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SODEBA 
E m um concurso na escola, . 2. Nélson não fez prova de 

Marta, Nélson, Carlos e . matemática e recebeu nota 
Renata ganharam prêmios, cada • menor que 95 . 
qual em uma disciplina: • 3. Carlos não fez prova de 

• matemática, geografia, história . história nem de geografia . 
e português. As notas que . Ele tirou uma das duas 
tiraram foram: 90, 94, 96 e 99 . . . maiores notas . 
Com a ajuda das seguintes 4. A criança que fez prova de 
informações, descubra a 

. 
matemática tirou nota 99. 

disciplina em que cada . 5. Marta não fez prova de 
criança ganhou o prêmio . geografia. Ela teve nota maior 
e a nota que cada um tirou. . que a de Nélson . 
1. Rena ta não fez prova . 6. A criança que fez prova 
de português e tirou nota 

. 
de português tirou 90. 

maior que 95. 
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O BURACO 
NA CAMADA DE 

A 

OZONIO 

A DURAS 

PENAS 

os 
GOUINHO~ · 

• 
CiENCiA 
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~ N a Reunião Anual da SBPC, a 

Ciência Hoje das Crianças promoveu 

uma série de eventos para crianças. 

Você vai ler sobre isso na seção de 

'B , ate-papo . 

Um assunto que tem preocupado to

do mundo é o buraco na camada de 

ozônio. Andaram medindo o buraco, 

que já é um rombo: três vezes o ta

manho dos Estados Unidos. Há uma 

matéria que explica o que é isso e por 

que existe. 

E sobre a vida e as pesquisas nas ca~ 

vemas, você já ouviu falar? Então leia 

o artigo sobre o tema e veja as fotos. 

Chocantes. Não deixe de conhecer 

também o sistema especial que os gol

finhos têm para capturar suas presas 

e se orientar no nado. 

OPERAÇÃO 
SALVAMENTO: 
CAVERNAS 
BRASILEIRAS 

ÁREAS E 
PHÍMETROS 

GERl~GONÇA 
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assunto aqui é ozônio. 
O que é isso, ozônio? 
Parece uma palavra es

tranha. E é mesmo, pois ela 
vem da língua grega. Quer di
zer 'mau cheiro'. E que quan
do o ozônio é produzido numa 
descarga elétrica, como um 
raio, por exemplo, sente-se no 
ar a sua presença pelo forte 
cheiro que produz. Daí o anti
go nome grego ozein, que vi
rou o nosso ozônio. O dicioná
rio do Aurélio refere-se corre
tamente ao ozônio, mas há mui
tos que insistem na grafia incor
reta ozona, por exemplo. 

O ozônio é um gás. É uma 
substância pura que não é lí
quida nem sólida, nas condi
ções normais da atmosfera. É 
um gás invisível que existe em 
toda a atmosfera, mas que é 
mais concentrado a mais ou 
menos 30 quilômetros de altu
ra. É nesta faixa de altura que 
se fala da 'camada' de ozônio, 
ou seja, uma região em que 
existe muito ozônio. Esta parte 
da atmosfera chama-se estratos
fera. 

Já falamos de atmosfera. To
do mundo sabe o que é: o meio 
gasoso que existe em torno da 
gente, em torno do nosso pla
neta. Nós todos vivemos dentro 
dessa massa de gás que às ve
zes chamamos de ar. Sem at
mosfera, sem o ar, não haveria 
vida em nosso planeta. 

Um dos gases que compõem 
a nossa atmosfera, e que se cha
ma oxigênio, é fundamental pa
ra todos os animais e plantas, 
porque precisamos para o ato 
de respirar. Pois bem, o oxigê
nio é um dos gases mais impor
tantes e abundantes da nossa 
atmosfera atual (nem sempre foi 
assim). E é deste oxigênio que 
se produz o ozônio. 



