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VERMELHO 
OU AZUL? 

HELLO, 
DOLLY! 

CARTAZ: 
VALE DO 
CATIMBAU 

V amos voltar no tempo até 1897 

e parar bem no meio do sertão 

baiano. Mas seja rápido e arrume logo 

um esconderijo para acompanhar 
tudo o que está acontecendo com 

muita segurança. Não sabe do que 
se trata? Da Guerra de Canudos, um 

triste episódio da nossa história que 

você não pode deixar de conhecer. 

Depois dessa, a melhor coisa é 

relaxar. E isso a gente pode fazer 

tentando descobrir por que o céu é 

azul. No meio do texto, tem uma 

superexperiência que ajuda a 

entender toda essa história da cor nos 

mínimos detalhes. 

Por falar em cor .. . Preparamos 

uma matéria para você desbancar 
aquele seu amigo metido que insiste 

em dizer que tem sangue azul. Ele 

vai se morder de raiva quando você 

provar que o sangue dele é igualzinho 

ao de qualquer um e, de quebra, der 

a ele uma aula sobre circulação. 

Esta edição também vai mostrar 

como surgem as vegetações nas 

rochas e ainda falar do Vale do 
Catimbau, mais um patrimônio 

ameaçado. 
Claro que para alegria de todos 

tem conto, poesia, Bate-Papo e 

muitas brincadeiras. 

O JARDIM DO 
,ÃO·DH(Ú(AR 

' I / 

CANUDOS 

AZUlDA COR 
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Se uocê é dessas 
pessoas que acham que 
têm sangue azul. comece 
a se preocupar. porque. 
se isso for uerdade. uocê 
tem parentesco com ... 
lagostas e carangueJosl 
n CHC preparou um 
artigo para fazer mmta 
g_ente desempmar o 
nariz ... 



Algumas pessoas 
descobriram que têm 
sangue dentro delas da 

maneira mais dolorida: se 
machucando ou se cortando. 
Outras, pela TV, naqueles 
seriados americanos, em que 
vai sangue, ou melhor, ketchup, 
para tudo quanto é lado. Não 
importa a maneira da 
descoberta, o que importa é que 
tem sangue dentro da gente. 

Leucócitos 
Os leucócitos (ou glóbulos 

brancos) são responsáveis pela 
defesa do organismo. Alguns tipos 
de leucócitos produzem os 
anticorpos, que patrulham o 
organismo, reconhecendo os 
elementos invasores {por exemplo, 
os micróbios). A eliminação desses 
invasores é feita por outros tipos 
de leucócitos, que comem os 
invasores através de um processo 
chamado fagocitose. 

Apesar de serem especializados 
na defesa das outras células do 
organismo, alguns tipos de 
leucócitos- os linfócitos - não 
conseguem proteger-se a si 
própri~s e podem ser atacados por 
vírus. E o caso do vírus da Aids, 
que ataca esses linfócitos, 
tornando-os incapazes de defender 
o corpo de outras doenças. 

Mas será que todos os seres 
vivos têm sangue? 

A maioria das células, partes 
minúsculas que formam todos 
os seres vivos, consome 
oxigênio e nutrientes para obter 
a energia necessária para a 
manutenção da vida. Elas 
retiram esses elementos do 
meio em que vivem; o que elas 
não precisam, devolvem para 
o meio. 

Hemácias 
As hemácias (ou glóbulos 

vermelhos) são células que viajam 
no interior do organismo como 
balões submarinos: levam o 
oxigênio do pulmão até as outras 
células do corpo. Depois, trazem o 
gás carbônico, que essas células 
jogaram fora, para o pulmão. Este, 
por sua vez, joga o gás carbônico 
para fora do corpo. Para executar 
suas tarefas, as hemácias têm a 
hemoglobina, uma substância que 
contém ferro. 

Soro 
Se você já teve oportunidade de 

ver um pouco de sangue 
coagulando em um tubo de ensaio, 
observou um coágulo avermelhado 
e um líquido claro amarelado. Esse 
líquido é o soro, pobre em células 
mas rico em molét ulas como 
hormônios, anticorpos e nutrientes. 
Os hormônios, por exemplo, 
controlam desde a altura e a 
quantidade de músculos de uma 
pessoa até a época em que 
ocorrerá seu amadurecimento 
sexual. 

Os organismos unicelulares 
(formados por uma só célula), 
como as bactérias e os 
protozoários, fazem essas 
trocas diretamente com seu 
meio. Esse processo se chama 
difusão. 

Plaquetas 
As plaquetas são especializadas 

no reparo de lesões. No local de 
uma ferida, elas se colam umas nas 
outras, formando uma espécie de 
curativo natural (o coágulo), 
impedindo ou pelo menos 
diminuindo a perda de sangue. 
Substâncias chamadas proteínas 
coagulantes ajudam as plaquetas a 
se juntarem nessa rede, na qual 
também estão algumas hemácias. 

Defeitos genéticos passados 
dos pais para os filhos fazem com 
que certas pessoas tenham 
carências de algumas dessas 
proteínas. Quando essas pessoas 
se machucam, o sangue não 
coagula, ou seja, não se forma a tal 
rede no local da ferida e elas 
podem ter um sangramento, 
mesmo se for um machucado à toa. 
A mais conhecida dessas doenças 
é a hemofilia. Mas os sangramentos 
podem ser evitados com a injeção, 
nos doentes, de proteínas do 
sangue de pessoas normais ou 
obtidas em laboratório. 
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Outros organismos, como as 
esponjas, são formados por 
várias células arrumadas em 
duas camadas. Cada camada é 
responsável por uma atividade 
diferente: uma delas é 
responsável pela respiração e 
pela excreção; a outra, pela 
nutrição. Como as duas 
camadas são coladas uma na 
outra, elas trocam entre si o 
oxigênio e os nutrientes por 
difusão. Mas esse processo só é 
eficiente entre células que estão 
bem próximas umas das outras. 

