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Apresentação

@ peixinhatata

peixinhatata

Peixinha Tatá

www.peixinhatata.com.br

A ideia do livro surgiu após elaborarmos o projeto “Turismo na Escola”, por meio do qual
professores da rede municipal e estadual de ensino de Corumbataí foram capacitados,
para que pudessem trabalhar com seus alunos sobre os patrimônios naturais, os
aspectos geológicos e o desenvolvimento turís�co do território onde se encontra o seu
município, dentro do Projeto Geoparque Corumbataí.

Em meio a isso, ficamos pensando em uma forma de tornar mais interessante e lúdico
este trabalho dos professores. Em uma das visitas feitas ao produtor de vinhos e licores
artesanais, Geraldo Canhoni, em Corumbataí, que também se tornou um personagem
do livro, soubemos da existência de conchas fósseis (petrificadas) no município de
Corumbataí.

Sendo assim, conversamos com o geólogo André Kolya e a
bióloga/paleontóloga Mariselma Ferreira Zaine, que nos passaram várias informações.
Numa conversa com o amigo Sérgio Esteves, que se tornou o ilustrador do livro,
enxergamos a possibilidade de criar produtos sobre as conchas. A par�r deste momento,
foram surgindo ideias que estão sendo desenvolvidas, como produção artesanal de pães
e doces, artesanatos e outros materiais relacionados às conchas, até concebermos a
proposta de escrever um livro sobre o tema, porque não é comum falar de geologia para
as crianças e, ainda mais, da maneira como colocamos no livro.

O obje�vo do livro é passar conhecimento sobre geologia para as crianças, de uma
forma lúdica e contextualizada da realidade, pois toda a história se passa em
Corumbataí. Com exceção da peixinha Tatá, que fala com os humanos e os humanos
com ela, e do Ma�os ser paleontólogo, todo o restante da história é real. Qualquer
pessoa que desejar, poderá conhecer os locais da história.

Para ficar por dentro de tudo sobre a peixinha Tatá e sua turma, acompanhe nossas
Redes Sociais.



Este livro é dedicado a todas as crianças, em especial às crianças de Corumbataí, que
se tornaram o mo�vo e a inspiração para a criação da peixinha Tatá, dos demais
personagens e desta história recheada de encanto e conhecimento.

Às minhas princesas, Raíssa e Larissa, que me inspiram todos os dias a lutar e a fazer
o que es�ver ao meu alcance, para tornar Corumbataí – a cidade escolhida para criá-
las – um lugar cada vez melhor para elas e todos os seus moradores.

Aline Camilla

Sabemos que é por meio das crianças que construiremos um futuro melhor. Permi�r
que elas conheçam, de forma lúdica, o local onde vivem, valorizando sua
geodiversidade e ajudando a conscien�zar e sensibilizar outras crianças e adultos
sobre a importância da proteção ambiental, é o obje�vo que pretendemos alcançar.

Dedico este livro em especial ao meu neto Pedro Henrique, que vive em Corumbataí
e se tornou meu grande mo�vo para con�nuar lutando para tornar nossa cidade cada
vez melhor.

