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OLHE 
PE SE 

ç 
Será que você encontra 
os números que estão 
faltando? Para isso, bas
ta olhar, pensar e fazer. 
É um problema simples 
de soma e multiplica
ção . Vamos fazer? 
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VUlCOES 

• 

PULGA 
QUEVIVE ,,, 
NAAGUA 

omo é que de repente um vul

cão que estava há centenas de anos em 

silêncio volta à atividade? Neste nú

mero você vai ler um bocado de coi

sas sobre os vulcões. E também vai po

der se interrogar sobre esse negócio es

tranho que é o infinito, vai conhecer 

uma pulga que vive na água e saber 

o que faz a engenharia costeira. Nes

te número também tem um conto su

perengraçado da Ana María Machado. 

Aliás, a seção Bate-P.apo dá dicas so

bre uma porção de livros que foram 

lançados no mês passado, na V Bie

nal Internacional do Livro, no Rio de 

Janeiro. E divirta-se resolvendo o mis

tério do amadurecimento das bananas 

_, 

AGUAMOLE 
EM PEDRA DURA 
TANTO BATE 
ATÉ QUE FURA 

BATE-

PAPO 

OCASO 
DAS BANANAS 

VERDES 

artai 
OVEADO
CAMPEIRO 
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Q uando um vulcão entra 
em erupção, dele sai 
um material derretido, 

de cor avermelhada, a lava. 
Mas como é que pinta a lava? 

A lava vem do magma, que 
por sua vez vem daquela ca
mada da Terra chamada man
to, que já conhecemos da 
Ciência Hoje das Crianças 
n? 18. Só para lembrar, o man
to é a parte muito quente e 
pastosa do interior da Terra, 
sobre a qual se movimentam 
as placas da superfície. No 
manto, o magma encontra-se 
em altíssimas temperaturas. 
Se uma coisa que tem tempe
!atur~ de 50°C já quei_ma, 
1magme o magma que atmge 
l.500°C. 
, A diferença entre o magma 

e a lava é que o magma está 
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Em 1977, a erupção 
do Monte Usu, no 
Japão, cobriu 
completamente a 
cidade de Sapporo 
de cinzas 
vulcânicas. 

Uma verdadeira 
fonte de lava foi 
cuspida da cratera 
do Kilausa, vulcão 
que fica em 
Honolulu e que 
entrou em erupção 
pela última vez 
em 1960. 
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MAUNALOA 

KILAUEA 

• • SANTA HELENA 

• LASSEN 

HEKLA• • LAKI 

FAVAL 

VESOVIO 

STROMl!_OLI : SANTORINI 

ETNA 

POPOCATEPETL 

PARICUTIN • 

SANTA MARIA • • FUEGO 
• PELÉE 

• LA SOUFRIÉRE 

COTOPAXI 

CHIMBORAÍO • • RUIZ 

aprisionado no interior da Ter
ra, sob uma grande pressão, 
como a pressão que seu irmão 
gordo exerceria sobre você se 
sentasse na sua barriga. 

O magma contém muitos 
gases e tem pouca mobilida- . 
de. A consistência dele é igual 
a de um brigadeiro. Quando 
o magma atinge a superfície, 
já está mais fluido, que nem 
um doce de leite que acaba de 
sair do fogo. Na superfície, ·os 
gases do magma escapam pa
ra a atmosfera. Podemos dizer 
então que a lava é o magma 
sem os gases e sob a pressão at
mosférica. 

Os vulcões, como os terre
motos, localizam-se principal
mente nas vizinhanças das bor
das das placas litosféricas. Es
tão ali por um motivo bem 

• KILIMANJARO 

NYAMLAGIRA 

simples: para chegar à super
fície, o magma precisa de uma 
'ajudinha', que pode vir de 
duas maneiras. 

A primeira é a presença de 
água. Se, de alguma forma, a 
água conseguir chegar até o 
local onde está o magma, ele 
vai se tornar mais fluido e po
de começar a subir por causa 
do vapor formado pelo conta
to com a água. 

Mas você deve estar se per
guntando: ' 'Como a água po
de chegar a profundidades tão 
grandes?" Isso acontece, por 
exemplo, quando uma placa 
oceânica afunda sob uma pla
ca continental e carrega con
sigo um pouco da água do 
mar. Esse é o caso dos Andes, 
onde a placa do Pacífico afun
da sob a placa Sul-Americana. 

KRAKATOA • 
SEMERU 

• KLIUCHEVSKOI 

• O'SHIMA 
•• BANDAISON 
FUJIYAMA 

TARAWERA 
•: NGAURUHOE 

TONGARIRO 

Essa é a 
distribuição de 
alguns vulcces no 
mundo. Compare 
com a distribuição 
dos grandes 
terremotos e com 
as fronteiras entre 
placas que você viu 
na Ciência Hoje 
das Crianças n'! 18. 
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PRODUTOS LIBERADOS POR UM VULCÃO 

ATMOSFERA 

HIDROGÊNIO 

OCEANO 

.._ _______________________________ _ 
A segunda maneira de aju

dar o magma a subir é quan
do se alivia a pressão sobre ele 
exercida. Isso pode acontecer 
se tivermos grandes rachadu
ras na crosta, como acontece 
nas dorsais oceânicas. As dor
sais são 'montanhas submari
nas' que ficam no meio dos 
oceanos, onde são criadas as 
placas litosféricas. 

A Islândia é uma ilha que 
foi formada dessa maneira. 
Procure a Islândia no mapa. 
Ela fica perto da Grã-Breta
nha, bem no meio do oceano 
Atlântico. Lá existem mais de 
200 vulcões ainda em atividade. 

Não existe, portanto, vulcão 
em qualquer lugar. Eles apa
recem justamente nas bordas 
das placas litosféricas, onde a 
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natureza tem condições de dar 
uma 'ajudazinha' ao magma 
para ele subir. Quando chega 
na superfície sob a forma de 
lava, o magma se resfria e for
ma os vulcões. 