Em seres que têm várias 
camadas de células - e não 
apenas duas-, a difusão não 
seria suficiente para transportar 
nutrientes e oxigênio para as 
células que estão em camadas, 
profundas, distantes do ar. Na 
medida em que os animais 
evoluíram, os órgãos internos 

Um objeto 
pontudo através 

da pele pode 
machucar um 

vaso sangüíneo. 

As plaquetas vão 
para o local da 

ferida. 
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tiormônios 

oxigênio 

plasma 

(para digerir, respirar, reproduzir 
etc.) tornaram-se muito 
complexos, formados de vários 
tecidos diferentes, que se 
encontram totalmente isolados 
do meio exterior e, portanto, do 
oxigênio. 

Esses seres mais complicados 
desenvolveram um sistema 
circulatório, formado por um 
conjunto de vasos (tubos). Dentro 
desses vasos, corre o sangue. E 
ele que· 1eva o oxigênio e os 
nutrientes para todo o organismo, 
mesmo naquelas regiões bem 
profundas. O sangue também 
carrega as substâncias que as 
células jogam fora. 

Através dos vasos sangüíneos, as 
hemácias e o plasma levam materiais 
úteis, como oxigênio e nutrientes, 
para as células de todo o nosso 
corpo, até mesmo nas regiões mais 
profundas. E essas células jogam nos 
vasos as substâncias de que não 
necessitam, como o gás carbônico. 

Os sistemas circulatórios dos 
vertebrados ( ciclóstomos, peixes, 
répteis, aves e mamíferos) 
incluem os vasos e o coração, 
verdadeira bomba especializada 
em impulsionar o sangue através 
dos vasos (para saber mais 
sobre o sistema circulatório, veja 
"O caminho do sangue no 
homem", nesta edição). 

No sangue circulam 
moléculas nutrientes que vêm 
dos alimentos ingeridos e 
digeridos no estômago e no 
intestino. Nele, circulam também 
células livres e moléculas como 
os anticorpos, que defendem o 
organismo. 
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As plaquetas e 
outras 
substâncias se 
colam umas nas 
outras, formando 
uma espécie de 
curativo natural, 
que tampa o 
buraco. 

Células sadias 
crescem no local 
da ferida e a pele 
volta ao normal. 



Fábrica de 
células 

As células que circulam no 
sangue são produzidas na 
medula óssea, que fica dentro 
de alguns ossos como a bacia e 
o fêmur. A medula de um 
homem adulto chega a produzir 
20 bilhões de células por dia. 

Mas algumas pessoas 
deixam de produzir essas 
células por causa de algumas 
doenças ou como conseqüência 
de alguns tratamentos para a 
leucemia usados pela medicina. 
Essas pessoas podem ser 
curadas com um transplante de 
medula, ou seja, uma pessoa 
normal (doador) doa um pouco 
de sua medula para que ela seja 
injetada no indivíduo doente 
( recepto r). 

Durante algumas semanas, 
as células da medula do doador 
se multiplicam e "repovoam" a 
medula do paciente. Mas, para 
tudo dar certo, é preciso que o 
doador e o receptor tenham 
algumas características 
parecidas, o que pode ser 
sabido com um exame de 
sangue simples. A doação da 
medula é um processo sem 
risco para o doador e é a grande 
esperança para que aqueles 
doentes possam voltar a 
produzir seu próprio sangue 
normalmente. 

Água (50%) 

Substâncias -----
do plasma (4%) 

Células brancas - - -
e plaquetas (1%) 

Células----..___ , 
vermelhas (45%) 

Como você pode ver no desenho, o 
sangue é formado principalmente por 
água (metade) e células vermelhas 
{praticamente a outra metade), mas 
também inclui plaquetas, células 
brancas e substâncias do plasma. 

Afinal< vermelho 
ou azu1? 

Apesar de estar entre os 
mais complexos, o aparelho 
circulatório dos mamíferos não é 
o único. Na natureza, existem 
diversos exemplos de sistemas 
de organismos multicelulares 
(formados por muitas células), 
cada um deles adaptado ao 
animal no qual se encontram. 

O sangue de moluscos 
(lesmas e caracóis) e artrópodes 
(crustáceos e insetos) também é 
bombeado por um tipo de 
coração, embora mais simples 
que o nosso. Nesses animais 
podemos encontrar espécies 
que têm outras cores de sangue, 
porque a substância que 
transporta o oxigênio e o gás 
carbônico não é a hemoglobina 
- é o ferro dentro dessa 
substância que dá o tom 

avermelhado ao nosso sangue. 
Assim, lagostas e alguns 
caranguejos, entre outros, têm o 
pigmento azul hemocianina, que 
faz com que o sangue fique 
azulado. Outros animais podem 
ter sangue verde ou violeta. 

Esses animais também 
podem ter células livres em seu 
sangue, mas não tão variadas 
como as dos mamíferos. Em 
invertebrados como os 
moluscos, por exemplo, células 
chamadas hemócitos são 
capazes de fechar feridas como 
as plaquetas, bem como de 
fagocitar, sugerindo um papel de 
defesa. As abelhas e vespas 
têm proteínas coagulantes 
parecidas com as do homem. 
Tudo isso parece nos mostrar 
que o sangue deve ter funções 
comuns nos organismos 
multicelulares e parece 
testemunhar os elos que ligam 
as diferentes formas de vida que 
surgiram no curso da evolução. 

Verônica Morandi, 
Departamento de Biologia Celular e 
Genética, 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. 
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caminfio 

O sangue está sempre 
circulando por nosso corpo, 

num ciclo interminável, através 
do sistema circulatório que é 
formado pelo coração e pelos 
vasos, que são como tubos. 
Esses vasos podem levar o 
sangue rico em oxigênio e 
nutrientes (são as artérias) ou o 
sangue com gás carbônico e 

substâncias que não são mais 
usadas pelas células (são as 
veias). Os vasos menores são 
chamados capilares. 