Sílvio Ma�os
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Sr. Ma�os é um paleontólogo que já viajou por vários lugares, realizando suas
pesquisas com fósseis, que são restos ou ves�gios de animais, plantas ou outros seres
vivos que foram soterrados por sedimentos, desde milhões a milhares de anos, ficando
preservado o corpo ou partes do corpo e até mesmo rastros e pegadas.
Em sua úl�ma viagem, ele conheceu o Geoparque Araripe, no Ceará. Lá, ele ficou
sabendo que aquele é o único Geoparque brasileiro reconhecido pela UNESCO
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), mas que
existem vários outros no Brasil tentando esse reconhecimento, que é de grande
importância para que sejam conhecidos em todo o mundo, pois contêm elementos
valiosos do patrimônio geológico.
Ao pesquisar sobre esses outros Geoparques brasileiros, Sr. Ma�os descobriu que
existe um deles que é diferente dos demais – o Geoparque Corumbataí – é o único
delimitado por uma bacia hidrográfica, a Bacia do Rio Corumbataí, no interior do
estado de São Paulo.
No site: h�p://geoparkcorumbatai.com.br/, ele descobriu também que o Geoparque
Corumbataí é composto por oito municípios: Analândia, Corumbataí, Rio Claro, Santa
Gertrudes, Ipeúna, Charqueada, I�rapina e Piracicaba.
Sr. Ma�os ama fazer novas descobertas e con�nuou pesquisando.
Descobriu que na pequena cidade de Corumbataí, com cerca de 4 mil habitantes e que
tem o mesmo nome do rio e do Geoparque, existem CONCHAS FÓSSEIS, mas que a
maioria da população da cidade nem sabe disso.
Pronto!
Era tudo que o Sr. Ma�os precisava para começar uma nova pesquisa. 6
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Sr. Ma�os começa a se preparar para mais uma aventura!
Primeiro, ele liga para sua amiga e parceira de aventuras, a fotógrafa Camilla,
que sempre registra e divulga cada pesquisa que ele faz.
Depois, ele entra em contato com seu amigo André Kolya, que é geólogo e mora
na região de Corumbataí, para pedir ajuda nessa nova aventura.
De repente, Tatá, sua peixinha de es�mação, começa a pular no aquário toda
contente.
- O que foi Tatá?
- Você vai pra Corumbataí! Ebaaaaaaaaaaaaa! Posso ir com você?
- Por que você quer ir comigo pra Corumbataí?
- Meu nome é Tatá, mas você sabia que meu nome de verdade é Curimbatá? E é
por minha causa que a cidade e o rio se chamam Corumbataí?

- Sério?!
- É sim! Corumbataí significa Rio dos Curimbatás, ou seja, um rio cheio de peixes
iguais a mim!

- Eu não sabia! Tá bom, eu levo você comigo!
- Ebaaaaaaaaaaaa! Vou conhecer meus parentes!
Eles começam a organizar tudo para mais uma superaventura com muitas
descobertas! 8
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Camilla, toda animada com a nova aventura, começa a pesquisar na internet
para saber mais sobre Corumbataí. Ela descobre no site
www.pedalmarcado.com.br que é muito comum a presença de ciclistas na
cidade e que existem várias trilhas apropriadas para a prá�ca desse esporte.
Ela tem uma grande ideia e liga para o Sr. Ma�os.
- Ma�os, o que que você acha da gente deixar essa viagem mais emocionante?
- Como assim, mais emocionante?
- Que tal a gente procurar as CONCHAS FÓSSEIS de Corumbataí de bicicleta?
- Mas, por que de bicicleta?
- Descobri que lá tem muitas trilhas e sempre há ciclistas passando pela cidade.
De bicicleta vamos poder conhecer lugares que seriam di�ceis de chegar de
carro.

- Verdade! Vou ligar para o André, para ele nos ajudar com isso.
André gosta da ideia das bicicletas e diz que irá providenciar tudo.
Ao ouvir toda essa conversa, Tatá fica muito triste e começa a chorar.
- Buáaaaaaaaaa!
- O que foi Tatá?
- Como eu vou com você, se vocês vão de bicicleta?
- Calma Tatá! Fica tranquila que eu já pensei nisso. Vou preparar um aquário
especial pra levar você comigo na bicicleta.

- Sério, Ma�os? Obrigada amigão! Não posso perder essa aventura por nada no
mundo!

Con�nuam os prepara�vos para a viagem. 10
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Tatá está toda feliz em seu novo aquário especial, pois vai poder conhecer
Corumbataí viajando de bicicleta com o seu amigão, o Sr. Ma�os.
No dia e hora marcados, Sr. Ma�os, Camilla e Tatá chegam em Corumbataí para
darem início a uma nova aventura.
André os espera já com tudo preparado, com uma bicicleta para cada um, na
Mata da Unesp, no munícipio de Corumbataí, uma área cercada que protege um
fragmento florestal composto por árvores do cerrado, e é u�lizada por alunos e
professores da Unesp para realização de pesquisas.
- Olá pessoal! Que prazer receber vocês aqui! Preparados para procurar as

CONCHAS FÓSSEIS de Corumbataí?
- André, eu tô muito animada para encontrar as conchas e conhecer meus
parentes.

