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Dedicatória

Para meus netos, Gabriela, Lucas e Marina.
Que esta história os incentivem a lutar por 
um mundo melhor!

Vinícius com Gabriela, Lucas, Marina e Juliana.



Apresentação

O rompimento da barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 km do centro do município 
de Mariana, em Minas Gerais, ocorrido em novembro de 2015, me mobilizou profundamente. Para escrever este livro, 
me detive aos problemas ambientais, sem esquecer a tragédia humana, a morte de várias pessoas e as milhares que 
ficaram desabrigadas. 

Sensibilizado por este desastre, no qual se estima que cerca de um trilhão de seres vivos tenham desaparecido, nasceu 
A Caravana de Noé, que é uma alusão à história da Arca de Noé. A Caravana se inspira nessa narrativa para recuperar a 
área atingida e a bacia do Rio Doce.

As barragens são bombas que podem ser detonadas, se não houver decisões do homem. Assim, o objetivo desta 
fábula é alertar e conscientizar as crianças e os jovens sobre a necessidade de iniciativas em defesa do meio ambiente.

Apesar do incrível poder de autorregeneração, a natureza agredida chama por socorro. É urgente que a sociedade 
reflita sobre suas condutas, pois essa recuperação natural pode demorar muitos anos e, em alguns casos, o dano pode 
ser definitivo, pois extingui espécies e coloca em risco a sobrevivência humana.

Nesta ficção, influenciado pelo trabalho do fotógrafo Sebastião Salgado, formulo um plano de recuperação, no qual 
os animais, preocupados com a natureza, conseguem resgatar o espaço detonado pelo acidente. A reabilitação foi 
um sucesso e Tiçá, Luçá, Mari-ná e seus amiguinhos animais receberam o prêmio “Projeto do Século” pelo excelente 
resultado. O nome do prêmio é uma homenagem ao trabalho que o fotógrafo e sua família fizeram na zona de Rio 
Doce, em Aimorés, também no Estado de Minas Gerais, visando regenerar todo o ecossistema do local.

A história ressalta a visão dos índios, suas lendas e mitos e o compromisso desses habitantes em proteger os animais 
e a floresta, e aborda o cenário político, inundado por grandes conflitos de interesses e permeado pela corrupção, 
fatores que só agravam os problemas ambientais, entre outros, que, infelizmente, conhecemos bem.

Por fim, destaco que toda a movimentação dos personagens em prol da natureza tinha dois interesses: a preservação 
da vida e o amor pelo próximo.  É com esse espírito que convido a todos para embarcar nesta caravana, com a esperança 
que este sonho se torne realidade.



O indiozinho Luçá e seu amiguinho, o macaquinho Sauá, estavam no dorso do pterossauro Yuri, sobrevoando a 
localidade de Bento Rodrigues (MG), onde houve o rompimento da barragem de contenção de resíduos de minérios 
de ferro, quando Luçá exclamou:
- Quanta devastação! Vamos ouvir os pedidos de ajuda dos animais que sobreviveram a essa terrível tragédia!

A tragédia
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Luçá, muito triste, procurou sua tia, a índia Ci-çá, e 
disse a ela:
- Minha tia, chorei muito ao ver tanta destruição, 
tantas mortes, tudo arrasado.

A tia comentou:
- Meu sobrinho, chegou 

a hora de você, suas irmãs, Tiçá 
e Mari-ná, e seus novos amiguinhos 

animais, que têm tanta experiência em 
defender a natureza, realizarem uma ação muito 

maior, recuperando esta 
região e toda a bacia do 

Rio Doce. 