O coração, que bombeia o 
sangue, fazendo com que ele se 
desloque nos vasos, é oco e 
contém quatro cavidades (para 
saber mais, leia "Quem comanda 
o coração", na CHC 24). 

cabeça e membros superiores 
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veia cava 
inferior 

tronco e membros inferiores 

Como mostra o desenho 
nesta página, o sangue que vem 
dos tecidos ( cheio de gás 
carbônico) chega ao coração 
através das veias cavas superior 
e inferior, caindo no átrio direito. 
Daí passa para o ventrículo 
direito, de onde é bombeado 
para as artérias pulmonares, 
que o levam para os pulmões. 
Nestes, o sangue é oxigenado e 
volta para o átrio esquerdo, 
através das veias pulmonares. 
O sangue passa então para o 
ventrículo esquerdo de onde é 
bombeado para a aorta -
principal artéria de nosso corpo 
- que o transporta para o resto 
do organismo. _,. ... 

As artérias, que levam o 
sangue até os capilares, são 
tubos elásticos, capazés de se 
esticar ao receberem os · 
esguichos de sangue do coração 
ou de se contrair movimentando 
esse sangue ,para as artérias 
mais finas e daí para os 
capilares. Estes formam 
extensas redes nas quais estão 
as células dos tecidos dos 
órgãos do corpo. 



O sangue passa por todo o 
corpo, deixando oxigênio, 
nutrientes e outras substâncias. 
Em troca, recebe elementos que 
não servem mais. para as 
células, como gás carbônico e 
outras substâncias, que devem 

- ser levadas para os pulmões e 
os rins, órgãos responsáveis por 
retirar essas substâncias do 
organismo. 

Seu sangue circula num sistema 
fechado, como representado 

neste desenho. O coração é uma 
bomba que mantém o sangue se 
movimentando todo o tempo. O 
lado direito do coração bombeia 

o sangue pobre em oxigênio (que 
o desenhista coloriu de azul) para 

os pulmões, para receber o 
oxigênio. O lado esquerdo desse 
órgão manda o sangue rico em 
oxigênio (em vermelho) para o 

resto do corpo. 

Depois, o sangue sai dos 
capilares e vai para as veias 
chegando ao coração, que o 
manda para os pulmões para 
ser reoxigenado e depois 
novamente distribuído ao corpo. 

Carlos Alberto Redins, 
Centro Biomédico, 
Universidade Federal do Espírito 
Santo. 
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N
o final de fevereiro, a 
clonagem da ovelha 
Dolly por cientistas 

escoceses foi noticiada com 
grande estardalhaço nos 
principais jornais, revistas e 
emissoras de tevê em todo o 
mundo. Nem o nascimento, 
há 15 anos, do príncipe 
William - primeiro filho do 
príncipe Charles com Lady 
Di, futuro rei da Inglaterra -
mereceu tanto destaque. 

É que a pequena Dolly foi 
gerada de um modo 
totalmente diferente do que é 
comum entre os mamíferos, 
grupo de animais a que 
pertencem as ovelhas. Ela 
não resultou da fertilização 
de um óvulo por um 
espermatozóide dentro do 
corpo de uma ovelha ou de 
um tubo de ensaio. Neste 
último caso, teríamos o que 
se chama "ovelha de 
proveta". 

Dolly nasceu num 
laboratório do Instituto Roslin, 
em Edimburgo, na Escócia, 
em meio à enorme 
expectativa dos cientistas que 
ali trabalham e que cuidaram 
de trazê-la ao mundo. 

Sob o comando do 
geneticista Ian Wilmut, os 
cientistas fundiram uma 
célula da mama de uma 
ovelha com o óvulo (que 
também é uma célula) de 
outra ovelha, do qual antes 
retiraram o núcleo. O núcleo é 
a região da célula onde ficam 
os cromossomos, que 
transmitem os caracteres 
hereditários de cada ser vivo 
( características que são 
transmitidas aos filhos). Após 
a fusão, o embrião foi 
implantado no útero de uma 
ovelha, sua "mãe de 
aluguel", onde cresceu e 
adquiriu condições para 
nascer. 

O que há de novo em tudo 
isso para justificar tamanho 
barulho? Há muitas 
novidades, tantas que nem os 
cientistas sabem quantas. O 
que você - que está 
começando a aprender uma 
parte curiosíssima da ciência 
chamada genética - precisa 
entender é que Dolly nasceu 
sem que um óvulo fosse 

célula mamária 
de uma ovelha 

~ 
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fecundado por um 
espermatozóide, até então as 
únicas células (chamadas 
germinativos) capazes de 
gerar um novo ser. 

Dolly com sua "mãe de aluguel". 
À esquerda, o esquema mostra como a 
ovelhinha veio ao mundo. 

Se o óvulo usado pelos 
cientistas para gerar Dolly 
não tinha núcleo, portanto 
não tinha caracteres 
hereditários, foram então os 
caracteres da célula da 
mama (chamada, como as 
demais células do corpo, de 
célula somática) que 
permitiram o surgimento da 
ovelhinha. A experiência 
mostrou, então, que uma 
célula somática pode dar 
origem a um organismo 

inteiro. Prova disso é que 
todas as características de 
Dolly são idênticas às da 
ovelha que doou a célula da 
mama. E por isso que Dolly 
é um clone, uma cópia. 

Como a ovelha é um 
animal próximo do homem 
(ambos são mamíferos), 
supõe-se que é possível 
também "clonar" um ser 
humano. Se isso vai 
acontecer, ainda não 
sabemos (ver "O ser 
humano é único"). 

O problema é sério e deve 
ser bem pensado, discutido. 
É preciso haver leis que 
regulem o poder que o 
homem adquiriu, através da 
sua inteligência, de 
manipular o conteúdo das 
células para obter clones. 
Vários países debatem o 
problema, inclusive o Brasil, 
tentando evitar que o 
resultado de uma 
experiência científica bem
bolada e bem-sucedida não 
gere situações desumanas 
no futuro. 

Roberto Barros de Carvalho 
Ciência Hoje/Belo Horizonte 
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Uma testemunha 
de milhares de anos 

Catimbau é uma vila do município de 

Buíque, sertão pernambucano, rica em 

belezas naturais, que há muito tempo desperta 

a atenção dos visitantes. Suas belas paisagens 

são formadas principalmente no Vale do 

Catimbau, situado numa posição privilegiada 

entre dois grandes conjuntos de rios, o do 

Ipanema e o do Moxotó. 