BURACO 
NA CAMADA DE 

OZÕNIO 

A IMPORTÂNCIA 
DO OZÔNIO 
O ozônio é um gás superimpor
tante. Além de suas caracterís
ticas químicas, ele tem a função 
de proteger a superfície do pla
neta Terra da radiação ultravio
leta, o UV-B, que faz muito mal 
à saúde de pessoas, animais e 
plantas. O ozônio faz, portan
to, o papel de um escudo pro
tetor que repele a parte inde
sejável da radiação solar. 

A radiação UV-B é uma pe
quena parte da radiação do 
Sol, que é composta de várias 
cores: principalmente o verde; 
o vermelho e o violeta. Além da 
cor violeta, tem a ultravioleta. 
E uma parte desta ultravioleta 
chama-se UV -B. É este pedaço 
que faz mal aos organismos. 
Seria muito ruim se esta radia
ção chegasse à superfície de 
nosso planeta, pois provocaria 
muitas doenças e até a morte de 
microrganismos e plantas. É a 
presença do ozônio na alta at
mosfera que impede a passa
gem dessa radiação indesejável. 

4 

DESTRUIÇÃO 
DO OZÔNIO 
Como tem papel importante na 
vida do planeta, é preciso que 
o ozônio permaneça na atmos
fera, fazendo o seu trabalho. 
Mas nos últimos anos, cientis
tas de todo o mundo estão ob
servando uma diminuição na 
camada de ozônio, isto é, a 
quantidade de ozônio na cama
da está diminuindo lentamen
te, numa ordem de 4% a cada 
dez.anos. 

Isso significa que mais UV -
B chega à superfície terrestre, 
porque menos ozônio quer di
zer menor eficiência no·proces
so de retenção do UV-B. A 
perspectiva de que esta tendên
cia continue preocupa os cien- . 
tistas e tem alertado todo mun
do. Mas não há motivo para 
sustos e alarme. Devemos é fi
car atentos e agir para acabar 
com a destruição do ozônio. 

~ 

O BURACO DE 
OZÔNIO ·) 

Até agora falamos de uma 
destruição ainda pequena. 

O buraco de ozônio, como o 
próprio nome sugere, é o resul
tado de uma destruição violenta 
que remove mais da metade da 
camada de ozônio, todos os 
anos, na região do Pólo Sul. É 
aí nessa região da Terra cha -
mada Antártica que acontece o 
buraco na camada de ozônio, 
somente nos meses de setem
bro, outubro e novembro de ca
da ano. 



O QUE DESTRÓI O 
OZÔNIO 
Ao que tudo indica, o respon
sável pela destruição da cama
da de ozônio é o CFC. A sigla 
representa uma família de subs
tâncias químicas que tem o clo
ro como um de seus componen
tes. É o cloro que ataca o ozô
nio, destruindo-o. 

O CFC não é uma substân
cia produzida pela natureza. 
Foi criada em laboratório e du
rante muitos anos, inclusive ho
je em dia, prestou grandes ser
viços. A principal utilização é 
como produto refrigerante nos 
aparelhos de ar condicionado 
e principalmente em geladei
ras. 

O cloro fica dentro do CFC. 
O CFC funciona como se fosse 
um pequeno 'cofre' que guar
dasse dentro dele, trancado, o 
cloro. Toda vez que se fabrica 
uma geladeira ou um ar-condi
cionado, por exemplo, um pou
co de CFC escapa para a at
mosfera. 
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Os efeitos da radiação ainda não ameaçam o Brasil. 

O 'cofre', então, viaja no ar, 
com os ventos, mas o cloro não 
cqnsegue sair de dentro dele 
enquanto estiver viajando na 
baixa a,tmosfera. Um dia, o 'co
fre' chega na alta atmosfera, 
onde existe um novo fator que 
vai funcionar como se fosse a 
chave do 'cofre'. Esse fato no
vo é a presença de radiação ul
travioleta. É ela que abre o 'co
fre', liberta o cloro que estava 
guardado lá dentro, e este, en- · 
tão, imediatamente ataca a ca
mada de ozônio. 