A tristeza
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A tia Ci-çá elaborou um plano de ação e, no dia combinado, apresentou para seus sobrinhos, 
os indiozinhos Luçá, Tiçá e Mari-ná e seus novos amiguinhos, os animais:
- Está muito bem detalhado como vocês irão trabalhar para recuperar os olhos d’água, as 
nascentes, toda a bacia do Rio Doce, replantar e recuperar toda a área devastada.
 Todos entusiasmados gritaram:
- Conte conosco! Vamos agir!
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Os planos



Pitangus, amigo do Luçá, que estava participando da reunião, comentou:
- Vamos chamar este trabalho de Caravana de Noé, que terá de ser em segredo absoluto. Somente os animais e os 
mitos da mitologia Tupi-Guarani participarão dela. Toda comunicação será pela Pitan-net, a Internet dos bem-te-vis, e 
os mitos da mitologia ficarão responsáveis pela segurança do projeto.
Luçá, intrigado, perguntou:
- Mas como pode ser? Eu, a Tiçá e a Mari-ná, o que faremos?
- Vocês comandarão toda a operação do projeto, mas não aparecerão como índios e para que isso ocorra, transformarei 
você no morceguinho Çá-lu, a Tiçá na corujinha Çá-ti e a Mari-ná no beija-flor Ná-rimã.

O segredo
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Dias depois, o beija-flor Ná-rimã convocou o cavalinho 
Cavaquinho para uma entrevista:
- Cavaquinho, você que é o maior seresteiro dos cantores 
sertanejos, vai alegrar com cantoria as paradas noturnas 
da Caravana de Noé. Não se esqueça de levar junto o 
meu amigo, a Estrela Nova, para iluminar o seu palco.
O Cavaquinho perguntou:
- Quais são as músicas que devo tocar e cantar?
- Sabiá lá na Gaiola, Sinfonia dos Bichos, Mula Preta, 
No Rancho Fundo e outras que os animais pedirem – 
respondeu o beija-flor, todo animado.
- Vou fazer uma confissão: fico feliz em levar alegria 
e conhecer os belos rincões deste país - declarou o 
cavalinho, emocionado. 

O seresteiro
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Pitangus entregou a segurança do projeto Caravana de Noé ao batalhão florestal e aquático, compostos dos seguintes 
mitos da mitologia Tupi-Guarani: Anhangá, Boitatá, Caapora, Curupira, Iara e o pássaro pica-pau, o artesão. 
- As tarefas serão desempenhadas da seguinte forma:
Os protetores dos animais serão o Anhangá e o Caapora. O Boitatá e o 
Curupira protegerão as árvores. Quem combaterá os incêndios nas 
matas será a entidade Boitatá. Iara ficara responsável por toda 
bacia do Rio Doce, pois é a rainha das águas junto 
com o jacaré Bilui e a onça Cotinha. 

A segurança mitológica
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O morceguinho Çá-lu chamou o macaquinho Sauá e sua namorada Taiti e         
pediu a eles:
- Vocês irão dividir em glebas (áreas) a região que foi devastada, chamada de 
Bento Rodrigues (MG), e irão receber mudas e sementes.
Sauá perguntou:
- Em quantas nós dividiremos?
- Serão vinte ao todo. E levarão em conta o plantio 
em curvas de nível e na baixada em talhões e 
leiras – respondeu o morceguinho.
- De onde virão as mudas, sementes 
e forrageiras que vamos plantar? – 
indagou Sauá. 

- De todos os lugares e serão árvores frutíferas, de corte, ornamentais, 
madeira de lei, leguminosas, hortaliças, pastagem, cereais, milho, feijão, 
suculentas, cactos, palmas, bromélias, orquídeas, carnívoras, 
bananeiras, melancias e abóboras – esclareceu Çá-lu. 

O replantio
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A corujinha Çá-ti se reuniu com o 
cachorrinho Ligeirinho e lembrou 
a ele:
- Você vai colocar em prática o que 
lhe ensinei.
- Como assim? - disse Ligeirinho.
- Com seu olfato aguçado marcará com 
estacas de bambu cada olho d’água e nascente 
e, em seguida, deixará um casal de sapos, de 
pererecas e uma colmeia de abelhas em cada 
ponto, como guardiões.
A corujinha Çá-ti completou:
- Em volta de cada olho d’água e nascente 

vamos plantar árvores, bananeiras 
e leguminosas e cercá-las como 
proteção ao pisoteio. 