Os extensos vales foram 

escavados em rochas que exis

tiram há cerca de 150 milhões de 

anos. Nessas rochas há abrigos 

e cavernas, formados pela ação 

dos ventos e nos quais o homem 

pré-histórico deixou o testemunho 

de sua passagem em ricos painéis 

de pinturas. 

O clima é semi-árido, com poucas chuvas que 

se concentram principalmente nos primeiros três 

meses do ano. O solo é arenoso, resultado do 

desgaste das rochas. A vegetação de caatinga 

com arbustos abriga animais pequenos, 

ocorrendo, vez ou outra, veados e a onça-parda. 







O refúgio do deserto 

Há muitos e muitos anos, no meio hostil do sertão 
e das caatingas do Nordeste brasileiro, existiu um 
refúgio com grandes rios, onde viviam homens e 
animais. Era o Vale do Catimbau. 

Hoje, vemos um cenário bem diferente: um clima 
semi-árido e nenhum riachinho para contar a 
história. Mas os pesquisadores encontraram marcas 
no solo deixadas pelas águas que passaram por 
ali. Além disso, descobriram vestígios do passado, 
como pinturas rupestres (feitas na rocha) e restos 
de grandes animais extintos e vegetais antigos, que 
indicam a existência de um ecossistema exuberante, 
com trechos de florestas savanizadas. Esses dados, 
comparados aos de outras áreas do Nordeste 
brasileiro, confirmam as teorias de que o clima da 
Terra mudou muito, passando a ser mais seco. 

Em Catimbau, foram encontradas pinturas 
rupestres de duas épocas importantes. A primeira 
dessas épocas ocorreu entre 12 mil e 6 mil anos atrás 
e as pinturas parecem ter sido feitas por nossos 
antepassados que se instalaram no sudeste do 
Piauí. Quase todas essas pinturas apresentam 
imagens da realidade e nelas percebemos movi
mento em atividades como caça, pesca, dança e luta. 

As demais pinturas parecem alguns trabalhos 
bastante estudados em áreas vizinhas do Vale do 
Catimbau, feitas num período que começou há 6 
mil anos. Elas mostram desenhos de homens em 
grandes tamanhos, muitas vezes maiores que os 
outros objetos dos painéis. Essas figuras em geral 
apresentam-se em posição estática (sem movimento). 

As datas calculadas para as pinturas dos outros 
lugares não valem para as do Catimbau, mas nos 
autorizam a dizer que a região é um importante sítio 
arqueológico e pode dar pistas importantes de como 
foi o passado. Vários órgãos governamentais e civis 
tentam criar na região um parque ambiental que 
permita controlar o turismo e o desenvolvimento 
de pesquisas que venham revelar os segredos que 
os testemunhos arqueológicos, paleontológicos e 
ambientais nos reservaram por milhares de anos. 

Marcos Galindo Lima, 
Núcleo de Estudos Arqueológicos, 
Universidade Federal de Pernambuco. 





V isto de longe, o Pão-de
Açúcar, no Rio de 

Janeiro, parece uma 
sentinela totalmente feito de 
pedra, que noite e dia toma 
conta do que acontece ao 
redor. Parecidos com ele, 
existem centenas de outros 
montes espalhados no 
litoral brasileiro, entre o 
Paraná e o Espírito Santo. 

De perto, esses "pães-de
açúcar" são uma caixa de 
surpresa: abrigam uma 
quantidade tão grande de 
espécies de plantas e bichos 
que são considerados uma 
das mais importantes 
comunidades de seres vivos 
do litoral brasileiro. Essas 
comunidades são 

Os líquens (à direita) 
formam uma espécie 
de tapete na rocha, 

sobre o qual 
germinam sementes 

de bromélias 
(abaixo). 
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chamadas rupículas, que 
significa seres que vivem 
em cima da rocha. 

Mas até esse jardim dos 
"pães-de-açúcar" existir 
ocorre um longo processo, 
que começa com apenas 
poucas espécies. Esse 
processo é denominado 
sucessão ecológica. 

O TAPETE VERDE 

Inicialmente, são poucos 
os organismos que 
conseguem viver nas rochas 
nuas, ou seja, sem 
vegetação: as sementes não 
se desenvolvem ali e, 
mesmo se isso acontecer, 

Foto cedida pelo autor 

Foto Bianca da Encarnação 

não conseguem prender 
suas raízes quando se 
tornam plantas. Além disso, 
essas rochas não têm os 
alimentos necessários para 
tais plantas crescerem. 

Os líquens, por exemplo, 
sobrevivem nessas rochas 
nuas. Muita gente acha que 
eles são uma planta. Na 
verdade, são algas e 
fungos que vivem 
agrupados, cada um 
contribuindo para uma 
parte do funcionamento do 
conjunto. Os biólogos 
chamam essa relação de 
simbiose. 

Os líquens produzem 
substâncias ácidas que 
desmancham a rocha. 
Assim, eles obtêm os 
nutrientes de que 
necessitam para crescer, 
cobrindo a rocha como se 
fossem um tapete verde. 
Algumas sementes trazidas 
pelo vento, principalmente 
as de bromélia, conseguem 
germinar em cima desse 
tapete. 

UM CANTEIRO DE 
BROMÉLIAS 

Muitas espécies de 
bromélia não necessitam 
das raízes para se 
alimentar, usando-as 
apenas para se fixar na 
rocha. Em geral, as folhas 
dessa planta formam uma 
taça que acumula nutrientes 
e água da chuva, obtendo 
assim seus nutrientes 
diretamente do ar, em vez 
de retirá-los do solo, como a 
maioria das plantas. A 
acumulação de água nas 
folhas das bromélias atrai 
grande quantidade de 
animais, como insetos, 
pererecas e lagartos. 
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Veja de perto uma planta 
nascendo na pedra. 

Quandoosliquenseas 
folhas das bromélias 
morrem, formam um solo 
ainda pouco desenvolvido, 
mas no qual algumas 
outras plantas já 
conseguem se fixar. Nesse 
jardim, surgem então 
cactus, orquídeas, gramas e 
outras plantas que resistem 
ao clima árido. 

