no período da colonização 
portuguesa.   
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Na aldeia Taba-çá...
 Em Pedregulho (SP), a professora Marci-çá estava 
dando uma aula sobre o pernicioso tráfico de pau-
brasil, de ouro, de açúcar, de pedras preciosas, 
de escravos, de plantas medicinais e da fauna. 
Comércio clandestino, ilegal, tão desumano e 
perverso para os povos e para o meio ambiente da 
grande nação Tupi-Guarani.
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* Veja o livro “Pitan-Net, a Internet dos Bem-te-vis”.  < https://osnovosamiguinhos.files.wordpress.com/2013/09/novos_amiguinhos_vol4.pdf>.

Quando...
 O bem-te-vi Pitan recebeu pela Pitan-Net, a internet 
dos bem-te-vis*, uma notícia e, em seguida, a
 transmitiu para o indiozinho Luçá:
 - Está ancorado na Baía de Guanabara, no 
Rio de Janeiro, um navio pirata inglês com um
carregamento de pau-brasil, de plumas e açúcar 
pronto para zarpar rumo à Europa.
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A decisão...
 Luçá convocou pela Pitan-Net seus Guerreiros 
Guarinĩ para uma missão na Praia Vermelha (RJ). 
Ao esfregar seus dedinhos no coração petrificado 
que carregava no seu peito*, fez com que o seu 
amigo Pitangus aparecesse e lhe entregasse um 
gibão de couro e armas. 
Os guerreiros viajaram por terra e pelo ar até o local 
combinado.  

*Saiba mais acessando o livro “Pitan-Net, a Internet dos Bem-te-vis”.
Pitangus é uma lenda da série “Os Novos Amiguinhos”.
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Já na Guanabara...
 Tiçá, irmã do Luçá, estava com seu amigo, o 
macaquinho Sauá*, caminhando na trilha Bem-te-
vi, na Urca (RJ), quando fizeram amizade com uma 
menina de cabelos cacheados e ruivos, conhecida 
como Katiritá, e a sua macaquinha chamada Taiti, 
grande companheira da ruivinha.

* Veja o livro "As Aventuras da Indiazinha Tiçá." 
<https://osnovosamiguinhos.files.wordpress.com/2013/03/as-
aventuras-da-indizinha-tic3a7c3a1-pdf-blog.pdf>. 
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O desabafo...
 A irlandesa Katiritá, chorando muito, mas sentindo 
firmeza na nova amiga Tiçá, desabafou:
 - Meu tio nasceu na Irlanda. Ele é chefe da tripulação 
de irlandeses que viaja pelos mares e é comandada 
por um pirata inglês muito perigoso. O navio está 
carregado de pau-brasil e outras riquezas, pronto 
para retornar à Inglaterra.
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A revelação...
 Tiçá perguntou a sua nova amiga:
 - Por que tanto choro?
 - Eu não tenho mais ninguém neste mundo. O meu 
tio e os outros tripulantes irlandeses se amotinaram 
e quando retornarem à Inglaterra serão presos e, 
provavelmente, enforcados, porque se rebelaram 
contra o corsário, respondeu à amiga. 



O consolo …
  Tiçá a tranquilizou:
  - Vou falar com meu irmão Luçá, que é muito 
astuto e audacioso, e ele saberá como ajudá-la. 
Fique calma que nós a protegeremos.

10



11

O reconhecimento da Baía...
  Luçá e o macaquinho Sauá estavam sobrevoando as 
imediações do morro Pão de Açúcar, em cima dos 
pterossauros* Yuri e Cristinha, quando avistaram 
um indiozinho encurralado pelos piratas franceses. 
Rapidamente, Luçá o libertou e o menino disse:
  - Meu nome é Tupimbá, sou filho do cacique 
Tupimbabaú. Os franceses estão nos atacando e os 
ingleses roubando o nosso pau-brasil e nossas 
riquezas.  