O QUE FAZER? 

Para resolver esse problema 
da camada de ozônio foi cria
do o Protocolo de Montreal, 
que é um acordo internacional 
pelo qual todos os países se 
comprometem a diminuir e 
eventualmente parar a fabrica
ção e o uso do CFC. O Brasil 
faz parte deste esforço. Existe 
tambêm a I OC, uma comissão 
de cientistas de vários países, 
inclusive do Brasil, que perio
dicamente avalia o estado da 
camada de ozônio. É bom saber 
o que é e apoiar a atuação do 
Protocolo de Montreal e da 
roe. 

Volker W. J. H. kirchhoff 
Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais 
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omeçou implicando com as palavras. Cenas palavras. 
Algaravia foi a primeira delas. O pai usava muito, toda vez que desejava tra

duzir ou explicar alguma situação muito confusa. Não dizia o pai que estava '' a 
maior confusão'', por exemplo. Era sempre algaravia. ''.Algaravia dos diabos!" 

Depois vieram outras, tantas outras. Como presepada, salamaleque, para
lelepípedo, empáfia etc. Et cétera, aliás, foi uma das boas. 

Mas aos poucos foi passando a fase da implicância com as palavras. Implicância tam
bém: "Não me venha com implicância!" Sempre o pai, às vezes a mãe. Todos implicantes. 
Todos implicavam com ele. Foi, também aos poucos, entendendo o sentido delas na prática 
e se acostumando com as repetições. Dentro ou fora do contexto ( essa durou um tempão 
para ser digerida). 

E veio a fase das expressões. Evoluía. 
Tem bicho carpinteiro. Dormiu o sono dos justos. Está como o diabo gosta. Tiabalha 

feito um condenado. E vai por aí afora ( essa, então era terrível e inaceitável. Por aí onde?). 
Um dia ouviu o pai reclamando porque conseguiu não-sei-o-que a duras penas. Con

fusão na cabeça. Confusão geral. Até algaravia. Começou a pensar e procurar e perseguir 
e pesquisar. , 

E viu que a galinha tinha penas, mas que elas eram molezinhas. Não era bem isso. E 
que quando sentia pena de alguém jamais endurecia. Também não era isso. Ficava mesmo 
era bem molezinho, de coração derretido e a lágrima frouxa. E fez um esforço danado para 
entender essa, como fizera para entender as outras. Todas as outras. 

E não é que conseguiu? 
Quando o pai perguntou, disposto a ensinar, se ele já sabia o que queria dizer a duras 

penas, ficou maravilhado com a resposta do filho. Uma resposta de quem fez mesmo muito 
esforço para aprender. 

- Já sei! Já aprendi! E a duras penas. 

Luís Pimentel 

Luís Pimentel é jornalista e já publicou dez livros para crianças. 





O s GOLFl~Hos sÃo FAS-

CINANTES MAMÍFEROS 

AQUÁTICOS: ALÉM DA DE

SENVOLTURA NO NADO, 

DOS SAL TOS INCRÍVEIS, 

PODEM APRENDER ALTOS 

TRUQUES E REALIZAR DI

VERTI DAS ACROBACIAS. 

AS PRAIAS BRASILEIRAS 

NADAM VÁRIAS ESPÉCIES 

DE GOLFINHOS. UMA DE

LAS JÁ VIROU SÍMBOLO 

DA BAÍA DE GUANABARA. 

MAS OS RIOS DO NORTE 

DO BRASIL, DA BACIA 

AMAZÔNICA, ABRIGAM ES

PÉCIES MUITO PARTICULA

RES DE GOLFINHOS, COMO 

O BOTO VERMELHO E O TU

CUXI, AMBOS AMEAÇADOS 

DE EXTINÇÃO. 



aleias e golfinhos são mamíferos aquáticos 
que recebem o nome geral de cetáceo, pala
vra formada por duas outras: a latina cetus, 
que significa grande animal marinho, e agre

ga ketos, que quer dizer monstro marinho. 
O boto-vermelho e o tucuxi são os únicos cetáceos de 

água doce do Novo Mundo. Vivem na bacia amazônica e 
quase exclusivamente nas mesmas áreas. Alimentam-se 

. basicamente de peixes, mas não chegam a brigar por cau
sa de comida: cada um deles prefere uma espécie e um 
tamanho diferente de peixe. 