Pequenos mamíferos, 
como gambás e macacos, 
saem de seu hábitat típico 
nas florestas próximas para 
visitar e buscar alimentos 
no jardim dos cestões 
rochosos. 

O vaivém de pássaros e 
insetos espalha as 
sementes e o pólen de 
algumas plantas e até 

No paredão do Pão-de
Açúcar, no Rio de Janeiro, 
há várias espécies de 
plantas. 

Finalmente, com o 
surgimento de uma 
vegetação mais d.ensa, os 
primeiros vegetais que 
deram início ao processo 
desaparecem desse jardim 
dos "pães-de-açúcar", 
porque as novas plantas 
impedem que o sol, sem o 
qual não sobrevivem, 
chegue a eles. Esse processo 
todo, desde o início até o 
jardim estar todo formado, 
demora vários anos. 

Agora, veja se há algum 
monte como o Pão-çie-Açúcar 
perto de sua casa. E um 
ótimo passeio! E você, que é 
muito curioso, tente imaginar 
em que momento foi surgindo 
cada uma das plantas e cada 
um dos animais que 
encontrar. 

mesmo palmeiras e 
pequenas árvores 
conseguem agora se 
desenvolver. Assim, a 
vegetação acaba por cobrir 
grandes áreas da rocha. 

Luiz Drude de Lacerda, 
Departamento de Geoquímica, 
Universidade Federal 
Fluminense. · 

A AMEAÇA DO CAPIM 

Quando derrubada pelo homem ou pelos 
grandes temporais, a mata rupícula 
consegue muitas vezes se recuperar e 
crescer novamente. Mas esse processo 
pode ser atrapalhado pelo capim. 

As sementes de capim chegam ao jardim 
dos "pães-de-açúcar" trazidas pelo vento. 
Quando sadia, a vegetação rupícula 
impede que o sol chegue a essas 
sementes, que então não se desenvolvem. 

Sem a vegetação, o capim cresce 
rapidamente e· cobre grandes áreas. Até aí tudo bem: com o tempo, 
a mata rupícola voltaria a crescer e taparia o sol do capim, 
eliminando-o. 

Mas, na estação seca, o capim vira uma palha que facilmente 
pega fogo. As chamas se alastram por grande trechos da vegetação, 
matando as plantas rupículas. Já o capim tem um caule subterrâneo 
bastante resistente ao fogo. Com os incêndios e a despreocupação 
do homem em preservar essa vegetação, boa parte das 
comunidades rupículas do litoral brasileiro já não existe mais. 
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ra junho de 1893. 
Antônio Vicente 
Mendes Maciel e 
seus acompanhantes, 

apos andar por longo tempo 
pelos sertões nordestinos, 
chegaram a Canudos, uma 
fazenda abandonada, 
localizada no município de 
Monte Santo, às margens do 
rio Vaza-Barris, na Bahia. 
Iniciava-se ali um povoado. 

Cerca de quatro anos 
depois, Belo Monte, como 
Canudos passou a ser 
chamado, reunia 25 mil 
pessoas, tornando-se a segunda 
maior população da Bahia na 
época. Pouco depois, Canudos 
seria palco de um dos mais 
sangrentos episódios 
brasileiros. Mas é melhor 
começar essa triste história 
bem do começo, quando 
nasceu Antônio Vicente 
Mendes Maciel, mais 
conhecido como Antônio 
Conselheiro. 

Surge um líder 
Conselheiro nasceu em 13 

de março de 1830, na Vila de 
Santo Antônio de 
Quixeramobim, no Ceará. Em 
1855, com a morte de seu pai, 
ele tomou conta do comércio 
da família. Dois anos depois, 
casou com sua prima, 
Brasilina Laurentina de Lima, 
de quem depois se separou. 

Em 185 7, ele largou o 
comércio e percorreu o 
sertão fazendo um pouco 
de tudo: professor 
primário, caixeiro, 
amansador de cavalos e 
defensor dos pobres. 
Inicialmente conhecido 
como Santo Antônio dos 
Mares, Antônio 
Conselheiro era ouvido e 
seguido por centenas de fiéis. 

Acusado de ter matado sua 
mãe e a ex-esposa, Antônio 
Conselheiro foi preso em 
1876. Mas ficou claro que não 
era assassino: sua mãe tinha 
morrido quando ele tinha 
quatro anos de idade e a ex
esposa vivia em Sobral, no 
Ceará. 

De novo livre, ele 
reapareceu nos sertões da 
Bahia. As notícias da violência 
e da injustiça que sofreu na 
prisão fizeram com que ficasse 
ainda mais popular na região. 
Diz-se também que Antônio 
Conselheiro, assim que foi 
preso, previu que voltaria em 
determinada data, o que 
realmente aconteceu. 

Ele retomou suas atividades 
de pregador e construtor de 
igrejas, cemitérios e açudes. 
Sua maior construção foi a 
capela do Senhor do Bonfim 
de Chorrochó, ainda existente. 
Também preservada está a 
graciosa capela do Bom Jesus, 

Igreja de Santo 
Antônio, em 
Canudos, emerge 
das águas 
represadas do rio 
Vaza-Barris. 

Canhão usado pelos republicanos 
para combater os canudenses. 

construída nas terras onde ele 
fundou o arraial do Bom Jesus, 
hoje município de Crisópolis, e 
onde ele morou até ir para Belo 
Monte. 

Prelúdio de 
uma tragédia 
Por volta de 1892, saíram 

. . . . 
nos Jornais as primeiras 
notícias de que Antônio 
Conselheiro estava indo contra 
algumas idéias da República, 
que tinha sido implantada em 
1889. Entre essas idéias que 
Antônio Conselheiro não 
concordava estavam: o 
casamento civil (antes só valia 
o casamento religioso), a 
deposição do Imperador D. 
Pedro II com a expulsão de sua 
família e a cobrança de 
impostos nas feiras. 