Recuperação das Nascentes
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O morceguinho Çá-lu ordenou à onça Cotinha:
- Deverá levar para a região milhares de animais para fazerem covas em curvas de nível nas glebas 
escolhidas. Estas covas irão receber sementes, mudas para o reflorestamento e forrageiras para cobrir 
a terra nua, sem proteção.
Cotinha perguntou:
- Quais serão estes animais?
- Corujas, cotias, tatus, galinhas, suricatos, minhocas, cobras de duas cabeças, 
porco do mato, formigas, cupins, capivaras e coelhos– enumerou Çá-lu. 
- Vou levar apenas animais que cavam a terra? – questionou Cotinha, ainda em dúvida.
- Isso mesmo, eles serão os primeiros a chegar à área a ser recuperada.

Os primeiros a chegar
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A corujinha Çá-ti explicou:
- As minhocas, as cobras de duas cabeças, a cobra-cega, as formigas e os cupins irão 
fazer caminhos subterrâneos, ligando cada cova aberta até ao rio mais próximo.
A formiga de nome Cabeçuda, que estava com a tarefa de comandar este trabalho, 
perguntou:
- Para que vai servir esta rede de caminhos subterrâneos?
A corujinha Çá-ti completou:
- Esta rede é para molhar as plantas e sementes com a água do rio, gotejando nas 
covas, isto se chama irrigação. Para não perder água desnecessariamente, cada 
animal, que perfurar o seu caminho subterrâneo, ficará responsável por abrir e 
fechar o mesmo, controlando a quantidade de água em cada cova.

A irrigação
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O morceguinho Çá-lu chamou os dinossauros Sebá e Jijó e ordenou:
- Vocês e seus amigos vão levar para a região esterco coletado nas granjas 
de Santa Catarina, nas pocilgas do Paraná e currais de Mato Grosso.
Continuou explicando:
- Este esterco coletado será primeiro curtido, depois misturado com salitre 
para servirem de adubos nas covas que receberão plantas.
Sebá e Jijó disseram:
- Estamos felizes por colaborar com este grande replantio de árvores e vegetais para a vida voltar 
plena ao local de terra arrasada.

O adubo
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Os puns salgados
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O beija-flor Ná-rimã escolheu os pterossauros Yuri e Cristinha para as seguintes missões:
- Vocês irão trazer do deserto do Atacama, no Chile, o salitre, que será misturado com o esterco e que serão colocados 
nas covas.
Além disso, aproveitarão as inúmeras viagens e soltarão puns nas nuvens e, como eles são salgados e cheios de sais, 
farão um chuvisco artificial, molhando a terra ressecada de Bento Rodrigues (MG).



O beija-flor Ná-rimã instalou um laboratório na região para que o 
projeto Caravana de Noé desse certo. A coelhinha de nome Píccola 
foi escolhida e treinada com os conhecimentos de engenharia 
química para ser a chefe das análises. Ela e seus colegas realizarão as 
dosagens da água, da terra, do adubo, do salitre, da mistura adubada, 
das sementes, mudas e plantas aquáticas, além de monitorarem 
constantemente a contaminação por alumínio, manganês e ferro 
das águas da bacia do Rio Doce. 

O laboratório
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A corujinha Çá-ti orientou a eguinha Balalaika:
- Prepare uma carreata de carroças e carroções para levar pedras, cascalhos 
e pedregulhos, que serão colocados nos leitos e encostas dos riachos e rios, 
onde há rejeitos de minério de ferro.
A eguinha perguntou:
- Qual a finalidade?
- Filtrar as águas barrentas e proteger as encostas de novos deslizamentos. - explicou Çá-ti 
e completou - Leve os macacos bugios que ajudarão a encher as carroças com pedras.

Pedras e pedregulhos
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O morceguinho Çá-lu reuniu os jegues do nordeste e conclamou:
- Vocês irão com seus caçuás buscar o carvão e as cinzas das 
queimadas da Amazônia e do Cerrado, levando para a região 
devastada.
O jegue Gaguinho, líder da expedição, perguntou:
- Qual a finalidade do carvão?
- Filtrar as águas barrentas e contaminadas com resíduos da 
mineração – esclareceu. 
- E as cinzas? - questionou Gaginho.
- Juntaremos ao esterco, às cascas e ao salitre.