* Veja o livro "Luçá e o Pterossauro 
Yuri."<https://osnovosamiguinhos.files.wordpress.com/2013/05/n
ovos_amiguinhos_vol3_leve.pdf>.
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Os planos...
  O líder Luçá convocou os Guerreiros Guarinĩ e seus 
novos amigos - Katiritá, Tupimbá e Taiti - para uma 
reunião secreta e planejou as ações
 minuciosamente.
Quando terminou o encontro, Tiçá disse: 
-  Katiritá explique ao seu tio qual é o nosso plano 
e o resto deixe por nossa conta.
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2 de Junho – Surpresa...
  Luçá, no dia do seu aniversário, vestindo seu gibão 
de couro  e armado com uma espada reluzente, arco 
e flecha, lança e martelo, subiu no tombadilho do 
navio pirata inglês.
Imediatamente foi cercado e desarmado pela 
tripulação irlandesa, que havia se conciliado com o 
pirata inglês.  Então foi preso pelo comandante 
facínora chamado Borrabós que, muito impaciente, 
gritou para a macaquinha de nome Taiti: - Traga meu 
mosquetão, sua macaca inútil!
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A ordem...
  O comandante pirata Borrabós, se achando senhor 
da situação, segurou o Luçá pelo braço e gritou 
para a sua tripulação:
  - Seus irlandeses preguiçosos, joguem este fedelho 
no mar, ele é um pirralho metido a guerreiro. Mas 
antes coloquem este pivete num saco cheio de 
pedras para ele se afogar no fundo do mar.
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A senha...
  A macaquinha Taiti correu, pulou e subiu no alto do 
mastro para ficar ao lado do seu, agora, namorado 
Sauá. Numa atitude destemida, ela atirou para cima 
com o mosquetão do comandante Borrabós, dando 
início a contraofensiva.
  Os Guerreiros Guarinĩ cercaram o navio e a
tripulação de irlandeses passou a ser comandada 
pela Katiritá. Eles soltaram o Luçá e prenderam o 
sanguinário pirata Borrabós.
A tripulação de irlandeses queria ficar na nação 
Tupi-Guarani, pois não suportavam o pirata inglês.
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A lâmina afiada...
  Luçá recuperou suas armas e com sua flecha 
espetou o chapéu do ex-comandante. Sua espada 
reluzente cortou seus suspensórios, a lança
arrancou suas calças e o martelo, suas botas. 
Ele proclamou:
  - Perdeu, hem? Borra-bosta. Este será seu nome de 
agora em diante.
 E a Tiçá completou:  - Você não sabe com quem está 
lidando. Nós, os Guerreiros Guarinĩ, somos unidos e 
valentes. 
O cachorrinho Ligeirinho urinou na perna do  
ex-comandante em sinal  de desprezo.
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O confisco...
  Tiçá nomeou seu amigo Gegê, o indiozinho 
cadeirante*, como o novo comandante do navio, 
que foi batizado de “Ygarussu”.
  O Yuri e a Cristinha seguraram faixas exaltando os 
grandes líderes Luçá, Tiçá e seus Guerreiros Guarinĩ.