O boto-vermelho é o maior golfinho de água doce do 
. mundo. Pode medir dois metros e 80 e pesar 180 quilos. A 
nadadeira do dorso de um boto-vermelho é baixa e tem for
ma de quilha de barco. As nadadeiras peitorais são largas 
e grandes, capazes de produzir movimentos circulares pa
ra frente e para trás. 

O tucuxi (acima) gosta de 
águas abertas e sem 

vegetação. Já os bolos da 
baía de Guanabara (ao lado) 

ficaram tão famosos que 
passaram a figurar na 

bandeira do antigo estado. 

Como tem um 'pescoço' que lhe permite movimentar a 
cabeça para cima, para baixo e para os lados, e como seu 
corpo é bastante flexível, o boto-vermelho pode nadar en
tre as árvores das florestas alagadas da Amazônia, os iga
pós, e fazer manobras em águas bastante rasas, capturan
do o peixe com um simples movimento lateral de cabeça, 
sem precisar deslocar o corpo todo. 

A cor do boto varia desde o cinza escuro até uma tona
lidade rosada. Daí o nome popular de boto-vermelho ou 
boto cor-de-rosa. Muitos têm o ventre e a parte lateral do 
corpo cor-de-rosa, mas o dorso é cinza ou malhado. Apa
rentemente a cor varia com a idade: nascem cinza escu
ro; quando vão envelhecendo, e de acordo com o tipo de 
água em que vivem, ficam cada vez mais rosados. 

Os botas têm hábitos solitários. Deve? em quando são 
vistos em grupos de dois, mãe e filhote. As vezes reúnem
se em grupos de 15 a 30. Tendem a atacar presas sol itá
rias que vivem no fundo do rio ou as que vivem em cardu
mes temporários. Os alimentos preferidos são pescadas, 
peixes lisos em geral, bagres e bacus, todos com tama
nho entre dez e 80 centímetros. 

O tucuxi é um dos menores golfinhos do mundo. O 
maior que já encontramos em nossas pesquisas media 
um metro e 52 centímetros e pesava 55 quilos. Ele tem cor 
de chumbo no dorso e rosada no ventre. 



Esses botos que aparecem no litoral de 
Fernando de Noronha são chamados de 

'rotadores' por causa dos saltos e voltas 
que descrevem no ar. 

As nadadeiras do peito do tucuxi são delgadas. A do 
dorso é alta e curta. A pele é rígida e tem a textura de um 
ovo cozido. O tucuxi não pode nadar dentro do igarapé ou 
em águas rasas, como o boto, mas somente em áreas aber
tas e sem vegetação de cobertura. Em compensação, ele 
atinge altas velocidades quando persegue a presa, porque 
o corpo do tucuxi tem a forma de torpedo. 

O tucuxi vive em grupos e ataca as presas também 
agrupadas, ou seja, peixes em cardumes. Entre os prefe
ridos estão as branquinhas, as pescadas e o mapará. 

O ciclo de cheias e vazantes dos rios da Amazônia in
flui não só na alimentação, mas também nos deslocamen
tos e nos ciclos de reprodução de todas as espécies aquá
ticas da região. O período reprodutivo de botos e tucuxis 
depende da quantidade de alimentos à disposição na épo
ca de amamentar os filhotes. Entre o final da cheia e o iní
cio da seca as fêmeas têm os seus filhos. Amamentam
nos, portanto, durante a seca, quando os peixes ficam 
mais concentrados em certos locais, facilitando a captu
ra. A gestação demora aproximadamente dez meses. 