Há mais de quatro bilhões 
de anos, no início da forma
ção da Terra, havia muito 
mais vulcões do que hoje em 
dia. Na época não havia vida 
no planeta. Nem mares, nem 
rios e muito menos terra fir
me. A superfície da Terra era 
coberta por vulcões que expe
liam muitas lavas. Os gases 
que escaparam formaram a at
mosfera ( o ar que respiramos) 
e a hidrosfera (rios, lagos e 
mares). A lava foi se resfrian
do e deu origem às placas que 
atualmente conhecemos. 

Encontramos nos livros o 
termo rocha magmática. Essas 
rochas são justamente geradas 
pelo resfriamento do magma, 
quer na superfície ( dando ori
gem ao basalto), quer a alguns 
quilômetros de profundidade 
( originando, por exemplo, os 
granitos). O granito é uma ro
cha de cor geralmente clara, 
muito utilizado para revestir 
pias de cozinha. Já o basalto 
é escuro e serve para fazer cal
çamento de rua. 

Eder Cassola Molina, 
Maurício de Souza Bologna, 

Marcos Penha da Silva, 
Instituto Astronômico e 

Geofísico, USP 
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JORNAL DOS VULCOES 
Krakatoa, agosto / setembro de 1991. N ~ 23 

• ELO UNDO • 
curiosidades 
vulcânicas 

••• 
Existem atualmente no mundo cer-

ca de 800 vulcões que ainda podem 
entrar em atividade. Desses todos, 77 
ficam no Japão. A pior erupção da his
tória japonesa foi no monte Unzen, 
em 1792. 

• •• 
Ao explodir, um vulcão libera 

energia de várias maneiras: ondas de 
choque, sob a forma de tremores de 
terra, calor e ejeção de material. Em 
1902, o monte Pelée, na Martinica, 
explodiu, atirando blocos rochosos de 
12 metros de diâmetro a uma distân
cia de até cinco quilômetros. 

Em maio deste ano, o vulcão do 
monte Pinatuba, nas Filipinas, entrou 
em erupção depois de passar 600 anos 
em letargia. Manila, a capital das Fi
lipinas, que fica a 90 quilômetros do 
monte Pinatuba, foi coberta por uma 
nuvem de areia vulcânica. Ao explo
dir, esse vulcão liberou energia equi
valente a uma bomba atômica de dez 
megatons. 

CIÊNCIA 
Cientistas do Laboratório Na

cional de Los Álamos, nos Esta
dos Unidos, perfuraram um pro
fundo buraco nas montanhas Je
mez e penetraram até cerca de 
1.800 metros em direção ao escal
dante interior de um vulcão. Os 
cientistas querem extrair amostras 
de minérios e fluidos do interior 
da cratera para pesquisar a quan
tidade de calor e de massa que é 
transferida para a crosta terrestre 
através de processos vulcânicos e 
geotérmicos. 

~ 
***)APAÜ*** 

volta à atividade 
o vulcão do monte Unzen 

Este ano, de
pois de 200 
anos em silên
cio, o vulcão 
do monte Un
zen voltou à 

atividade. O monte fica mais 
ou menos a 50 quilômetros da 
cidade japonesa de Nagasaki. 
A lava desceu da cratera nu
ma velocidade de até 96 qui
lômetros por hora, e numa 
temperatura de mil graus cen
tígrados. A população das al
deias que ficam na base do 
vulcão teve que ser evacuada, 
pois suas casas foram atingidas 
pelas avalanches incandescen
tes. 
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ESQUEMA DO CORPO DE UMA PULGA-D'ÁGUA 

Pulga-d'á9u1 do glnero Moina, cufa carapaça é transparente. 

1. olho; 
2. ocelo; 
3. antênula; 
4. patas; 
5. pós-abdome; 
6 e 7. embriões; 
8. câmara incubadora; 

A pulga-d'água é um bicho que vive nos 
rios e lagos e serve de alimento para 

.. peixes e larvas de insetos. Se a água está 
·. . .l'.JIUito poluída,. as pulgas-d'águ nã9 

co·nseguem so·b~e·viver. i~~o pqde•.P~.eju~i 
' ' ' ' • • • • • , . , • • • • ) ; 1 • .. ' " 

·· .:a.· criação ~ d~, .P-~X~.s -nQ· .Joc~J/ .~, .. 
1
: ·• ~ ~ 

: •• -.. ~· .... ·::~.•·: . • • •• • '•) • IQ' .~ •• , , , ::. •• ~ •• . 

9. intestino; 
10. antena; 
11. corocão; 
12. ânus; 
13. apêndices bucais; 
14. cabeço; 
15. carapaça. 



J_/
ocê já ouviu falar em pulga-d'água? Pois 
olhe esse bicho desenhàdo aí na pági
na ao lado. A pulga-d'água é assim: ela 
tem um par de antenas em cada lado da 

cabeça e é com essas antenas que ela se mo
ve e flutua na água, meio desajeitada, aos sal
tos. Por causa desses saltos que lembram os 
pulos das pulgas é que esse bicho ganhou o 
apelido de pulga-d'água. Na verdade esse ani
mal se chama cladócero e pertence ao grupo 
dos crustáceos. 

Para que servem então as patas da pulga
d'água? Se você reparar bem, vai ver que ela tem 
cinco ou seis pares de patas, cada uma delas 
cheia de uns fios que se chamam cerdas. To
das essas patas ficam se mexendo sem parar, 
jogando água em direção à boca. Perto da bo
ca ficam os apêndices bucais, que também se 
movimentam sem parar, auxiliando na captura 
do alimento. 

Enquanto a pulga-d'água fica flutuando, os 
fiozinhos chamados cerdas formam uma espé
cie de rede que captura pequenas algas e bac
térias para a pulga-d'água se alimentar. Aspa
tas servem, portanto, para arranjar comida. 