Pouco antes da criação de 
Belo Monte, os seguidores de 
Antônio Conselheiro 
começaram a defender suas 
idéias pela Bahia. Na Vila de 
Soure, destruíram avisos que 
noticiavam a cobrança de 
impostos, ato que foi repetido 
em outras localidades. 

Em 26 de maio de 1893, em 
Masseté, os conselheiristas 
enfrentaram a polícia, saindo 
ven_cedores. Diante disso, 80 
policiais seguiram para 
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Serrinha, de onde partiriam em 
perseguição aos rebelados. Mas 
esses homens foram chamados 
de volta a Salvador. 

Dois anos depois, uma missão 
de frades chefiada pelo Frei João 
Evangelista de Monte Marciano 
seguiu para Bel'? Monte, para 
tentar convencer Antônio 
Conselheiro e seu grupo a 
acabarem com a comunidade. De 
volta a Salvador, o chefe da 
missão escreveu um relatório 
detalhado contando a vida no 
arraial. Aquela comunidade 
representava uma ameaça para os 
donos das grandes fazendas 
vizinhas - a alta sociedade da 
época - e, para João Evangelista, 
a força militar era a única 
maneira de acabar com ela. 

Estava para começar uma 
das mais sangrentas lutas ... 

O começo do fim 
A igreja de Belo Monte 

tinha acabado de ser construída 
quando se espalhou a notícia de 
que conselheiristas iriam a 
J uazeiro para pegar, à força, a 
madeira comprada de um 

Xilogravura representando Antônio 
Conselheiro. 
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Vista do interior da capela do Bom 
Jesus de Crisópolis. 

comerciante. Este, embora já 
tivesse recebido o dinheiro, 
não tinha entregue a 
mercadoria. 

O governador da Bahia 
recebeu essa notícia e mandou 
para Canudos uma tropa do 
exército com cerca de 100 
pessoas, que partiu em 6 de 
novembro de 1896. Foram 
quase 15 dias para percorrer 
208 quilômetros pela caatinga 
(palavra indígena que 
denomina a mata característica 
da região), até chegarem em 
U auá, onde pararam para 
descanso. 

Dois dias depois, o grupo foi 
surpreendido por cerca de 5 00 
conselheiristas. Começou um 
violento combate, no qual 
morreram muitos canudenses, 
que estavam com poucas 
armas. A tropa do exército, 
sem comida e munição, foi 
embora. Terminava o ano de 
1896; iniciava-se o que uma 
baiana que sobreviveu à 
tragédia, Dona Ana de 
Mirandela, chamaria de 
Guerra da "Acabação" do 
Mundo. 

Em janeiro de 1897, 
começou outra luta. Embora 
estivesse cheia de armas, a tropa 
do exército, novamente, foi 
forçada a abandonar o campo de 
batalha. 

Pela segunda vez, a tropa 
sequer conseguiu chegar à 
cidade-alvo! E tinham tantas 
armas! Por isso, Antônio 
Moreira César foi chamado para 
chefiar um novo ataque, que iria 
reunir cerca de 1.600 homens. 
Vitorioso de outros lutas, 
Moreira César tinha fama de ser 
violento e seu apelido era ... 
corta-cabeça! 

Em farrapos 
Foi dura a marcha. Sedenta, 

faminta e exausta, a tropa 
recebeu ordens de atacar 
Canudos no mesmo dia em que 
lá chegou. Os homens 
incendiaram algumas casas, 
mas a resistência foi feroz. O 
falastrão comandante decidiu ir 
pessoalmente enfrentar aquela 
gente: ferido gravemente, 
morreu horas antes da 
debandada geral dos 
combatentes e da perda de cerca 
de 500 homens, entre 
desaparecidos, mortos e feridos. 
Grande parte das armas e da 
munição foi largada pela tropa 
em fuga e ... acabou nas mãos 
dos conselheiristas! 



A notícia de outra derrota 
caiu como uma bomba e se 
espalhou por todo o país. Pela 
quarta vez, um grupo de 
republicanos seguiu sertão 
adentro. Além das armas 
normais, levaram também 19 

Matriz de Nosso Senhor do Bonfim 
de Chorrochó, construída em 1885 
por Antônio Conselheiro. 

canhões (o maior deles, 
apelidado pelos jagunços de a 
matadeira). Imagine o trabalhão 
que deu carregar esses canhões 
debaixo do sol quente! 

Arraial de Canudos. 

De junho a outubro de 
1897, republicanos e 
canudenses travaram inúmeros 
combates. Por pouco, os 
canudenses iam sendo 
vitoriosos, porque se 
apropriavam dos suprimentos 
dos republicanos, deixando-os 
com sede, fome e sem 
munições. 

Mas, em 22 de setembro 
daquele ano, Antônio 
Conselheiro morreu. Para uns, 
por causa de sua saúde frágil, 
que p10rou com uma 
caminheira (como os jagunços 
chamam o piriri). Para outros, 
por causa de um ferimento 
causado por um estilhaço de 
granada. 

Essa guerra durou vários 
meses e envolveu cerca de dez 
mil homens vindos de várias 
regiões do Brasil. Como 
resultado, ficaram milhares de 
mortos. Canudos foi 
completamente destruída e 
muitos conselheiristas tiveram 
suas cabeças cortadas. 
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Euclides da Cunha, 
correspondente de guerra do 
jornal O Estado de São Paulo, 
escreveu no final de seu livro 
Os Sertões: 

"Canudos não se rendeu. 
Exemplo único em toda a 
História, resistiu até o 
esgotamento completo. 
Expugnado palmo a palmo, 
na precisão integral do 
termo, caiu no dia 5, ao 
entardecer, quando caíram 
os seus últimos defensores, 
que todos morreram. 
Eram quatro apenas: um 
velho, dois homens feitos e 
uma criança, na frente dos . . 
quais rugiam 
raivosamente cinco mil 
soldados." 

Paulo Emílio Matos 
Martins, 
Fundação Getúlio Vargas 
e Universidade Federal 
Fluminense. 

