
Tapajós
Acompanhe as aventuras dos irmãos 
Cauã e Inaê pelo rio Tapajós!

• Embarque nesta aventura e descubra 
um Brasil ainda pouco conhecido!

• Obra rica em ilustrações: um 
espetáculo gráfico! 

• Mais um livro do premiado autor e 
ilustrador Fernando Vilela.

Cauã e Inauê vivem às margens do Jari, um pequeno canal 
que liga o rio Amazonas ao rio Tapajós, no estado do Pará. Os 
irmãos vivem em uma casa simples, de palafitas, com os pais 
e Titi, o jabuti de estimação da família. Mas o personagem 
principal do livro é, na verdade, o próprio cenário da pequena 
vila, que é de encher os olhos. 

O livro

Além da história
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Esta divertida história permite trabalhar temas como: animais, 
aventura, estações do ano e geografia. 

Sugestões de exploração: o que você conhece sobre a Floresta 
Amazônica? Quais os animais mais comuns por lá? E qual 
a vegetação predominante naquela área? O que é época 
de cheia e baixa dos rios? Como estas alterações afetam o 
ecossistema? Você conhece alguma lenda ou personagem da 
Amazônia?

Sobre o autor e o ilustrador
Além de escrever e ilustrar livros, Fernando Vilela é artista 
plástico, ministra cursos, palestras e oficinas sobre arte e 
ilustração. Já recebeu muitos prêmios por seus livros e expôs suas 
obras no Brasil e no exterior. Para criar as ilustrações deste livro, 
Fernando mistura técnicas de xilogravura, desenho e colagem, 
além de recursos digitais. Apaixonado pela Floresta Amazônia, 
numa de suas viagens para lá surgiu a ideia deste livro.
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