O carvão vegetal

18



Foram muitos os jegues que apareceram ao chamado do morceguinho Çá-lu, 
foi então criado um novo grupo para trazer casca de arroz, de café, palha de 
milho e de cana-de-açúcar para Bento Rodrigues.
- Vamos usar para cobrir as covas e, quando necessário, misturar com esterco para adubação. 
O salitre será utilizado para correção do solo.

Adubação
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O morceguinho Çá-lu explicou para o crocodilo Cro-cró e o 
jacaré Biliu:
- Vocês irão preparar uma monção (milhares de canoas) 
carregadas de peixes - como as tilápias - camarões, 
caranguejos, mexilhões, lagostins, caramujos vivos, 
invertebrados, anfíbios, répteis, cobras d’água e cobra-
jabuti de todas as regiões do país. Entrarão pela foz do 
Rio Doce, no Oceano Atlântico, até as nascentes dos rios 
afetados pela tragédia.
Além dos animais para repovoar os rios, será preciso levar 
plantas despoluidoras aquáticas as Lentilhas d´água, o Aguapé, a Alface d´água, a Orelha de Onça, a Taboa e 
outras alimentícias de peixes e aves marinhas como: Jungo, Cabomba, Aninga, Utricularia, Aguapé, Lírio-d’água 
e Ninfa.

A monção
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O presidente da companhia mineradora, dono da barragem que se rompeu, soube da existência de uma 
caravana. Sentindo-se ameaçado, reuniu-se com os políticos da região: vereadores, prefeitos, deputados, 
senadores, ministros e explicou:
- Contratei uma firma estrangeira de espionagem para descobrir quem está por trás desse projeto de recuperação 
tão sigiloso.
Um deputado federal perguntou:
- Será alguma firma concorrente?
Um senador foi mais longe e afirmou categoricamente:
- Deve ser algum país estrangeiro de olho no nosso minério de ferro.
O presidente disse:
- Vamos agir contra esse projeto.

A espionagem

21



A firma contratada começou a usar drones para 
espionar o projeto que, a essa altura, já era um 
sucesso.
A corujinha Çá-ti disse ao tucano Lalau:
- Você e seus amigos vão boicotar os drones, 
jogando pedaços de paus, urinando e defecando 
nas suas hélices.
E foi o que aconteceu, todos foram derrubados. 

Os Drones
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O satélite

Insatisfeitos com a queda dos drones, eles usaram satélite espião.
Foi quando Na-rimã chamou as aranhas e ordenou: 
- Vocês vão tecer uma grande teia em cima do projeto de reflorestamento 

e de toda a bacia do Rio Doce, dificultando a filmagem pelo satélite.
A aranha viúva negra, afirmou:

- Nossos fios da teia são mais resistentes que o aço feito pelos humanos. 
A teia foi feita e não permitiu que filmassem o trabalho que os animais 
estavam realizando. 



A contraespionagem
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A firma contratada para espionar descobriu 
que o projeto se chamava Caravana de Noé 
e que a corrupção era zero envolvida nesta 
ação, pois não havia verbas públicas ou firmas 
de minério, apenas o trabalho dos animais. 
Diante dessa descoberta, deputados federais e 
senadores passaram então a fazer discursos na 
Câmara e no Senado Federal contra o projeto. 
A contraespionagem realizada pela Pitan-
net diagnosticou que os discursos eram 
inconsistentes e que não havia razão para se 
preocuparem com os deputados, senadores e 
outros políticos que estavam blefando.



A baboseira
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O projeto Caravana de Noé continuava um 
mistério, como mostrou o Ministro das Minas 
e Energia em entrevista, em que afirmava:
- É patrocinado por uma firma de fabricante 
de brinquedos.
A Pitan-net, falando em nome do projeto, 
esclareceu:
- O ilustre Ministro confundiu Caravana de Noé 
com Caravana do Papai Noel.



O segredo continua
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O Governo Federal estava perdido e sem saber o que fazer com o projeto Caravana de Noé.
A Polícia Federal foi acionada para colher depoimentos dos líderes do movimento que, até aquele momento, 
era um projeto exclusivamente de animais.
O IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - barrou a invasão da 
Polícia Federal, dizendo:
- Esta região é habitada por animais exóticos e em extinção, somente técnicos
especializados poderão entrar.