'º o, 

~ 
êií 

ª 

23 



(/ 

A o final do século 17, quando 
o físico e matemático inglês Isaac 
Newton começou a investigar a 
luz, as cores ainda eram um 
grande mistério. Como elas 
surgiriam? A cor estaria na luz ou 
nos objetos? Em seus 
experimentos, ele conseguiu 
mostrar que a luz branca - o raio 
de sol, por exemplo - é formada 
pela mistura de várias luzes 
coloridas. 

Cerca de 200 anos após as 
explicações coloridas de Newton, 
outro cientista, o escocês James 
Clerk Maxwell, descobriu que as 
cores que vemos são uma 
pequena parte de toda a energia 
emitida pelo sol. Este expele uma 
grande variedade de energia na 
forma de ondas de eletricidade e 
magnetismo. 

Para entender melhor o que 
significam essas ondas, prenda 
uma corda a um poste. Se pegar 
a ponta livre e movimentá-la para 
cima e para baixo rapidamente, 
você verá várias ondas bem 
próximas umas das outras, 
viajando ao longo da corda. 
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Movimente a corda lentamente e 
verá ondas maiores, mais 
espaçadas entre si. Veja no 
desenho abaixo as ondas de 
diferentes comprimentos 
(tamanhos): 

Toda cor que vemos 
representa um comprimento de 
onda (a distância entre a crista de 
uma onda e a crista da onda 
seguinte). O vermelho tem o 
maior comprimento de onda, 
executando cerca de 14 mil 
oscilações para atravessar um 
centímetro. Violeta é a cor de 
menor comprimento de onda, 
com 25 mil oscilações para 
atravessar um centímetro. 

amarelo 
) 

s 
violeta , 

. ,~ 

, 

1 

laranja 

vermelho anil , 

luz branca 

A luz branca é formada pela 
mistura de várias luzes coloridas. 

Quando a luz bate num 
objeto, este pode absorver ou 
refletir cada um dos 
comprimentos de onda em 
quantidades diferentes. Sua cor 
equivale à combinação das luzes 
coloridas refletidas. 

Agora que você já aprendeu 
(ou relembrou) algumas coisas 
sobre as cores, vamos ver por 
que o céu é azul? 

1 

Adicione algumas gotas de 
leite num copo transparente 
cheio d 'água. Apague a luz do 
quarto ou da sala em que você 
está e ilumine o copo 
perpendicularmente com uma 
lanterna, como mostra o desenho 
acima. Você verá que o líquido 
fica meio azulado, por causa da 
absorção e do espalhamento dos 
menores comprimentos de onda 
da luz visível. 
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As partículas suspensas no 
leite absorvem, refletem e 
reemitem de forma diferente os 
diversos comprimentos de onda 
que compõem a luz solar. 

Quando a luz branca atinge 
pequenas partículas, como 
poeira, fumaça no ar ou gotículas 
de leite suspensas na água, ela se 
espalha em todas as direções. A 
quantidade de luz espalhada 
depende do tamanho das 
partículas e do comprimento de 
onda da luz incidente. Se o 
tamanho da partícula é 
aproximadamente o mesmo que 
o comprimento da onda de luz, o 
espalhamento pode separar as 
cores. Cada comprimento de 
onda (cor) é espalhado de forma 
diferente. 

Nossa atmosfera é formada de 
pequenas partículas que estão 
mais próximas em tamanho dos 
violetas e azuis. Quando a luz 
solar entra em contato com essas 

, 
Arrume um copo, um pouco de água 
com leite e arregace as mangas! A CHC 
preparou uma experiência bem simples 
para você entender por que o céu é azul 
na Terra. E na lua, de que cor é o céu? 

partículas, as ondas de 
comprimento maiores (vermelho) 
quase não são afetadas, 
continuando seu caminho. Já as 
ondas de comprimentos menores 
(especialmente as azuis e violetas) 
são absorvidas pelas partículas e, 
então, reemitidas para o ar, 
sendo bastante espalhadas. 
Estando espalhadas no ar, essas 
ondas azuis e violetas formam a 
luz azulada que colore nosso céu. 

Ao amanhecer e entardecer, a 
luz que vem do sol atravessa uma 
camada mais grossa de 
atmosfera para atingir a Terra do 
que a que ela cruza no decorrer 
do dia, como você pode ver no 
desenho. Com mais atmosfera 
para atravessar, mais luz azul é 
espalhada e, no fim do processo, 
ficam só a vermelha, a amarela 
e a laranja para serem 
observadas (diretamente) em 
um esplendoroso nascer ou pôr
do-sol. 

Ao meio-dia, quando o sol está no 
alto do céu, a distância que os 
raios solares percorrem até 
chegarem à gente é menor que a 
que eles percorrem no início da 
manhã e no fim da tarde. 

------------

Se o tamanho das partículas 
for maior que os comprimentos, 
de onda da luz visível, as ondas 
podem ser absorvidas e 
reemitidas praticamente sem 
alteração. As nuvens são brancas 
porque as partículas da nuvem 
espalham todos os comprimentos 
de onda da luz. 

Se não houvesse atmosfera 
alguma para espalhar a luz, o 
céu apar,eceria sempre preto, dia 
e noite. E assim que ele é visto 
da lua! 

Paulo Henrique Colonese, 
Espaço Ciência Viva. 

Se você quer saber mais sobre 
luz e ondas, leia CHC nº 35. 
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Oue h isfória é essa? -
Você que não conhece o 
gato Viriato, permita-me 
apresentá-lo! Tem duas 

'orelhas, quatro patas, um 
rabo comprido e bigodes 
como outro gato qualquer. A 
diferença é que Viriato já fez 
sua forno: é personàgem 
principal de alguns livros de 
Roger Mello, ilustrador que 
vira e mexe também 
desenha para a CHC. 
Agora que você já conhece o 
Viriato, o que acha da idéia 
de acompanhá-lo em sua 
mais nova aventura? Para 
escapar de seu mais antigo 

V,·va a arfe 

Pablo Picasso, Claude 
Monet, Paul Klee, Leonardo 
da Vinci, Vincent van Gogh e 
Michelangelo. Em algum 
desses nomes você já ouviu 
falar! Para quem não se 
contenta só em ouvir dizer e 
tem vontade de saber mais 
sobre esses artistas famosos, 
a coleção Mestres das Artes 
é uma boa opção. 
Os livros contam a vida de 
cada um deles de uma 
forma divertida e são cheios 
de curiosidades. Imagine 
que o pintor, escultor e 
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inventor Leonardo da Vinci, 
com medo de que alguém 
soubesse de suas 
descobertas, escrevia as notas 
de seus desenhos de trás pra 
frente; e van Gogh, antes de 
se tornar pintor, chegou a ser 
vendedor de livros. 
Ah! É claro que os volumes 
trazem fotos das principais 
obras desses homens 
gen1a1s. 