O corpo da pulga-d'água é protegido por um es
cudo muito parecido com uma concha do mar. 
Na cabeça, o bicho tem um olho grande e outro 

A bicharada do 
zooplâncton é 
microscópica. Cada 
centímetro do 
desenho 
corresponde 

.. ,: aproxlma~am,nte . ,. 
a um milímetro. .:·· .. · ·. 

,. , , ,. 
; . 

bem pequeno, que se chama ocelo. Mas a pulga
d'água não enxerga feito gente não. Ela só per
cebe onde está claro e onde está escuro. Mais na
da. Assim, a pulga-d'água fica flutuando, pro
curando a luz ou se afastando dela. 

No final do corpo da pulga-d'água tem uma 
parte que se chama pós-abdome. Você sabe pa
ra que serve o pós-abdome? Depois que a pulga
d'água se alimenta, ela fica 'penteando' aspa
tas, limpando os restos de comida. E a pulga
d'água ainda tem um lugar na parte de cima que 
se chama câmara incubadora, onde ficam os 
ovos. 

As pulgas-d'água costumam nadar junto com 
um monte de outros animais pequenos, num gru
po enorme que se chama zooplâncton. Existem 
espécies de pulgas-d'água, de coloração esbran
quiçada, que vivem flutuando no meio do zoo
plâncton. Outras ficam nas margens dos lagos 
e rios e têm a cor levemente marrom. Muitos pei
xes e larvas de insetos se alimentam desses ani
mais pequenos que formam o zooplâncton. Por 
isso, todo lago que tem muito zooplâncton é um 
bom lugar para fazer criação de peixes. 

A pulga-d'água é um alimento importante pa
ra os peixes, principalmente para os peixes jo
vens. E quando a água fica poluída, algumas es
pécies de pulgas-d'água mais sensíveis podem 
desaparecer. Por isso, quando um lago ou rio 
não t~m pulga-d'água e outros animais peque
nos que pertencem ao zooplâncton, isso pode 
ser um sinal de que há poluição. 

Existem muitas espécies de pulgas-d'água. 
Duas delas est~o nas fotos da págin~ ao lado. 
A maioria mede menos que um milímetro! 

Está vendo quanta coisa existe no corpo de 
uma pulga-d'água tão pequena? Você pode 1 

ria imaginar quantas pulg~s-d'água existem em 
um lago? 

Maria Beatriz Camlno Boher 
Departamento de Zoologia, UFRG& 

Marílla Martins 
Ciéncia Hoje 



E
ra um gato amarelo rajado, desses que 
parecem filhote de tigre. De orelha 
esperta, andar macio, olho brilhante. 

Vivia pela rua, sem dono e sem nome, até 
que encontrou a menina. 
A menina era Luísa e não tinha bicho 
nenhum. A não ser um gato que mais 
ninguém via e muita gente até achava que 
não era de verdade. Um gato chamado 
Massamê. 
Quando Luísa encontrou o gato rajado, 
logo disse: 
- Olha lá o Massamê! 
E pegou o gato para ela. Aí todo mundo viu 
que ele existia. 
Mas tinha uma coisa que ninguém sabia. 
É que o gato Massamê não via bem de 
longe. Se fosse gente, usava óculos e 
pronto! Mas já viu um gato de óculos? 
Só se viu mesmo é gato de botas. E mesmo 
assim ... tem gente que não acredita, diz 
que é história. 
Po.is bem, o tal do gato Massamê foi 
a casa de Luísa. Brincou com ela, fl .,,,,,zJli,il ..... , ........ 
carinho, dormiu na almofada. 
Um dia, no jardim, viu uma flor vermelha 
muito bonita. Para enxergar melhor, quis 
ver mais de perto. Então a flor voou. 
- Correndo atrás da borboleta, Massamê? 
- perguntou Luísa. 
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Flor ou borboleta, não importava . . o gato ~♦♦ ·,,,,,,,,;,,,\,,,i!,,\,,l!,,,, .. ,l!\_,,,,,,,, 
tinha se apaixonado por ela. Saiu correndo 

· atrás da mancha vermelha e sumiu . 
. A menina procurou, procurou, mas não 
. conseguiu mais ver o gato. Todo dia ela 
: saía e procurava, para ver se achava, e nada. 
O que ela não sabia é que ele não parava. 
la por todo canto, atrás de qualquer 
mancha vermelha qu~ se mexesse e que 
ele achasse que podia ser a flor-borboleta 
adorada e sumida. 
:Foi atrás do enfeite de uma sacola de 

.rcompras estampada. 
: Foi atrás de um maço de rabanetes num 
carrinho de feira. 
Foi atrás da bola que dois meninos 

·jogavam numa praça. 
Pulou por uma janela para junto de uma 

·! cortina que o vento balançava. 
·· Subiu numa árvore, 
atrás de uma pipa que voava. 

10 

Ficou tonto perseguindo um catàvêtli~~!!:1==······ 
que rodava. ··===····====================·=·· . :~~:f ~~~~~eà Ji~~~;!~ia~ª:v~ ~agn~~a"~-,1•,;=;=,i=i~,\.;;: 
Massamê, virava outra coisa quando ele 
chegava perto e conseguia ver melhor. 
E ele ficou triste, cansado, com fome. 
E com saudade de Luísa. 
Uma noite ele viu a adorada borboleta 
vermelha piscando no escuro, no colo de 
um monstro branco, no meio de um barulho 
horrível: - Uá, uá, uá! 
Foi correndo salvar a amada, bem na hora 
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==ii e o monstro roncou forte .:.._ UUU 
} -, e começou a andar. Logo se 

,,,,,,,,,,,!,!!''''' Com :~~~~:~t ~~~:~g~esm~~~'. li ormiu tanto que até sonhou. Sonhou que 
ão estava mais com fome nem com frio 

nem com dor. Que tinha achado para 
sempre a sua borboleta vermelha. Que 
morava outra vez com a menina Luísa 

e tinha uma almofada macia 
para dormir. Que não faltava mais nada 

para ser muito feliz na vida. 
Quando acordou, antes mesmo de abrir os 

olhos, sentiu que estava num colo macio 
e gostoso, e que a mão de alguém fazia 

carinho na cabeça dele. 
Massamê respirou fundo e conheceu 

aquele cheirinho. Era Luísa! 
Sabe por quê? Na noite em que se 

~ machucou, Massamê não tinha visto 
orboleta nenhuma roubada por nenhum 

monstro branco. Era a luz vermelha do alto 
de uma ambulância que tinha ido socorrer 

alguém, bem na rua onde morava Luísa. 
Por sorte a menina viu quando a ambulância 

ia começando a sair e atropelou 
o gato, de leve. 