* Veja o livro “Gegê: O Indiozinho que Amava os Animais”. 
<https://osnovosamiguinhos.files.wordpress.com/2014/05/nov
os_amigunhos_vol6.pdf>.
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Tremulando...
  Sauá e a Taiti retiraram do mastro a bandeira do 
navio pirata e hastearam a da nação Tupi-Guarani, 
tecida pela Vó-Dir, avó dos Guerreiros Guarinĩ Luçá e 
Tiçá.
  Pitan escreveu no céu a frase:
  “O pau-brasil é nosso”.
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Tripulação nova...
  Os marinheiros irlandeses receberam nomes em 
Tupi-Guarani e agora estavam sob a liderança do  
comandante Gegê . Em seguida, o pau-brasil foi 
descarregado do navio sob aplausos da 
população.
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A prisão...
 O ex-comandante pirata inglês, agora chamado 
por todos de Borra-bosta, foi conduzido à prisão 
pela onça Cotinha e entregue ao cacique 
Tupimbabaú.
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Tempos mais tarde...
  O ex-comandante Borra-bosta, ressocializado, se 
arrependeu das maldades cometidas como pirata e 
foi batizado pelo cacique Tupimbabaú com o nome 
de Peúma. Ele então começou a ensinar às crianças 
indígenas a ler, escrever e contar.
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A escola...
  Luçá, usando sua caixa de ferramentas, comandou 
os Guerreiros Guarinĩ na construção de um prédio 
bem grande, usando a madeira pau-brasil retirada 
do navio pirata. O professor Peúma inaugurou nessa 
construção a primeira escola de línguas
estrangeiras da nação Tupi-Guarani e tornou-se  o 
diretor dela.
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A lenda...
  Dizem que o professor-diretor Peúma casou-se com 
a filha do cacique Tupimbabaú, tiveram nove filhos 
e nunca mais voltou à Europa.
  E ainda mais... Todos os seus nove filhos se tornaram 
professores.



A saga do ouro...
  Os Guerreiros Guarinĩ
partiram por terra, mar e 
ar para o porto de Paraty 
(RJ) aonde será travada a 
nova batalha, agora
contra os piratas
 portugueses.

24
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Saiba mais...
A  importância  do  Pau-Brasil.
 
A extração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica realizada pelos 
portugueses em território brasileiro. Os índios, que habitavam a região há mais de 
15 mil anos, utilizavam a madeira na produção de arco e flecha, mas, apesar de 
conhecerem o corante vermelho extraído da árvore, preferiam produtos mais 
práticos, como o jenipapo e o urucum, para tingir colares e plumas.
 
Em toda a Europa a tintura vermelha era extremamente valorizada pela indústria 
têxtil. O valor econômico desse pó corante tinha considerável impacto na moda 
no século XV, levando não só Portugal, mas Espanha, França, Holanda e Inglaterra 
a construir fortunas.  A cor vermelha tinha importante valor simbólico e vários 
poderes eram atribuídos à coloração, como provocar a fecundidade, afastar os 
maus espíritos, assegurar a vitória no combate, entre outros.
 
O pau-brasil foi o primeiro produto de exportação do novo território colonial de 
Portugal e deu origem ao primeiro e ao mais longo monopólio estatal da história 
do Brasil. Por mais de três séculos e meio (1502-1859) só poderia ser retirado de 
nossas matas se houvesse uma autorização preliminar da Coroa Portuguesa e os 
devidos acertos de tributos.
 
Apesar da proibição oficial para explorar a matéria prima no litoral brasileiro, havia 
uma grande movimentação de expedições marítimas de piratas para extrair a 
madeira ilicitamente. Alvo de tantos interesses, a árvore se transformou na 
primeira espécie ameaçada de extinção no País.
 
Embora os nativos não compreendessem o grande interesse dos estrangeiros 
pela árvore, eles se envolveram diretamente em todas as etapas do tráfico da 
madeira corante. Havia um intercâmbio permanente com os índios, que 
trabalhavam em troca de mercadorias europeias banais, como facões, machados, 
espelhos, panos, entre outras coisas.
 
Em 1856, a descoberta de um corante artificial capaz de imitar a coloração 
avermelhada, que até então só era obtida por meio do pau-brasil, levou o primeiro 

ciclo econômico do Brasil ao término. No entanto, uma nova etapa de exploração 
já estava iniciada em 1775, quando um artesão francês descobriu que a madeira 
do pau-brasil produzia os melhores arcos de violinos e violoncelos do mundo.
 
Atualmente, o pau-brasil é utilizado na feitura de instrumentos como violinos, 
violoncelos, corpos de violão, flautas e teclados de piano, na fabricação de móveis 
finos e objetos de artesanato. Além disso, também vem sendo bastante frequente 
o uso medicinal da espécie. 
 
