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Apresentação
Desde criança sempre gostei de animais. 
Com aproximadamente 6 anos de idade 
ganhei meu primeiro bicho de estimação: 
uma fêmea de canário-do-reino de cor 
esverdeada, chamada Falina.

Durante minha infância aguardava 
ansiosamente as férias escolares para 
ir aos sítios dos meus primos, onde me 
deliciava com as aventuras e inesquecíveis 
caminhadas pelas matas, plantações, 
riachos e montanhas. 

Aprendi muito sobre a natureza com 
meu avô materno Guido Domenichelli. 
herdei a sensibilidade e a observação 
das pessoas do campo que, assim como 
meu avô, percebem e convivem muito 

mais com a natureza. Com isso, sabia 
muito bem reconhecer o canto das 

aves, as pegadas dos animais que 
perambulavam pelo sítio durante 

a noite, pescar e assar peixes 
em fogueiras, andar a cavalo e 
identifi car plantas e árvores.

Por toda parte que eu ia levava 
minha faca, meus binóculos e 
uma lupa que ganhei do meu pai. 

eu me deliciava em observar as formas 
dos insetos, as cores e os ninhos das aves, 
cada pôr do sol e cada banho de cachoeira.

Até hoje guardo meu “caderno sobre 
animais” que comecei a escrever aos 
9 anos de idade e que durante muito 
tempo acumulou todas as informações 
que eu conseguia lendo livros, 
enciclopédias e assistindo aos programas 
de tv. Meus passeios prediletos nos 
fi nais de semana eram quando meus 
pais levavam a mim e a minhas irmãs aos 
parques, museus e zoológicos. 

A paixão pela natureza e pelos 
animais continuou. hoje trabalho em um 
zoológico, e durante as visitas as crianças 
sempre me fazem perguntas divertidas 
sobre os animais. 

espero que você se divirta com este livro 
e aprenda um pouco mais sobre o mundo 
animal. Afi nal, a boa informação faz com 
que nos tornemos cidadãos responsáveis 
e conscientes das questões ambientais do 
nosso querido planeta terra.  

GuilherMe DoMeniChelli
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GiRAFA TEM TORcicOLO?
nunca foram observadas girafas com dor de 
garganta, mas com torcicolo sim! não pelas 
“brigas” entre os machos, porém em cati-

veiro. quando uma girafa é sedada com 
um anestésico para a realização de algum 
exame é necessário acomodar o pesco-

ço dela direitinho. se o pescoço estiver 
dolorido quando ela acordar, ela não vai se 

levantar, podendo até mesmo morrer. 

QU E R NAMORAR cOM iGO? 

As girafas machos disputam entre si a atenção das 

fêmeas de maneira bem peculiar: dando pescoçadas 

umas nas outras! o pescoço da girafa possui uma 

musculatura muito forte e, assim como na maioria 

dos mamíferos, tem apenas sete ossos, ou seja, sete 

vértebras. Cada vértebra chega a 50 centímetros!
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Quando uma pessoa se lembra de muitas coisas, dizemos 

Que ela tem memória de elefante. sabe por Quê? 
porQue os elefantes são animais muito inteligentes e 

realmente não esQuecem o Que aprendem. eles possuem 

um cérebro grande, o Que justifica sua inteligência. 

ELEFANTE BEBE ÁGUA PELA TROMBA?
A tromba é o prolongamento do nariz. não possui nenhum osso e é bastante musculosa.  
os elefantes a utilizam para farejar, acariciar outros elefantes, pegar uma pequena semente e 
até mesmo enormes troncos de árvores. Muitas pessoas imaginam que eles bebem água pela 
tromba, mas isso não acontece. Afinal, você já tomou água pelo nariz? eles conseguem sugar até 
8 litros de água com a tromba, que depois é esguichada na boca ou no corpo para se refrescar.

Memória de elefante...

Atenção: ajude a protegê-los!
Principalmente nas décadas de 1970 e 1980, os elefantes fo-

ram caçados aos milhares para a retirada dos seus marfins. 

os dentes eram vendidos ilegalmente para serem esculpidos 

como joias ou objetos de decoração. hoje, alguns países africa-

nos permitem a comercialização de marfins. vale lembrar que, 

sem os dentes, os elefantes ficam mais indefesos.

QU E M é QU E M existem duas espécies de 

elefante: o africano e o asiático. são bem 

diferentes e fáceis de identificar, já que a orelha  

do elefante africano lembra muito o mapa da 

áfrica, e a orelha do elefante asiático lembra o 

mapa da índia, onde essa espécie é mais comum.  

veja que família peso pesado:

Espécie Macho Fêmea Filhote
Africano 7 toneladas 5 toneladas 120 quilos

Asiático 5 toneladas 3 toneladas 100 quilos

DEsTRO OU cAN hOTO?

uma característica que chama 

atenção nos elefantes são os 

enormes dentes, conhecidos 

como “dentes de marfim”. esses 

dentes surgem no início da 

adolescência e, se forem retirados 

ou quebrados, não nascem de 

novo. na espécie asiática somente 

os machos possuem marfins; na 

africana, nascem em machos e 

fêmeas. os elefantes utilizam os 

marfins para se defender, cavar o 

solo, derrubar ou arrancar a casca 

das árvores etc. Podemos até 

mesmo identificar se o elefante é 

canhoto ou destro observando o 

desgaste dos seus marfins.  

AsiÁTicO AsiÁTicOAFRicANO
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A G RAN DE FAMíL iA 

os elefantes formam manadas 

de até quarenta animais, 

sempre liderados pela fêmea 

mais velha, portanto a mais 

experiente, denominada 

matriarca. os machos, após 

atingir a idade madura, entre 

11 ou 12 anos, são expulsos 

da manada e vivem sozinhos 

ou em pequenos grupos de 

machos, encontrando-

-se com as fêmeas somente 

na época de reprodução. 

se a fêmea engravidar, só 

terá outro fi lhote após quatro 

ou cinco anos, já que a 

gestação do elefante dura 

aproximadamente 22 meses, e 

o bebê mama até os dois anos 

de idade. Após o nascimento, 

os fi lhotes recebem todo o 

aprendizado e o carinho da 

mãe e das tias mais velhas; até 

mesmo a maneira de como 

utilizar a tromba é ensinada. 

só E M DEsE N hO AN i MADO

quando falamos das enormes orelhas 

dos elefantes, muita gente lembra do 

desenho Dumbo, em que o elefantinho 

voa abanando as orelhas. A função 

principal das orelhas é refrescar o 

corpo, mas não abanando para fazer um 

“ventinho”. se fosse assim, o elefante 

iria se aquecer, gastando muita energia. 

As orelhas são cheias de veias e vasos 

sanguíneos. quando está calor, o elefante 

dilata esses vasos, enchendo as orelhas 

de sangue. Ao abaná-las, ele abaixa a 

temperatura do sangue nas orelhas em 

até 3 graus, então esse sangue mais 

frio circula por todo o seu corpo. o 

funcionamento é bem parecido com o de 

um radiador de carro.

ELEFANTE TEM 
MEDO DE RATO? 

não. Diz a lenda que, durante a noite, quan-
do o elefante está dormindo, o rato poderia 
entrar em sua tromba ou roer sua pata, poden-
do até matar o enorme animal. Mas isso não 
passa de lenda. um minúsculo rato não trans-
mite medo algum para um imenso elefante. 
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