- Massamê querido! Você voltou! 
Pegou o gato e levou para casa. Cuidou 

bem dele, esquentou-o, pôs remédio, 
deu mamadeira com leite. 

Na hora em que Massamê abriu os olhos, 
nem acreditou. Estava na almofada de 

Luísa. E a borboleta vermelha estava 
quietinha, pousada bem na sua frente. 

Firmou a vista para ver melhor, enquanto 
ouvia a menina falar. 

- Que bom que você acordou, Massamê ... 
Mas o que é isso? Você não enxerga bem? 

Por que está piscando assim? Vou pedir 
à Fada Missimi para dar uns óculos 

para você. Assim você pode ver 
como ela é bonita ... 

Enquanto falava, a menina passava os 
dedos com cuidado em volta 

dos olhos brilhantes do gato. E ele foi 
vendo cada vez melhor. 

Viu que a borboleta vermelha era de pano. 
E estava no pescoço de uma gata branca 

· e linda que olhava para ele. 
- Viu só Massamê? Esta é a Fada 

Missimi ... Você gosta dela? 
Se gostava ... Mass·amê nunca tinha visto 

gata tão bonita, devia ser fada mesmo. 
Queria ficar junto dela para sempre, 

mesmo que ela não usasse mais aquele 
laço de fita vermelha no pescoço. 

E ficou mesmo. Por muitos e muitos anos. 
E os dois encheram de gatinhos 

a casa da menina Luísa e 
quintais da vizinhança. Todos filhotes 
.... -, de Massamê e da Fada Missimi. 

\ 

~ Ana Maria Machado 
\ ,. ,..__..,. 11 



Com quatro quatros podemos formar os al
garismos de O a 10. 

O desafio consiste em combinar as quatro 
operações (adição, subtração, multiplicação e 
divisão) com os quatro quatros. Por exemplo: 

44-44=0 

4 X 4 + 4 
4 

= 5 

44 --4 = 7 
4 

Descubra as formas de escrever os outros al
garismos e mande as soluções encontradas pa
ra cá. 

Desafio retirado do livro O homem que calculava, 
de Malba Tahan, 1938, .2~ edição, Editora A.B.C., RJ. 

Paulo tem uma coleção de bolas de gude. Sandra quer saber quantas bolas ele tem. O menino responde: 
- Para você saber, tem que resolver primeiro um problema. Nesse quadro circule cada par de números 

constituído por um número e seu dobro. Por exemplo, 50 e 100. No final, some os números que não têm 
par. O resultado corresponde ao número de bolas de gude que eu tenho. 

60 61 81 107 91 214 

90 140 83 142 103 92 
\. 

51 101 105 100 166 71 

80 72 122 200 70 180 

82 182 100 120 164 206 

50 160 210 162 202 102 
·epnó ep s111oq v9I we1 01n11d :y1SOdS311 



Hoje em dia é muito difícil encontrar um 
veado-campeiro, mesmo nos lugares onde 

antigamente ele vivia. 
A caça e a ocupação dos locais por ele 
habitados praticamente acabaram com 

o bicho. No Brasil, há algumas reservas onde 
o hábitat do veado-campeiro é preservado 

e o animal lá ainda sobrevive. 



GALERIA 
dos bichos ameaçados 





veado-campeiro, um cervo 
elegante e gracioso, é tam
bém conhecido como veado

dos-pampas. Mede cerca de 70 cen-
tímetros, nos ombros, e o chifre che
ga a ter uns 30 centímetros. 

O pêlo é curto e liso, marrom
acinzentado ou avermelhado. Are
gião em volta dos olhos, o focinho e 
a parte de baixo do corpo e da cau
da são brancos. 

Assim que os filhotes nascem, seu 
pêlo tem uma porção de manchas 
brancas, que desaparecem na pri
meira muda de pêlo. Os chifres só 
vão nascer depois de um ano de ida
de; e nascem com uma só ponta, que 
mede entre dois e oito centímetros. 

Quando o veado-campeiro já está 
adulto, o chifre tem seis pontas. De 
tempos em tempos ele cai, mas nas
ce outro no lugar. O novo chifre é 
coberto por uma pele aveludada que 
vai secando e cai também. Como os 
outros veados da América do Sul, 
apenas os machos têm chifres. 

O veado-campeiro vive no Brasil, 
no Paraguai, no Uruguai e na Argen
tina, sempre em lugares planos, com 
vegetação aberta. No sul, ele é ca
racterístico dos pampas. No Brasil, 
é comum nos campos da região Cen
tro-Oeste. 

Durante o inverno, este cervo é 
visto sozinho ou em pares. Mas na 

primavera, o veado-campeiro reúne
se em grupos maiores. Gostam de se 
alimentar no fim da tarde ou à noite. 
De dia, ficam escondidos no mato al
to. De manhã cedo ou à tardinha, 
procuram riachos de águas límpidas 
para beber. 

Quando o veado-campeiro encon
tra alguma coisa que não conhece, 
levanta a cabeça por cima do capim 
e fica imóvel, olhando. Se sente que 
há perigo, bate com o casco no chão 
e sai correndo à toda, dando gran
des saltos. 