André fica assustado ao ver que era a peixinha Tatá quem estava falando com
ele.
- André, essa é a Tatá, minha peixinha de es�mação. Ela fala e é muito esperta.
Quando ela soube que viríamos para Corumbataí, ficou ansiosa para vir
conosco e conhecer seus parentes.

- Muito prazer Tatá, vou ajudar você a encontrar seus parentes.
Camilla, toda curiosa, já estava a contemplar a natureza do lugar. Mas, ela nota
algo diferente no chão e na paisagem:
- André, por que o terreno aqui é tão arenoso e tem essa vegetação de
cerrado?

- Esse terreno arenoso é por causa da Formação Geológica denominada
BOTUCATU, presente em grande parte da região, a qual possibilita o
desenvolvimento dessa vegetação �pica de cerrado, onde vivem vários
animais como lobo guará, onça parda, qua�, veado ca�ngueiro, tamanduá
bandeira... 12
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Sr. Ma�os fica encantado com a beleza do lugar e começa a procurar as
CONCHAS FÓSSEIS. Mas, não encontra nada. André explica que eles precisam
procurar os fósseis em outra camada geológica, chamada Formação
CORUMBATAÍ.
Eles avistam uma casa e resolvem perguntar para os moradores se eles têm
alguma informação sobre as CONCHAS.
- Olha, eu já ouvi falar que, lá pros lados dos Canhoni, já encontraram umas
pedras cheias de conchinhas. - lhes conta seu João, um dos moradores locais.

Eles decidem ir até o sí�o Canhoni para ver se encontram as CONCHAS.
Cada um em uma bicicleta e Tatá em seu aquário especial, a equipe dá início
então a uma superaventura pelas estradas de Corumbataí em busca das
CONCHAS FÓSSEIS.
André, que conhece a região, diz que eles devem ir pela Estrada Boiadeira.
Logo depois, eles avistam um mirante, que é um lugar no alto da serra de onde
dá para ver todo o vale da cidade de Corumbataí.
- Pessoal, vamos passar lá no mirante? Eu preciso registrar esse momento único
e �rar lindas fotos dessa paisagem e divulgar nas redes sociais da Tatá.

Ao �rar as fotos, Camilla percebe que lá no alto do morro existem várias pedras
grandes e fica intrigada.
- André, como pedras tão grandes como essas vieram parar aqui no alto do
morro?

- Há milhões de anos, com o movimento das placas tectônicas, criaram-se
fissuras na Terra e o magma das profundezas subiu e chegou na super�cie,
formando os basaltos, que cons�tuem as rochas da Formação Geológica
chamada SERRA GERAL. Como as rochas magmá�cas são mais resistentes,
elas não erodem tão fácil e são encontradas nas colinas e serras mais altas. 14
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Ao descerem pela Estrada Boiadeira, Tatá avista uma pedra enorme mais ou
menos do tamanho de um carro, no barranco acima da estrada e, abaixo da
estrada, ela avista a copa das árvores de tão profundo que é.
- Pessoal, como pode isso? Uma pedra tão grande aqui em cima e esse buraco
enorme do outro lado?

André explica com toda paciência:
- Tatá, lembra que eu disse que o magma subiu pelas fissuras e se derramou lá
no alto?

- Lembro sim André! Eu sou muito esperta!
- Isso aconteceu há milhões de anos atrás e com o passar do tempo, a chuva, o
vento, o frio, o calor, as raízes das árvores ou a falta dessas árvores,
permi�ram essas mudanças.

Eles con�nuam descendo e André con�nua explicando:
- Vejam o tamanho daquele barranco! Vamos olhar mais de perto.
- André, tem pedaços de pequenas pedras no meio da terra mais em cima e,
mais embaixo é argila? - Pergunta Camilla.

- Isso mesmo! Pega esses pedaços de pedra pra você ver. Eles também são da
rocha magmá�ca chamada DIABÁSIO. Mas aqui a rocha original já foi
fragmentada, carregada morro abaixo pela água e pela gravidade e se
misturou com essa outra rocha que é o ARENITO, formando esse solo de
vários fragmentos de rocha.