Nos últimos anos, as pressões para a preservação do pau-brasil tem se 
intensificado. No que se refere ao mercado ilegal de madeira usada para 
fabricação de instrumentos, destacam-se dois trabalhos: o da Confederação de 
Profissionais e Usuários de Materiais Derivados da Natureza – Comurnat, que 
criou uma iniciativa internacional para a conservação da espécie e vem 
trabalhando em ações para regular mercado ilegal, e o da Entidade Flora & Fauna 
Internacional – FFI, que, desde dezembro de 1993, vem desenvolvendo o projeto 
The SoundWood Programme,  que tem como objetivo proteger espécies vegetais 
utilizadas para a fabricação de instrumentos musicais, com ênfase especial no 
pau-brasil.
 
Outra iniciativa importante é o Programa Nacional de Conservação do Pau Brasil, 
instituído pela Portaria nº 320/2012 do Ministério do Meio Ambiente.  O Programa 
vem desenvolvendo ações de reavaliação do estado de conservação da espécie, 
na identificação de unidades de conservação e áreas remanescentes que abrigam 
populações de pau-brasil. Além disso, atua na promoção do uso sustentável e de 
plantios comerciais da espécie em iniciativas e empreendimentos públicos e 
privados. Assim, espera-se que aos poucos o pau-brasil saia da lista de espécies 
ameaçadas de extinção e seja totalmente reintegrada à paisagem do País.
 
Fonte: BUENO, Eduardo. Pau-brasil, SP, Axis Mund, 2012.
Site do Ministério do Meio Ambiente 
< >http://www.mma.gov.br/informma/item/8699-em-defesa-do-pau-brasil

http://www.mma.gov.br/informma/item/8699-em-defesa-do-pau-brasil


 

 Piratas  X  Corsários
Os piratas atacavam por conta própria, ao 
contrário dos corsários, que atuavam em 
nome de um rei.  Os países que não 
tinham suas próprias colônias atacavam 
navios de países inimigos em busca de 
ouro, prata, madeira, escravos, entre 
outros, e dividiam o saque com o rei, que 
ficava com a maior parte.
 
Para dar um ar oficial a esses atos de 
sabotagem, eles usavam a Carta do Corso, 
documento que liberava o capitão do 
navio e sua tripulação para perseguir e 
atacar qualquer embarcação que levasse a 
bandeira de um país inimigo. Dessa forma, 
o saque deixava de ser crime, tornando-se 
uma atividade legal e tributável.
Fonte: MEDEIROS, Pedro Paulo da Silva. 
Curiosidades - perguntas e respostas 
sobre temas diversos. Pegaso, 2015. 

A  língua  Tupi
 
Ao contrário do que geralmente se pensa, não existe um idioma tupi, mas vários 
dialetos que trazem esse nome. Assim, a língua Tupi-Guarani traduz-se num 
conjunto de idiomas falados em quase todos os países da América do Sul.
 
Quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia em torno de 1.300 línguas 
indígenas. Atualmente, restam cerca de 180 e muitas divergências entres os 
estudiosos sobre o verdadeiro significado, origem e grafia desses vocábulos.
 
As palavras indígenas são quase sempre compostas por associação e, muitas 
vezes, descrevem paisagem, planta e/ou animal, revelando incrível senso de 
observação desses povos. Essas línguas foram totalmente incorporadas ao nosso 
cotidiano linguístico e frequentemente usamos palavras herdadas do Tupi-
Guarani sem saber sua real origem. 