O fim do verão é a época do aca
salamento, quando os machos come
çam a lutar entre si. No Brasil, os fi
lhotes nascem entre setembro e ou
tubro. 

O veado-campeiro já foi muito ca
çado por causa da pele. Antigamen
te, era procurado também por cau
sa dos bezoares, pedrinhas que se 
formam no estômago e intestinos de 
vários ruminantes. As pessoas acre
ditavam que essas pedrinhas seriam 
poderosos amuletos contra todo tipo 
de veneno. O nome científico desse 
animal é Ozotoceros bezoarticus, e 
foi dado por Lineu por causa das tais 
pedrinhas. 

Erika Hingst e Rui Cerqueira 
Departamento de Ecologia, UFRJ 



- Você sabe contar mesmo? 
- Claro·: um, dois, três, quatro, 30 ... 40 ... 

200 ... 300 ... 999, mil. .. ! 
- E o que mais? 
- ... 999 mil, ... um milhão ... Chega 1 
- Tudo bem! Eu só queria ver se você sa-

bia contar até esses numerões. Mas será que 
você pode continuar? 

- Poder, posso. Só que não agüento. Você 
não sabe que esse troço não tem fim? Mesmo 
que eu conte até cair e volte a contar e passe 
para alguém contar para mim, eu ia ficar ve
lho sem ter acabado. 

- Sei disso. Mas só comecei esse papo por
que meu pai me contou uma história gozada 
um dia desses. Foi uma história que aconteceu 
mesmo e com gente grande. Um escritor con
tou que quando ele era pequeno, o pai dele 
foi a uma competição mundial de matemática, 
lá na Itália. Eles chegaram na sala de compe
tição e começaram a escutar: "36.7 47, 
36.748, 36.749, ... 40.720, 40.721, ... ". Ca
da qual gritava um número maior. Ganhava 
quem conseguisse dizer o maior número. Lá pe
las dez da noite, um deles gritou mais forte: 
"Um bilhãol" Todo mundo ficou admirado. 
Mas veio outro e gritou: "Um bilhão de bilhões 
de bilhões!" Aí todos gritaram: "Bravol" -
e aplaudiram muito. Foi aí que o pai do cara 

O INFINITO 
estufou o peito, olhou à volta com ar superior 
e comecou: "Um bilhão de bilhões de bilhões 
de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões ... " 
A turma delirava: "VIVA!" Aos poucos o pai 
do cara foi perdendo a voz e os bilhões já iam 
saindo baixinho, até que ele foi se esborra
chando na cadeira, o presidente da mesa pu
xando ele pelo casaco e segredando: "Che
ga, chega, isso vai lhe fazer mal." Mas os 
aplausos não paravam, a galera, entusiasma
da, já ia entregando a medalha de ouro para 
ele. Mas aí outro velhote gritou lá do fundo da 
sala: "Mais uml" Prontol O pai do escritor foi 
logo abandonado. O outro é que foi carrega
do em triunfo. Quando pai e filho voltaram pa
ra casa, o velho se atirou nos braços da mu
lher, dizendo: "Se eu ao menos tivesse dito 
MAIS DOIS!" 

MORAL. DA HISTÓRIA 
Essa competição matemática foi contada co

mo verídica pelo italiano Cesare Zavattini, no 
livro Parlando di me. Outro italiano, o profes
sor de matemática Lucio Lombardi Radicie, 
transcreveu a mesma história no livro L 'infini
to/ publicado em Roma, em 1981 . 

A moral da história é que nesse bate-papo 
foi abordado um assunto muito importante na 
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matemática, uma de suas idéias mais ricas. do que ele. Basta até o 'mais um' para der
rubá-lo, lembram-se? Garotos como esses sempre estarão desco

brindo uma mina de ouro, às vezes sem se dar 
conta de sua potencialidade. 

Agora, para espichar o assunto: O que te-
- ria acontecido se, na competição, só fosse per

mitido usar os números pares? O que deveria 
ter dito o cara que foi considerado o vitorioso? 

Vocês iá imaginaram- se existisse uma mina 
sem fim? Ou, dizendo de outro jeito, uma mi-
na infinita? · Será que você consegue armar uma compe

tição dessas em que só valham os números ím-Pois não é que se comporta como se fosse 
uma mina infinita o conjunto dos números da 
contagem, também chamados números natu
rais? E infinito o conjunto dos números naturais. 

pares? Como iria ficar? · 
Você não quer inventar uma outra forma de 

competição com números cada vez maiores? 
Será que os conjuntos de números pares, ou 
de ímpares, ou dos múltiplos de dez também 
são infinitos? 

Por maior que seja o número natural esco- · · 
lhido, tão grande quanto a nossa imaginação, 
é sempre pos·sível enco"ntrar um número maior 

,,.....____, ' 
(' ,,...... 

TRAVESSURAS 
1 FI TO 

o 
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Respondeu bem quem disse que os conjun- • ) 
tos dos números pares, dos ímpares e dos múl- ~ 
tiplos de dez também são infinitos. Mas quem ~ 
não respondeu assim não precisa se envergo- ~J,t./ ~ 
nhar, porque está muito bem acompanhado, --_,.;:_"1 -~ 
até por grandes matemáticos de antigamente. "".""' 

Os mate'!1áticos gre~os q~e viveram muito ~ , 
antes de Cristo ter nascido nao gostavam des- ~~ .. 
se negócio de infinito. Achavam que mesmo os 1,; 

números muito grandes que usassem seriam nú
meros.finitos. E foram levando, sem preocupa
ções, até se atrapalharem com alguns detalhes. 
E tomaram verdadeiro horror ao infinito. 

Mas já se passaram séculos e gerações de ma
temáticos, físicos, astrônomos trabalharam nes
se assunto. Erraram, voltaram atrás, andaram 
de novo. Com tanta experiência acumulada, os 
matemático.s de hoje têm até tranqüilidade.~. nó 
infinito. O que não quer dizer que não esteiam 



bisbilhotando outros assuntos e buscando no
vas dúvidas. Esse negócio não pára . Parece 
até iogo eletrônico. Cada vez aparece um mais 
bacana. 