- André, então é preciso muito tempo para que o ARENITO e o DIABÁSIO se
juntem e virem solo?

- Isso Camilla! São centenas a milhares de anos para que essas rochas duras
sejam fragmentadas e transportadas. Chamamos isso de processos geológicos.

16
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Andando um pouco mais, Camilla vê água escorrendo ao lado da estrada.
- André, tem um cano furado ali! Mas... Tem cano de água aqui tão longe da
cidade?

- Não Camilla, não é cano, é uma mina de água. Aqui e em vários outros locais
na região, afloram as camadas de rochas arenosas das Formações Geológicas
PIRAMBOIA e BOTUCATU, que são parecidas com uma esponja. É tanta água
guardada nessa esponja de areia que a água extravasa para a super�cie,
formando essas nascentes.

Tatá, ouvindo a conversa, se manifesta:
- Verdade André, nós estamos sobre o Sistema Aquífero Guarani, um
importan�ssimo reservatório de água subterrânea que se estende pelo Brasil,
Argen�na, Uruguai e Paraguai.

- Nossa Tatá, como você é esperta! É isso mesmo. O Sistema Aquífero Guarani
passa por diversos estados brasileiros como: São Paulo, Minas Gerais, Goiás,
Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

- Você acha que sou esperta, André? Você sabia que na cidade de Ribeirão Preto
– SP, todo o abastecimento de água para a população é re�rado do Aquífero
Guarani através de vários poços?

- Não sabia não, Tatá. Aqui em Corumbataí, toda a água que abastece a cidade
vem de algumas minas, que ficam logo ali abaixo! Nem foi preciso perfurar
poços. A água das minas é levada até a cidade por gravidade, sem precisar de
bombeamento.

Sr. Ma�os, ao ouvir a explicação, compreende uma informação que haviam lhe
dito:
- Já me disseram que a água de Corumbataí é muito boa, é por isso, então!
- Isso mesmo, Sr. Ma�os, é água mineral e quase não precisa de tratamento,
pode ser consumida diretamente da torneira. 18
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Dando con�nuidade a essa aventura, eles chegam até a cidade de Corumbataí.
Camilla já se encanta com a praça da entrada e �ra várias fotos.
- Pessoal, quando eu estava pesquisando sobre a cidade, eu vi que aqui existe
um restaurante que faz uma “leitoa à pururuca” deliciosa, que já se tornou
tradição na cidade, pois é feita no mesmo restaurante há mais de 40 anos.
Você conhece André?

- Conheço sim Camilla. Eu sempre vou nesse restaurante, que é uma delícia e,
para sua sorte, hoje é domingo, o único dia da semana que eles preparam a
tradicional leitoa à pururuca.

- Sério, André?! Já estou com água na boca.
Eles seguiram até o restaurante para experimentar a famosa leitoa à pururuca de
Corumbataí.
Sr. Ma�os fica encantado com a tranquilidade da cidade.
- André, isso aqui é um paraíso!
- É sim, Ma�os! Aqui é o lugar perfeito para quem es�ver em busca de sossego
e tranquilidade. Os moradores costumam brincar que aqui eles conhecem até
os cachorros de todo mundo.

Ao chegarem ao restaurante, André vê, na casa em frente, o Sr. Kaissar, e leva
seus amigos para conhecê-lo.
- Boa tarde, Sr. Kaissar! Trouxe alguns amigos para conhecê-lo.
- Boa tarde, André! Há quanto tempo você não aparece por aqui pra gente
prosear.

- Trabalhando muito! Estes são meus amigos Ma�os e Camilla. Eles estão
procurando as CONCHAS FÓSSEIS de Corumbataí. Como o senhor sabe tudo
sobre a história da cidade, que até escreveu um livro a respeito, creio que o Sr.
possa nos ajudar. 20
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- Sr. Kaissar, é serio que o senhor sabe tudo sobre a história de Corumbataí? O senhor
conheceu meus tataravós?