Os filhotes de boto nascem com cerca de 80 centíme
tros. Os de tucuxi, com mais ou menos 75 centímetros. Du
rante o nascimento, a cauda sai primeiro e a cabeça por 
último. Vários meses depois do desmame, os filhotes ain
da podem ser vistos acompanhando suas mães. 

Como todas as outras espécies de golfinhos de água 
doce do Velho Mundo, o boto e o tucuxi também estão 
ameaçados. Primeiro por causa da pesca desmedida, pois 
as redes e as malhadeiras lançadas aos rios acabam cap
turando botos e tucuxis. 

Mas atualmente a maior ameaça é a destruição do há
bitat onde vivem esses cetáceos: o desmatamento das f lo
restas e a destruição das várzeas ameaçam diretamente 
a vida deles. Também o represamento dos rios para fins 
energéticos e de irrigação isola as populações de golfi
nhos e impede a migração dos peixes que os alimentam. 

Outra coisa que está acontecendo é o envenenamen
to da cadeia alimentar pela poluição provocada por inse
ticidas e pesticidas, assim como por metais pesados usa
dos na mineração, afetando a reprodução e a vida dos gol
finhos amazônicos. 

Dependendo das águas dos rios em que 
vivem, os botos-vermelhos podem 
apresentar uma cor acinzentada. Dizem 
que isso acontece por causa da 
incidência dos raios solares. 

Vera M. F. da Silva 
Centro de Pesquisas de Biologia Aquática, INPA, e 

Univt rsidade de Cambridge 
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Imagens formadas de sons 
anto o boto como o tucuxi têm boa visão em 
águas claras ou fora da água. Mas em 
comparação com os golfinhos do mar, 
enxergam pouco. Então, como é que nas 
águas·escuras e barrentas dos rios 
amazônicos, onde a visibilidade é pouca, eles 

conseguem se alimentar? 
Todos os cetáceos têm um sistema sonar semelhante 

ao dos morcegos, que amplifica o som que esses animais 
recebem do ambiente. Por causa do sistema sonar, 
desviam-se de obstáculos e localizam suas presas. 

O sonar está localizado na região da testa, conhecida 
como melão, e na porção superior da mandíbula, onde 
estão concentrados os lipídios acústicos, uma gordura de 
composição química diferente da gordura do corpo. 

Esse sistema é conhecido como ecolocação e 
funciona assim: há uma emissão de cliques projetados 
pelo melão, que se contrai e se expande para captar ou 
projetar sons de baixa freqüência. Esses sons são 
produzidos pela passagem do ar de um saco aéreo a 
outro, na área nasal, e são controlados muscularmente. 

Os sons passam do melão para a água e são refletidos 
pelos objetos que encontra no seu caminho. Ao voltar, o 
eco é recebido pela mandíbula e pelo melão na área dos 
lipídios acústicos, passando para o ouvido interno e 
criando uma espécie de 'imagem' formada por sons. A 
forma e a altura do eco informam o golfinho sobre 

· tamanho, forma, densidade, textura e movimentos do 
objeto. O tempo entre a emissão do sinal e o recebimento 
do seu eco indica a distância em que o objeto se 
encontra. Esses 'cliques' usados na ecolocação são 
diferentes dos assovios de outros sons que os golfinhos 
usam para se comunicar entre si. 

O~ONA~ 
DO 

BOTO 
o 

O AR DOS PUL: 
MÕES PASSA PA· 
RA O SACO AÉ· 
REO. 

f) 
O SOM É ENVIA• 
DO DO SACO AÉ· 
REO ATRAVÉS 
DO MELÃO DEN• 
TRO D'ÁGUA. 

e 
O SOM É CAPTA• 
DO DE VOLTA PE• 
LA MANDÍBULA 
E VIAJA PARA O 
OUVIDO. 

CRÂNIO SACO AÉREO 

OSSO TIMPÂNICO E OUVIDO INTERNO 

SOM 
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PATRIMÔNIO CULTURAL 
AMEAÇADO? 