 Exemplos:
 
1. Abacaxi  -  espécie de ananás.
2. Acarajé - iguaria à base de feijão com temperos 
variados.
3. Caçula -  filho mais novo.
4. Carioca -  casa de branco, fonte de água.
5. Gaúcho - cavaleiro.
6.  Lambari -  peixinho, baratinha.
7. Mandioca - aipim, macaxeira, raiz que é principal 
alimento dos índios brasileiros.
8.  Mingau -  de  papas de qualquer farinha.
9. Nhenhenhém - nheë nheë enê, falação, falar muito, 
tagarelice.
10.  Paca - de o que é vivo, ágil; nome do roedor.
11.  Pamonha - de o visgo, o grude.
12.  Pipoca - de a pele estalando.
13.  Rã - de avermelhado.
14.  Tapioca - de tirado do fundo.
15. Uruguai - vem de yuru gua o coracol, o buzio e Y rio; 
dos caramujos; segundo alguns escritores, rio dos 
pássaros.
Fonte: TIBIRIÇÁ, Luiz Caldas. Dicionário Tupi-português - 
com esboço de gramática Tupi Antigo. RJ, Traco, 1984.
CHIARADIA, Clovis. Dicionário de Palavras Brasileiras de 
Origem Indígena. São Paulo, Limiar, 2009.
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Carta do Autor
 
Minha maior motivação para escrever histórias infantis são meus netos: Gabriela e 
Lucas, que têm, respectivamente, 7 e 4 anos e ainda são muito pequenos.
Atento ao tempo e sem uma estimativa do quanto ainda poderei desfrutar dessa 
deliciosa convivência, resolvi escrever histórias para, de forma lúdica, chamar a 
atenção deles e de seus amiguinhos de valores importantes para uma vida 
íntegra. Assim, a cada episódio, destaco, por meio dos personagens, o amor e o 
respeito ao próximo, a delicadeza e a urgente necessidade de preservação do 
meio ambiente. Entendo que, dessa forma, também contribuo para incentivar o 
gosto pela leitura.
Comecei escrevendo cartas que eram lidas para meus familiares nos eventos, 
como aniversários, batizados, entre outros. Assim, registrava e compartilhava com 
eles a felicidade desses encontros. Adquiri esse hábito na casa dos meus pais.  De 
cartas, como esta, migrei para as fábulas e escrevi sete livros que compõem a 
coleção “Os Novos Amiguinhos”.
Com os livros, mudei a forma, mas mantive o foco no núcleo familiar. Em todos os 
episódios faço registros de nossas raízes familiares.  Os principais personagens da 
coleção, Tiçá e Luçá, foram inspirados nos meus dois netos; a aldeia Taba-çá, onde 
se passam as histórias, fica em Pedegrulho (SP), minha cidade natal, e também 
incluo várias passagens no Rio de Janeiro, cidade na qual vivo há muitos anos.
Nesta série - Os Guerreiros  Guarinĩ - mantenho a mesma “fórmula”. Guarinĩ quer 
dizer guerreiro em Tupi-Guarani. Entretanto, as batalhas que se passam nos 
contos são vencidas usando a inteligência, a astúcia, elementos da mitologia 
indígena e um pouco de magia no lugar de violência.
Assim, gostaria de pedir a quem se dispuser a contar essas histórias para alguma 
criança que enfatize o objetivo dessas fábulas, que é evidenciar o quanto a 
ganância dos povos mais poderosos contribuiu para destruir culturas milenares, 
fomentando as “guerras” e  o comércio clandestino.
Aqui, usando personagens da antiga coleção e introduzindo outros novos, 

abordo o período da chegada dos portugueses no Brasil e o encontro destes com 
o que chamamos de “a grande nação Tupi-Guarani”, que são os povos que falavam 
e falam até os dias atuais as línguas do mesmo tronco “Tupi-Guarani”.  Eles 
habitavam no norte da Argentina, no Paraguai, no Uruguai, parte da Bolívia e em 
todo o território brasileiro.
Fazendo uso da minha “licença poética”, utilizo a coleção para prestar uma 
homenagem a esta população que aqui habitava em harmonia com a natureza e 
incluo os portugueses como piratas que roubaram o pau-brasil e outras riquezas 
desta hipotética “nação Tupi-Gurani.”
Por fim, no que se refere à língua Tupi-Gurani, gostaria de destacar que sou um 
interessado no assunto e estou sempre buscando literatura sobre o tema. Dentre 
as que eu possuo, consulto com mais frequência dois dicionários: “Dicionário Tupi-
Português”, do autor Luiz Caldas Tibiriçá, e  o “Pequeno Vocabulário Português-
Tupi”, do Padre A. Lemos Barbosa. Com eles aprendi que existem três fases 
cronológicas do idioma (antiga, média e moderna). Entretanto, ambos deixam 
claras as inúmeras divergências sobre o tema. Sendo assim, esclareço que aqui 
lanço o olhar de leigo, interessado no assunto, sem entrar no mérito das 
controvérsias que a questão abarca, e não de um especialista.
 