Sr. Kaissar fica assustado ao perceber que era Tatá quem estava falando com ele, e o Sr.
Ma�os explica:
- Sr. Kaissar, essa é Tatá, minha peixinha esperta e falante.
- Muito prazer, Tatá! Não estou acostumado com peixes falantes. Quem eram seus
tataravós?

- O que eu sei é que foram eles que inspiraram o moço que fez a bandeira de Corumbataí.
- Ah! Eu já ouvi falar deles sim. Infelizmente, eles já morreram, mas lá no Rio Corumbataí
está cheio de netos e tataranetos deles.

- Sério, Sr. Kaissar? Ebaaaaaaaaa! Vou conhecer meus parentes!
Camilla, como sempre, registra tudo com muitas fotos.
Sr. Ma�os está ansioso para saber se o Sr. Kaissar tem informações sobre as CONCHAS.
- Sr. Kaissar, você sabe nos dizer onde encontramos as CONCHAS FÓSSEIS de Corumbataí?
- Sr. Ma�os, an�gamente era bem mais fácil de encontrá-las. Era comum quando os
agricultores iam roçar capim, para cobrir as plantações de alho, encontrar várias delas.
Eles costumavam até regular a lâmina da roçadeira mais alta para não encostar nas
COQUINAS, pois eram tão duras que estragavam a roçadeira.

- Sério?! Mas, e hoje onde posso encontrá-las?
- Eu ouvi dizer que lá no sí�o Canhoni ainda existem algumas.
- Muito obrigada, Sr. Kaissar, nós iremos até lá. Estou curioso para ler o seu livro sobre a
história de Corumbataí. 22
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Após almoçarem no restaurante e se deliciarem com a leitoa à pururuca, eles
seguem em direção ao sí�o Canhoni.
Chegando ao sí�o, eles são recebidos pelo Sr. Geraldo Canhoni.
- Prazer, Sr. Geraldo! Eu sou a Tatá! Já ouvi falar muito no senhor e estou muito
feliz em conhecê-lo!

- Muito prazer Tatá! Também já ouvi falar muito de você! Que você é uma
peixinha muito esperta e que está a procura de seus parentes, não é?

- É verdade, Sr. Geraldo! Eu já estou ficando famosa em Corumbataí, então?
- Olha Tatá, as no�cias aqui voam e eu já estou sabendo que você quer
encontrar seus parentes e que o Sr. Ma�os, seu amigo, quer encontrar as
CONCHAS FÓSSEIS de Corumbataí.

- Sr. Geraldo, eu estou encantada! O senhor é mais esperto que eu!
André percebe que o Sr. Geraldo age naturalmente com a peixinha Tatá.
- Sr. Geraldo, o senhor não achou estranho uma peixinha que fala?
- Imagine, André! Eu falo com todos os peixes do Rio Corumbataí. Eu conheço
vários parentes dela!

Tatá não se aguenta de felicidade e dá altos pulos dentro do seu aquário.
- Sr. Geraldo, o senhor me leva pra conhecer minha família?
- Claro que sim, Tatá! Mas, primeiro, vou mostrar as CONCHAS para o seu amigo
Ma�os.

Camilla está encantada com o sí�o do Sr. Geraldo e com a simpa�a dele. Ela
registra cada momento com muitas fotos. De repente, ela vê no alto de um
telhado várias casinhas de joão-de-barro.

24



25



- O que é aquilo, Sr. Geraldo? Um sobrado de joão-de-barro?
- Isso mesmo, Camilla! Só não tem escada de uma para a outra, só se entra pelas
portas.

Sr. Ma�os está encantado com tudo que vê! De repente, ele olha para o jardim
na frente da casa e abre um sorriso enorme!
- Eu achei! Ebaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tatá, eu sei que essa fala é sua, mas eu não
resis�!

Algumas COQUINAS estavam ali, servindo de adorno para as plan�nhas no
jardim da casa do Sr. Geraldo, como se fosse a coisa mais natural do mundo.
- Sr. Geraldo, que maravilha ver essas COQUINAS! O senhor não tem ideia da
importância geológica que essas conchinhas têm!