A Assembleia:
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O Governo Federal já pensava em pedir apoio ao STF (Supremo Tribunal Federal) para desvendar o mistério do projeto, 
quando Pitangus fez uma convocação:
- Todos os animais envolvidos no projeto Caravana de Noé deverão participar da assembleia geral, que irá tratar das 
conclusões do mesmo! 
O dia, a hora e o local foram previamente combinados.
Um repórter, que soube dessa convocação e desconfiado da operação, 
se vestiu com pele de urso e infiltrou-se na reunião. Ele filmou o maior 
segredo do projeto:
- A transformação do morceguinho Çá-lu no indiozinho Luçá, da corujinha 
Çá-ti, na indiazinha Tiçá e do beija-flor Ná-rimã na indiazinha Mari-ná.



O reconhecimento
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O grande furo jornalístico foi tão intenso no mundo todo, que o Secretário Geral da ONU deu a seguinte entrevista:
- Estamos concedendo às três crianças índias brasileiras e seus novos amiguinhos, os animais, o prêmio “Sebastião 
Salgado” como o Projeto do Século para a Caravana de Noé.



Um sonho realizado
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Na assembleia geral da ONU, os 
indiozinhos, os irmãos Tiçá, Luçá e 
Mari-ná, e seus novos amiguinhos 
(os animais) foram ovacionados 
de pé, quando Luçá disse:
- Este prêmio eu ofereço à minha 
tia, a índia Ci-çá, a idealizadora do 
projeto.

Tiçá comentou:
- A mineradora responsável 
pela barragem criou uma 
fundação para ajudar outras 
regiões assoladas por 
tragédias ambientais.

Mari-ná leu seu discurso homenageando todos os animais envolvidos.



O troco
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O presidente do país fez uma festa na Granja do Tonto para receber os 
condecorados pela ONU.

A festa foi o maior fiasco, apenas um animal apareceu - o Furão - que foi 
levado pelo seu dono, o deputado federal Fura-vidas (o cavador).

Os animais da Caravana de Noé explicaram o porquê de suas ausências:
- Não fomos à recepção, preparada pelo presidente, porque o seu 

governo é a favor do desmatamento.



Sonho realizado, segredo revelado
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O Pajé Antoni-çá, da tribo Taba-çá, convocou os líderes religiosos mundiais e pensadores livres de todos os 
continentes para uma reunião em Bento Rodrigues com as três crianças - Tiçá, Luçá e Mariná - e os animais para que 
os líderes e pensadores entendessem o significado do sonho e espalhassem a mensagem nele contido aos seus fiéis 
e seguidores.
Terminaram com uma única frase dita por todos os presentes após longo debate:
- Está proibida a entrada, nesta área, do homem que não preserve a natureza.



Para colorir
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Para colorir
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Jogo dos 7 erros
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Respostas: 1. As folhas da árvore - 2. A pedra no pé da árvore - 3. O matinho do lado direito do morro - 4. A orelha do coelho que esta de costa 
5. A posição do beija-flor - 6. A cor da planta sobre o tronco - 7. A muda que o coelho está arrumando.

Encontre as 7 diferenças entre os dois desenhos.



Passatempo
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Ajude nossos amiguinhos Lu-çá, Ti-çá e Mari-ná a encontrarem o caminho correto para seus “Espíritos da Natureza” 
correspondente.



Outros livros da coleção
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� As Aventuras da Indiazinha Tiçá.
� O Nascer da Lagoa Luz Azul.
� Luçá e o Pterossauro Yuri.
� Pitan-Net - A Internet dos Bem-te-vis.

� Paí, Paí Vini-çá.
� Gegê: O Indiozinho que Amava os Animais.
� Kariki, O Reizinho.
� A Lenda do Beija-flor e da Estrela Nova.

Visite nosso blog. 

<http://osnovosamiguinhos.wordpress.com/>

Aqui você poderá avaliar essa edição, enviar-nos ideias e sugestões, além de ver os livros da coleção online em 
português, inglês, espanhol, francês, alemão, guarani e mandarim. 
Participe! Sua opinião é muito importante.
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À minha mulher, Elvandir de Almeida Biasoli,
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