CAVERNAS 
BRASILEIRAS 

O Brasil tem muitas 
cavernas. A maior parte 
delas está localizada em 

Goiás, na Bahia e em 
Minas Gerais, em regiões 

que, outrora, eram 
cobertas por um mar não 
muito fundo. Essas eram 
cavernas formadas por 

rochas calcárias, embora 
também existam algumas 

que se originaram de 
outros tipos de rocha. 

As nossas cavernas 
constituem não apenas 

patrimônio natural, mas 
também um precioso 
patrimônio histórico. 



UM MUNDO NAS 

CAVERNAS 
á cerca de 600 milhões de anos, 
um mar cobria boa parte do 
interior do Brasil. Mais raso do 
que os atuais oceanos, esse mar 

. carregava consigo sedimentos 
ricos em cálcio, que iam se depositando 
no fundo. Com o passar dos séculos, o 
mar foi desaparecendo e os sedimentos, 
agora endurecidos, transformaram-se em 
rochas, principalmente em rochas 
calcárias. 

Movimentos lentos da Terra, mais 
suaves que os terremotos, foram 
produzindo rachaduras nas rochas. A 
água da chuva, que se torna ácida ao 
passar pela atmosfera e pelo solo -
porque dissolve gás carbônico - , foi 
penetrando nas rachaduras, dissolvendo 
a rocha e produzindo buracos cada vez 
mais largos e fundos, formando salões, 
túneis e abismos. 

Esses espaços escavados pela chuva 
nas rochas ao longo de milênios são as 
cavernas, estudadas pela espeleologia. 
Também é a água da chuva penetrando 
no calcário que forma, dentro das grutas, 
os belos e curiosos cristais que 
conhecemos pelo nome de estalactites -
quando caem do teto como cortinas - ou 
estalagmites - quando crescem a partir 
do chão. 

A maior caverna brasileira atualmente 
conhecida é a Toca da Boa Vista, na Bahia. 
Os espeleólogos ainda estão estudando 
essa caverna, que já tem 36 quilômetros 
de galerias labirínticas mapeados. Só isso 
já coloca o Brasil na lista das 40 maiores 
cavernas do mundo. Quando se puser no 
mapa as centenas de galerias ainda não 
exploradas, a Toca da Boa Vista vai ficar 
entre as dez maiores do mundo, com 
cerca de cem quilômetros de extensão. 

14 



Gravura feita pelo 
homem pré-histórico na 
entrada da Gruta dos 
Desenhos, em Minas 
Gerais. 

Interior da Toca da Boa 
Vista (BA), a maior caverna 
brasileira-Asomamentações, 
como estalactites, 
estalagmites e colunas, 
recebem o nome genérico 
de espeleotemas_ 

A vida nas cavernas é bastante 
especial, porque o ambiente é muito 
úmido e completamente escuro. Lá dentro 
não há plantas. Mas as cavernas são 
o lugar preferido de bichos que gostam 
de escuro e umidade. Esse é o caso 
de centopéias, grilos e muitas espécies 
de besouros e aranhas que ali vi vem 
alimentados por galhos e folhas trazidos 
pelas águas dos rios. 

Muitos bichos, vivendo dentro das 
cavElrnas por várias gerações, acabaram 
desenvolvendo grandes antenas que 
servem para que eles se orientem no 
escuro à procura de alimentos. V árias 
deles já não têm nem olhos e são 
completamente brancos. Esses são animais 
incapazes de sobreviver em ambientes 
iluminados. 

15 



Algumas famílias de aranha estão 
adaptadas para viver no interior de 
ambientes úmidos e escuros como 
o das cavernas. 

Os mais conhecidos habitantes desse 
mundo subterrâneo são os morcegos. Eles 
formam grandes bandos que, do lado de 
fora, comem frutas e insetos, e, do lado 
de dentro, se penduram no teto de salões 
e galerias, de cabeça para baixo. 