- Já me falaram, Ma�os. Mas, pra mim é tão natural tê-las aqui no meu quintal e
em vários lugares aí pelo sí�o.

Sr. Geraldo os leva até o galpão, onde ele faz vinhos e licores deliciosos.
- Olha Ma�os, mais algumas CONCHAS pra você ver!
- Estou encantado, Sr. Geraldo! Ainda podemos encontrá-las por aí na natureza?
- Olha, é preciso procurar, mas encontra sim! O sí�o acima do meu é um dos
que mais �nha delas an�gamente.

- Estou vendo que essa aventura vai ser mais emocionante do que eu imaginava!
André sugere que o Sr. Ma�os leve uma COQUINA para analisá-la no laboratório
e que marque com o Sr. Geraldo para voltarem em um outro dia e saiam pelo
sí�o procurando mais exemplares.
- Sr. Geraldo, agora o Senhor me leva para conhecer minha família?
- Claro Tatá! Vamos lá! 26
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Eles seguem em direção ao Rio Corumbataí, pois Tatá está ansiosa para conhecer
seus parentes.
- Aih, que felicidade! Vou conhecer meus parentes!
André sugere para irem até a prainha, que é uma área de lazer às margens do
Rio Corumbataí.
Camilla, como sempre, registra tudo! - Ela observa:
- Pessoal, eu não estou vendo peixes por aqui não!
Todos olham no rio, mas ninguém vê nenhum peixe! Mas, Camilla observa algo
diferente no barranco do rio.
- André, por que o barranco do rio tem essas camadas diferentes?
- Lembram das camadas lá no barranco da estrada? Aqui os sedimentos foram
carregados pela água do rio e se depositaram. O fato de ser um curso de rio
faz com que esse processo aconteça mais rápido. Outro fator que ajuda a
mudar mais rápido e provocar erosão e assoreamento é a falta de árvores nas
margens do rio.

- Verdade, André! Todo si�ante que tem um rio passando por sua propriedade
precisa ter a consciência da importância em ter árvores plantadas nas margens
dos rio – observa Sr. Ma�os!

Tatá fica atenta às conversas, mas está ansiosa para encontrar seus parentes.
- Pessoal, onde será que meus parentes estão?
- Tatá, eu acho que eu sei! Lá perto do meu sí�o tem um poço no rio onde
costuma ter muitos peixes.

- Vamos lá, então, Sr. Geraldo! 28
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De longe, Sr. Ma�os já avista vários peixes parecidos com Tatá na água limpa do
Rio.
- Veja Tatá, devem ser seus parentes!
Sr. Ma�os, com todo cuidado, �ra Tatá do aquário e a coloca no Rio Corumbataí.
- Oi pessoal! Eu sou a Tatá! Sou tataraneta do casal de Curimbatá que inspirou o
moço que fez a bandeira de Corumbataí!
De repente, todos os peixinhos correm para cima de Tatá, eles a beijam, abraçam
e fazem a maior festa.
Mas, Tatá percebe que apenas uma peixa fica parada, chorando e sorrindo ao
mesmo tempo.
- O que foi?
Ela, então, abraça Tatá com toda a força, a enche de beijos e muitos carinhos.
- Eu pensei que nunca mais fosse ver você, minha filha!
- A senhora disse filha? Eu tenho uma mamãe?! Ebaaaaaaaaaaaaa!
Os amigos, ao verem aquela cena, começam a chorar também!
- Sim, eu sou Binha, sua mãe! E estes são seus irmãos: Alice, Juca, Mimi, Taís e
Rafa. Um pescador levou você de mim há alguns anos. Estou tão feliz em ver
você novamente, Tatá!

- Ma�os, eu posso ficar um tempo com a minha família?
- Claro, Tatá! Eu vou morrer de saudade! Mas, na próxima aventura, eu volto
para buscá-la! Fique com esse colar de conchinha que fiz pra você e esteja
sempre por aqui.

- Combinado, amigão!
Sr. Ma�os e Camilla voltam para casa com muitas histórias na bagagem e muitas
coisas ainda para pesquisar sobre as CONCHAS FÓSSEIS de Corumbataí.
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