Vamos fazer mais uma brincadeira~ Escrevam 
aí: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 7 4 7 5 7 6 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 ... . .. ... ... . .. ... . .. 109 11 O -
... ... ... ... . .. . .. ... . .. . .. ... 

Se vocês quiserem continuar marcando ·os 
múltiplos de dez vão observar o seguinte: eles 
ficam bem arrumados na última coluna, enquan
to os números naturais estão ocupando o qua
dro inteiro. Mas assim como os naturais, os múl-

tiplos de dez também não terminam, ou seja, 
formam um conjunto infinito. 

Mas vamos fazer uma nova arrumação: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

t t t t t t t t t t t 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 11 O .. . 
É só fazer cada número da linha de cima 'to

mar conta' de um número dez vezes maior do 
que ele, e que colocamos na linha de baixo. Es
se 'tomar conta' a gente marca com uma setinha. 
Para que o múltiplo agradeça ao seu 'tomador 
de conta', marcamos a setinha de volta. Você 
repara que cada número atende ao seu múlti
plo de dez. Essas também são coisas do infinito. 

Mas vamos pensar, que isso não faz mal a nin
guém; o que aconteceria com um coniunto fini
to, valendo só os números até dez? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t 
10 
Fica assim e não tem outro jeito! Se vocês qui

serem, podem continuar usando os números na
turais e os ímpares. E antes que vocês digam que 
essa brincadeira pode continuar indefinidamen
te, prefiro parar por aqui e ir cuidar de outras 
coisas. Mesmo porque, nem só de infinito vive 
o homem. .8 

<li 

Se vocês quiserem propor outras travessu- ~ 
ras, escrevam para a redação da revista. ·~ 
Tchaul ~ 

Moema de Sá Carvalho 
Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Educação Matemática 



d s nhlsta pintou uma paisagem, 
ma se distraiu e cometeu 13 erros. 
Vamos ver quem acerta quais são? 
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AS PRAIAS 
E AS ONDAS 

P raio não serve apenas poro 
tomar banho de mor. Serve 

também de defeso poro os terrenos 
do continente, continuamente 
atacados pelo mor. Embora não 
reporemos nisso, os grãos de areia 
estão sempre em movimento, 
levados de um lodo poro outro 
pelos ondas. Mos enquanto os 
ondas fazem isso, elos deixam de 
desfruir cosas, avenidas, · jardins 
que ficam logo depois do faixo de 
areia. Deve haver, portanto, 
espaço suficiente poro os ondas se 
esparramarem sem alcançar os 
construcões. 

Só qÚe durante os ressocas, ou 
tempestades do mor, os ondas 
sobem mais do que o habitual e 
acabam carregando mais areia do 
gue quando o mor está fraquinho. 
Essa areia todo é levado do porte 
alta do praia poro dentro do mor, 
sendo depositado ao largo do 
zona de orrebentocão. 

Passado o temp~~tode, voltam 
os ondas característicos de tempo 
bom e o nível médio do mor desce. 
A areia posso o ser depositado no 
porte alta do praia, recompondo 
suo formo original. Esse processo 
todo chamo-se 'transporte 
transversal de sedimentos', e é 
comum em todos os praias. 

Mos os ondas são capazes 
também de levar os grãos de areia 
de um lodo poro outro, ao longo 
do comprimento do praia. Esse 
trons_porte é chamado 'longitudinal'. 

No verdade, quando um banco 
de areia cresce quase o olhos 
vistos, ou quando uma mancho de 
óleo posso pelo embocadura de 
um rio, ou ainda quando sai de 
uma lagoa um cheiro forte· e 
desagradável, estamos diante de 
diversos processos que resultam 
tanto do ação do próprio natureza 
- tamanho dos ondas, nível do 
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Durante a 
ressaca, as ondas 
carregam areia da 
parle alta da praia 
poro o largo da 
arrehentação. Com 
o bom tempo, a 
areia é carregada 
de volta, 
recompondo o 
perlil original 
da praia. 

mor, correntes marinhos, tipo de 
sedimentos etc. - quanto da ação 
do homem. 

Deve haver um equilíbrio entre 
o capacidade que os ondas têm de 
transportar areia e o quantidade 
de grãos disponíveis poro serem 
transportados. Se alguma coiso 
interferir nesse processo, pode 
haver desequilíbrio, isto é, erosão 
(falto de areia) ou assoreamento 
(sol;>ro de areia). 

E aí que entro o engenharia 
costeiro. 

O engenheiro costeiro estudo o 
mor e suo interocão com o costa. 
Estudo também á praia e projeto 
obras que suportem o ataque dos 
ondas e, ao mesmo tempo, não 
provoquem donos ao meio 

_;_ -: __ :;;--. _ :_ -- __ ... :. ____ .. - ambiente. Ele vai dizer qual é o 
.:4-MJ_j!;i:&iérU!R"'"·"' .. -1i:.:t"'" faixo de segurança o ser deixado 

- ~-=.. - ~ t' . - ... --- -:_-....; _ ~------~ --= ~ poro o mor noo o mgir os .,..,. -- -_. .-., .,,,,. ----



benfeitorias; qual a quantidade de 
areia que as ondas carregam; 
para onde o mar leva essa areia, 
em condições de bom tempo e 
durante as tempestades. A 
engenharia costeira tanto previne 
aciâentes quanto recupera 
ambientes danificados. 

Na praia do Leblon, na c,idade 
do Rio de Janeiro, por exemplo, 
deve-se fazer um trabalho de 
recuperação para que não se 
percam as obras já construídas, 
como muros, av~nida, tubulação 
de esgotos etc. E o caso de 
'engordar' a praia, alargando sua 
extensão com areia traziâa de 
outro lugar. Assim, a praia do 
Leblon terá mais defesa contra os 
ataques do mar. É um trabalho 
que exige cuidado, porque a praia 
não pode perder suas características 
próprias, como boas ondas para 
surfe, por exemplo. 