Os moradores das cavernas formam 
uma curiosa cadeia alimentar: o cocô 
dos morcegos alimenta centopéias e 
grilos, que são devorados pelas aranhas. 
E uma cadeia, portanto, que começa do 
lado de fora da caverna. Por isso é que 
a preservação da vida no interior da Terra 
depende das florestas e dos rios da 
superfície. 

No interior das cavernas são 
encontrados também, misturados à terra, 
restos de animais mortos que foram 
carregados pelas enxurradas e pelos rios. 
Muitos desses restos são ossos de bichos 
que já desapareceram há cerca de dez mil 
anos, como a preguiça e o tatu gigantes 
e o tigre-de-dente-de-sabre. Há também 
vestígios de homens pré-históricos, que 
usavam as cavernas como abrigo, morada 
e templo. Por vezes, as paredes estão 
gravadas com figuras que datam de 
muitos séculos. 
16 



Entrada da gruta de São Vicente 
(GO). O rio que aqui aparece 
percorre toda a gruta (cinco 

quilômetros) e tem cachoeiras de 
até dez metros de altura. 

Peixe despigmentado, ainda não 
descrito, encontrado em um rio 
subterrâneo na gruta Morena (MG). 

Esqueleto de preguiça-gigante. Restos desses 
animais, já extintos, são constantemente 
encontrados no interior das cavernas de Minas 
Gerais e da Bahia. 

É bom a gente lembrar que a extração 
do calcário para a indústria de cimento 
vem provocando a destruição de muitas 
cavernas importantes. Isso acontece 
apesar das leis de proteção. O mínimo 
que se pode fazer é selecionar as cavernas 
que têm que ser pre~ervadas. Só assim 
poderemos conservar esses ambientes tão 
frágeis, interessantes e que, além do mais, 
conservam preciosas informações sobre 
a história dos homens e da natureza. 

Luís Beethoven Piló 
Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico de MG 
Flávio Chaimovich 

Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas, MG 
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PERIMETRO 

MATEMÁTICA DA SALA 

DE JANTAR 

lJ ma vez fui comprar uma 
mesa para a sala de jantar 
e ouvi do vendedor: 'Leve 

a redonda. Ocupa menos espaço." 
Mesas de jantar têm todas a 

mesma altura. O espaco que 
ocupam, portanto, depende 
da área (larQura vezes o 
comprimento) do tampo. 

◄ O 

O vendedor queria dizer que 
mesas redondas têm menor área 
do que as outras? Tive que me 
esforçar para não dizer que ele 
estava redondamente enganado. 

Além de beleza, qualidade e 
preço - aspectos importantes, mas 
que não interessam no momento 
-, quando alguém compra uma 
mesa, pensa no número de pessoas 
sentadas ao redor e quer que a 
área ocupada seja a menor 
possível. No meu caso, eu 
procurava uma mesa para oito 
pessoas. 

Um adulto sentado em uma 
mesa ocupa normalmente 60 
centímetros (cm) do comprimento 
do bordo dela. A mesa para oito 
que eu queria devia ter um bord? 
de pelo menos 8 x 60 cm, ou sela, 
4,8 metros (m). O comprimento do 
bordo de uma figura plana chama
se perímetro. Eu estava querendo 
comprar uma mesa de 4,8 m de 
perímetro. 

Imaginemos que eu aceitasse a 
sugestão do vendedor e comprasse 
a mesa redonda. O bordo seria 
uma circunferência de 4,8 m de 



comprimento. Coisa complicada é 
o cálculo do perímetro e da área 
de uma circunferência. Mas pelas 
fórmulas que conheço, eu seria o 
feliz proprietário de uma mesa cuja 
área seria de 1,82 metro quadrado 
(m2). 

Acontece que não segui o 
conselho do vendedor. Pensei que 
oito pessoas poderiam muito bem se 
acomodar em uma mesa retangular: 
uma em cada cabeceira e três de 
cada lado. O perímetro dessa mesa 
seria 4,8 m, mas o tampo seria de 
0,60 x 1,8, ou seja, 1,08 m2, ou 

seja, bem menor do que a área da 
mesa redonda de mesmo perímetro. 