Para colorir
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Assinale dentre as figuras a 
que não é usada por piratas!
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Passatempo
Coloque a sequência na ordem alfabética 
e descubra o nome da namoradinha do 
Macaquinho Sauá! 

RESPOSTA: tAITI RESPOSTA; FLORES



Passatempo
Descubra qual o objeto 
que não se repete.

Siga a linha e descubra o que 
o Luçá está procurando.
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RESPOSTA: a machadinha RESPOSTA: a espada



31

Para colorir
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Passatempo
Descubra que objetos cada Guerreiro Guarinĩ  está segurando!

Resposta: Luçá: arco e flecha - Tiçá: espada - 

Kariki: lança - Katiritá: colher de pau no pote.



Para colorir
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Vamos desenhar o Pirata?
Complete o desenho, copiando os quadrinhos, e depois pinte.

34

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13

14

15 16

17

18

19 20

21 22

23

24

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13

14

15 16

17

18

19 20

21 22

23

24



Para colorir
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Jogo dos 7 erros
resposta: 1) a bandeira do primeiro mastro 2) a gaivota 3) a coluna do tombadilho 4) o 

lampião do tombadilho, 5) o arremate da proa 6) o canhão 7) a corda do segundo mastro.

Descubra as 7 diferenças entre os dois desenhos!



Trigonossauro 
Sebá: 

membro da equipe de 

combate à escravidão e 

aos inimigos 

do meio ambiente.

Trigonossauro 
Jijó: 

membro da equipe de 

combate à escravidão e 

aos inimigos 

do meio ambiente.

Pterossauro Yuri: 
 membro da equipe de combate à 
escravidão e aos inimigos do meio 

ambiente.

Pterossauro Cristinha: 
Oriundo da Região do Cariri. Amiga do 

Yuri e membro da equipe de combate à 

escravidão e aos inimigos do meio ambiente.

Cachorrinho Ligeirinho: 
membro da equipe de guerreiros 
defensores da flora e da fauna. 

Atua nas missões terrestres.

Jacaré Biliu: 
membro da equipe de 

guerreiros defensores da 
flora e da fauna original 

de Pedregulho-SP. 
Atua nas missões 

aquáticas, terrestres 
e no combate à 

escravidão. 

virou um dos melhores 
amigos da Tiçá depois 

que ela salvou sua vida. 
É o responsável pela 
Pitan-net, a internet 
dos bem-te-vis. Atua 

no combate à 
escravidão. 

Bem-te-vi Pitan: 

Onça Cotinha: 
membro da equipe de 
guerreiros defensores 

da flora e da fauna 
original da aldeia 
Taba-çá. Atua nas 

missões terrestres e no 
combate à escravidão.

Macaquinha 
Taiti: 

Grande amiga e 
companheira de 

Katiritá e do 
macaquinho Sauá.

Crocodilo 
Cro-cró: 

membro da equipe 
de guerreiros 
defensores da 

fauna e da flora 
original da região 
de Itaboraí, no Rio 

de Janeiro.

Macaquinho 
Sauá: 

amigo inseparável 

da Tiçá e Luçá.

 um presente que a 
Tiçá recebeu  da 
avó da Liora, sua 

melhor amiga.

Eguinha 
Balalaika: 
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