Isso tudo nos leva a repensar 
o significado da expressão 
'impacto ambiental'. Todo mundo 

pensa que impacto ambiental 
é uma coisa negativa. Só que 
existem impactos positivos, que 
são aqueles que recuperam o 
ambiente atendendo às 
necessidades da comunidade. 

UMA PROFISSÃO 
ATUAL 

A engenharia costeira é uma 
profissão recente. Exige 

conhecimentos de física, 
matemática e também sobre o 
mar, a costa e a atmosfera. 
Quem segue essa profissão vai 

buscar adequar as necessidades 
dos homens que vivem no litoral 
com as características do meio. 
Ou seja, o engenheiro costeiro 
tem que pensar em como usar 
racionalmente os recursos naturais 
e atuar de forma não poluente e 
não predatória, preservando o 
patrimônio natural e humano. 

São muitos os problemas 
estudados pela engenharia 
costeira. Por exemplo, quando 
uma lagoa está poluída e as 
espécies que nela vivem começam 
a morrer, a engenharia costeira 
age recuperando o sistema de 
circulacão natural das águas. 
Quancfo um manguezal está 
secando, por um motivo qualquer, 
o engenheiro recupera a irrigação 
necessária à sobrevivência do 
manguezal. 

O engenheiro ~osteiro também 
estuda os portos e as vi?s de 
acesso para que os navios 
trafeguem com segurança; os 
dutos que trazem o petróleo das 
plataformas oceânicas até a costa; 
as melhores formas de explorar 
os recursos minerais na costa; o 
lançamento de esgotos por meio 
de emissários submarinos etc. 

No Brasil existem muitos 
problemas para a engenharia 
costeira resolver. São quase oito 
mil quilômetros de costa onde vive 
boa parte da populacão. Para se 
ter uma idéia, de cada cem 
brasileiros, 20 vivem no litoral. 
Só no estado do Rio de Janeiro, 
64% da população mora à beira
mar. A presença do homem nessa 
região provoca uma série de 
transformacões necessárias. Mas 
essas transformacões devem se 
harmonizar com o meio ambiente. 
Isso depende em parte do 
engenharia costeira, mas depende 
também da forma como as áreas 
da costa são ocupadas. 

Enise Valentini 
Programa de Engenharia Oceânica, 

Coppe, UFRJ 
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BIENAL 

V Bienal Internacional 
do Livro do Rio de Ja
neiro foi o maior suces-

so! Você apareceu por lá? 
Não? Então eu vou lhe con
tar ... 

A Bienal é uma grande f es
ta do livro onde a gente en
contra os títulos mais recentes 
e até aqueles de que você 
nunca ouviu falar. A Bienal, 
como o próprio nome diz, 
acontece de dois em dois 
anos, e desde 1987 vem se 
realizando no Rio Centro, no 
Rio de Janeiro. Uma das coi
sas boas da festa é o encontro 
com os autores, que estão 
sempre por lá, loucos para ba
ter um papo com os leitores. 

HISTÓRIA 

André Pereira e a 
Adriana Torres, auto
res do livro A carta de 

Pero Vaz de Caminha, com 
ilustrações de Tibúrcio, tam
bém estavam na Bienal. Eles 
resolveram uma carta que é o 
mais antigo documento sobre 
o Brasil. Data do dia 22 de 
abril de 1500. A língua por-

tuguesa daquela época era 
muito diferente da atual. Por 
isso, a Adriana e o André 
adaptaram a linguagem para 
todo mundo entender o que a 
carta representa. 

A carta de Pero Vaz de Caminha 
Adaptação de Adriana Torres e An
dré Pereira, ilustrações de Tibúrcio, 
Editora Ao Livro Técnico. 

JORNAL! 

utros autores também 
presentes na Bienal 
escreveram sobre o 

mesmo tema: jornal. É a maior 
coincidência da paróquia! O 
Nani e a Fátima Portilho lan
çaram os livros ] ornai do me
nininho e A bolinha de jornal, 
que, apesar de falarem de jor
nal, dizem coisas completa
mente diferentes. 

O Nani, no seu Jornal do me
nininho, conta a história de 
um menino que resolve fazer 

um jornal. E aí nós vamos co
nhecendo todas as partes do 
jornal: economia,, esporte, 
crônica, cartum. E tanta coi
sa que nem cabe aqui no 

: Bate-Papo. A gente fica co
: nhecendo também o menini

nho que escreve notícias co
mo se fossem poesias: 

Verdade nua e crua 
A rua que tem tantas casas 
Tem que dormir na rua. 

Jornal do menininho 
Nani, Editora Record. 

JORNAL II 

á A bolinha de jornal, tex
to da Fátima Portilho e ilus
trações de Reger Mello; 

também tem jornal no meio, 
só que agora ele não aproxi
ma as pessoas. Afasta-as. A 
bolinha de jornal é sobre um 
menino que quer muito brin
car com o pai. Mas o pai está 
muito ocupado, lendo jornal. 



A autora reserva um final to
talmente surpreendente, e as 
ilustrações do Roger dão um 
toque especial ao livro. 

A bolinha de jornal 
Fátima Portilho, ilustrações de Ro
ger Mello, Editora Estação Liberda
de. 

BOTAS 

sse ano, o pessoal da 
Bienal caprichou nos li
vros para crianças. Hou -

ve muitos lançamentos. Lá no 
estande da editora José Olym
pio eu conheci o Márcio• Tri
go, autor do livro A verdadei-

ra história dos sapatinhos de 
cristal, que tem ilustrações su
persimpáticas da Mariana 
Massarani. Os dois - Maria
na e Márcio - contam a his
tória de Botelho e Botina, um 
par de botas que, depois de 
viver muitas alegrias nos pés 
de um menino, foi deixado de 
lado, dentro do armário. Con
tada assim, a história parece 
triste, mas você vai ver a sur
presa que ela traz no final! 