Cole'1ão Desafios - Mestres das 
Artes, de Mike Venezia. Editora 
Moderna. 

inimigo, o cachorro, Viriato 
se abriga entre as patas de 
um leão. Nem é preciso 
contar que o cachorro dá o 
fora e o gato, muito 
agradecido, faz amizade 
com o rei das selvas que não 
é lá de carne e osso. Os 
maiores detalhes dessa 
história inesperada você só 
vai saber se correr atrás do 
livro. 

Viriato e o Leão, de Roger 
Mello. Ediouro. 
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Essa história se passa na 
Inglaterra e começa mais ou 
menos assim ... O senhor e a 
senhora Brown estavam numa 
estação de trem, esperando 

pela filha que chegaria do 
colégio. De repente, no meio 
da multidão, eles avistaram 
algo surpreendente: um urso 
bem pequeno, sentado numa 
mala. Quando se 
aproximaram do bicho, a 
surpresa foi ainda maior. 
Muito atencioso, o urso 
perguntou se poderia ajudá
los em alguma coisa e os três 
acabaram batendo um longo 
papo. Bem, resumindo, os 
Brown levaram o peludo para 
casa e resolveram batizá-lo 
com o nome da estação de 
trem - Paddington. De lá pro 

Pat'a /e,,. e fagat"e!at' 

Essa é uma boa dica para 
quem gosta de brincar com 
as palavras, mas vai ter que 
ler em voz alta para ouvir 
os sons e tentar driblar a 
língua quando ela quiser 
travar. 
Vai ser legal conhecer 
histórias como a da confusa 
Clara que catava os 
cacarecos de sua casa e 
colocava toda a confusão 
numa caçarola colossal; ou 
a do gigante galhofeiro com 
garbo de general, que 
chegou galopando de 
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cá, a vida da família é uma 
festa. Só que Paddington, 
apesar de muito educado, é 
meio atrapalhado. Ir com ele 
ao teatro ou às compras pode 
ser uma confusão, mas tudo 
acaba sempre muito divertido. 
O urso Paddington é famoso na 
literatura inglesa desde 1958. 
Agora, suas histórias chegaram 
ao Brasil. Se você quiser 
conferir, vai dar boas risadas. 

Um Urso Chamado 
Paddington, de Michael Bond, 
com ilustrações de Peggy Fortnum. 
Companhia das Letrinhas. 

Goiás; ou ainda a do rato 
que deu uma rata daquelas 
roendo a renda roxa da 
roupa da rainha. 
Depois de fechar o livro, 
pode ser que você queira 
remexer as letras e inventar 
novas nmas. 

No Balancê do ABECÊ, de Elias 
José, com ilustrações de Helena 
Alexandrino. Editora Paulus. 

Bianca da Encarna~ão, 
Ciência Ho;e. 
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NOVO 
CORRESPONDENTE 

Oi, CHO. É a primeira vez 
que escrevo para vocês. Gos
taria de dizer que o trabalho 
que vocês fazem é de alta qua
lidade e que cada edição é 
melhor do que a outra, espe
cialmente as brincadeiras 
e o Bate-Papo, que é o mais 
maneiro. 

Queria saber como assinar a 
revista, pois adoro ler e não 
quero perder mais nenhuma 
edição. 

Vou escrever outras vezes. 

Francisco de Assis V. Bezerra, 
Porto Velho/RO. 

Escreva quantas vezes quiser, 
Francisco. Agradecemos os elo
gios. As informações sobre 
como assinar a revista vão 
seguir pelo correio, ok? 

FAIA,MATOGROSSO! 
Olá, CHC ! Meu nome é 

Agda, tenho 8 anos, estou 
cursando a 4ª série e gostaria 
que vocês publicassem um 
artigo sobre Mato Grosso, fa
lando do verde, das cachoeiras 
de Cuiabá, da Serra de São 
Vicente e da Chapada dos 
Guimarães. 

Agda Araujo Sardinha Pinto, 
Cuiabá/MT. 

Boa idéia,Agda! Vamos incluir 
sua sugestão na nossa lista. 

FANTÁSTICO! 
Aproveito para parabenizá

los pela CHC 63. O trabalho 
"Em busca q.a cidade esque
cida" éFANTASTICO!!!! Me deu 
ótimas idéias para usar com 
minha turminha da 3ª série. 
AMEI!!!! Será que a professora 
Margarida de S. Neves, respon
sável pelo trabalho, tem algu
ma caixa postal ou telefone 
através dos quais possamos 
entrar em contato com ela? 
Gostaria muito de trocar idéi
as, pois também sou professo
ra formada em História, atuan
do de 1 ª a 4ª série e adorei as 
idéias dela. 

Vera Lúcia F. Ribeiro/RI. 

Vera, encaminhamos sua car
ta e seus dados para a autora do 
texto, para que ela entre direta
mente em contato com você. 

CLUBE PARA POETAS 
Estou formando um clube de 

poesia por correspondência, 
com várias idéias, informações, 
poesias superdivertidas e tudo 
o mais. Os interessados devem 
mandar uma carta com foto 3x4 
e endereço completo. 

Agora, preparem-se: a minha 
idéia é que vocês publiquem 
uma matéria sobre histórias em 
quadrinhos e outra sobre perfu
mes! 

Beijos! 

Amanda B. Salerno - Rua Oscar 
Schneider, 6/203 - Porto Alegre/RS. 

Ótimas sugestões, Amanda! 
Boa sorte com o seu cluhinho. 
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