A verdadeira história dos sapati
nhos de cristal 
Márcio Trigo, ilustrações de Maria
na Massarani, José Olympio. 

Luciana Sandroni 

odo começo de semes
tre, lá ·vem o tema: 'As 
férias'. Quem nunca es-

creveu redação sobre as férias 
levante o dedo. 

Pois a Luciana Sandroni, 
essa mesma que dá superdicas 
no Bate-Papo, também passou 
pela experiência. Só que a re
dação da Luciana deu uma 
confusão danada, que termi -
nou em bronca e até mesmo 
em desaforo. 

Por causa da tal redação, a 
Luciana acabou escrevendo 
um livro inteiro: Memórias da 
ilha. Porque o avô dela tinha 
uma ilha e era lá que a Lucia
na ia passar as férias. 

Na ilha de Marabá, era tu
do tão diferente que até a via
gem virava uma curtição. E a 
Luciana tem um jeito tão gos
toso de contar as coisas que 
tudo fica superengraçado. 

O livro tem também uma 
porção de histórias dentro da 
historiona que eram as férias. 
Como a da Aninha, irmã do 
João Felpudo. Quem quiser 
ver como é que as férias ficam 
superinteressantes quando 
contadas cqm graça não dei
xe de ler. E uma viagem. 

Memórias da ilha 
da Luciana Sandroni, com ilustra
ções do Dudu, publicado pela Edi
tora Agir. 

Luiz Carlos Rotberg 
Faculdade de Comunicação, UFF 
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VEDES 

É uma boa comer bananas sem do uma banana a cuca trabalha 
comprar. Ou dar bananas para os melhor): 
amigos sem que eles fiquem zan- - Se não tivéssemos embrulha-
gados. Sei disso porque em nosso do as bananas, será que elas ainda 
quintal há um monte de bananei- estariam verdes? 
rasque de vez em quando dão um O pior foi que me deu vontade 
bruto cacho. de comer outra banana e aí eu pen-

Ora, outro dia o Zé jardineiro sei: 
disse que estava na hora de colher "Se não tivéssemos embrulhado 
o cacho de bananas, embora as fru- as bananas, será que elas ainda es-
tas estivessem verdes. E explicou: tariam verdes?" 

- A gente corta o cacho e as ba- Anote o que você acha sobre is-
nanas amadurecem direitinho. É só so e depois parta para tirar a lim-
embrulhar em jornal. po como é isso. 

Todo mundo concordou. Cor- Mande uma carta para Ciência 
tou-se e embrulhou-se bem o ca- Hoje das Crianças dizendo qual era 
cho. Uma semana depois eu esta- a sua opinião, o que você fez para 
va comendo banana madura. Só verificar se ela estava certa e que 

õ .o 
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o 
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. _ ~ ~. ... que me veio uma dúvida (parece resultado obteve. ·- ~w3,\. .~ 
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DICA 

Quero mandar uma dica de lo
cadora de livros aqui no Rio. O 
nome é Ler é viver e já tem ao 
todo 900 títulos. A Ler é viver fi
ca na rua da Assembléia, 36, sala 
901. Telefone: 232-9449. 

Fernanda M. da Cruz Silva 
Rio de Janeiro, RJ 

VIVA A REVISTA 

Recebi a revista em 16 de agos
to e fiquei até sem ação ao saber 
que estavam sem dinheiro para 
a impressão. Sei que não deixa
rei de receber os exemplares a 
que tenho direito. Mas escrevo 
para comunicar que continuarei 
torcendo para que essa situação 
seja corrigida. Uma publicação 
como essa, informativa, diverti
da, interessante, não pode dei
xar de circular. 

Conceição Rodrigues 
São Luís, MA 

A direção e os educadores da 
EEPG Professora lrma P ansani 
Marin têm acompanhado a Ciên-

Ventos 
Coração 

eia Hoje das Crianças / .. ./ A 
clientela desta unidade escolar é 
de baixa renda e, em virtude dis- . 
so, estamos solicitando a doação 
de uma assinatura da revista pa
ra uso comum dos alunos. 

Helena Márcia S. Fava Pinto, 
Votuporanga, SP 

Alguns estudantes do Colégio 
Cristo Rei também escreveram 
elogiando e dando força. 

Luana, Natália, Joana, Marcello, Ma
riana, Thiago 
Linhares, ES 

MAIS BARRIGUDOS 

Quero parabenizá-los pela ma
téria 'A cidade dos barrigudos' 
(Ciência Hoje das Crianças n'? 
18). Vocês usaram uma forma 
chocante e motivadora para edu
car as pessoas sobre higiene e ao 
mesmo tempo deram uma lição 
de moral nesse pessoal descom-
prometido. · 

Maria dos Anjos Gomes de Almeida 
Altos, PI 

AJUDANDO A ENSINAR 

Quero avisar que recebi a re
vista já um tanto atrasada. Mas 
mesmo assim resolvi assinar. Pois 
eu sou professor na zona rural 
deste município de São Sebas
tião e pretendo modificar o mé
todo de ensino, principalmente 
de ciências. Achei que esta se
ria uma boa oportunidade, pois 
a Ciência Hoje das Crianças vai 
ajudar muito. 

Claudener Martins, 
São Sebastião, PR 

O QUE É, O QUE É? 
Eu me chamo cama; 
nela ninguém se deita. 
Só leão se ajeita? 
(camaleão) 

O que é, o que é? 
Que tem luz 
E só vive no escuro? 
(vaga-lume) 

Rafael Vieira 
João Pessoa, PB 
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Antônio Barreto é minefro de Passos. 
Este 'Anzol' é poema do livro Isca de 
pássaro, publicado em 1990. 
Antônio Barreto tem outros sete livros 
escritos para o público lnfanfo-juvenil. 
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