A loja não tinha mesa retangular 
de 1,8 X 0,60 metro. O vendeâor -
agora acertadamente - observou 
que uma mesa desse formato era 
estreita demais. Os joelhos das 
pessoas iam bater uns nos outros e 
ia faltar lugar para pratos e 

travessas. O moco mostrou-me uma 
boa mesa retangular de 0,80 por 
l,80 m, que acabei comprando. 
Nela, as oito pessoas teriam um 
perímetro maior para se 
acomodarem. E a área da mesa, 
igual a 1,44 m2, seria menor do que 
a da mesa circular. 

Os matemáticos sabem que, entre 
todas as figuras planas com o mesmo 
perímetro, a que tem maior área é o 
círculo. Por isso, ao contrário do que 
dizia meu amigo vendedor, qualquer 
outra mesa para oito pessoas ocupa 
menor área do que a redonda. 

1. 



COMPARACÃO DE , 

ÁREAS COM TESOURA 

E CARTOLINA 

] 

ão é preciso ser 

J 
matemático e conhecer 
muitas fórmulas para 

comparar áreas de figuras 
geométricas. 

Alguns livros de geografia, 
quando querem dar uma idéia do 
tamanho do nosso país, expõem 
u.m mapa do Brasil dentro do qual 
estão arrumados, em diferentes 
eosições, todos os países da 
Europa, com exceção da ex-União 
Soviética. · 

Este é um bom método para 
mostrar que uma figura plana (Fj 
tem área maior do q_ue outra (G : 
recortam-se vários {G) que devem 
caber dentro de (F), sem haver 
superposição. Isso parece besteira, 
mas não é. Nem sempre 
conhecemos as fórmulas que nos 
permitam comparar áreas. Mesmo 
quando existem fórmulas, cortar 
e ar~umar pode ser divertido. 
(fig. l ). 
- Vamos ver como isso se resolve 

no caso de alguns polígonos. 
Quando você recorta um 

determinado polígono em vários 
outros polígonos menores ·e estes, 
convenientemente agrupados, 
cobrem exatamente um segundo 
polígono, então os dois polígonos 
grandes têm a mesma área. E vice
versa: se dois polígonos têm áreas 
iguais, então é sempre possível 
decompor um deles em polígonos 
menores que, reagrupados, 
formam a figura do outro (figs. 2, 
3 e 4). 

A 

º
As mesas (A), retangular, e (B), circular, têm o mesmo perímetro. Mesmo 
sem conhecer fórmulas, simplesmente contando os quadradinhos contidos 

em uma e outra figura, vê-se, então, que (B) tem área bem maior que (A). 

r R p 

s 

1 / 
E-. Comecemos com um exemplo bem simples. Nesta figura, o retângulo (R) 
~ e o paralelogramo (P) têm bases iguais e também alturas iguais. A figura 
mostra como decompor o retâng·ulo no trapézio (1) e no triângulo (2), os quais, transpostos 
para a direita, cobrem exatamente o paralelogramo. 

r p P' P" 

s 

E'I Assim, sem precisar de fórmulas, vemos que dois paralelogramos com bases 
E:.I e alturas iguais têm áreas iguais. Assim, os três paralelogramos da figura 3 
têm áreas iguais. 

r e C' C" C"' 

s 
A B 

ri Dado um triângulo (T) qualquer, podemos justapor-lhe outro triângulo igual, 
li.l (T'), de modo a obter um paralelogramo. Daí, a área de qualquer triângulo 
(T) é igual à metade da área de um retângulo que tem base e altura iguais às 
de (T). Se deslocarmos o vértice de um triângulo ao longo de uma reta paralela 
a essa base, todos os triângulos assim formados têm áreas iguais. 



12 cm 7,9 cm 

medidas em escala 1 :2 

~ Aí temos um triângulo cujos três lados têm 12 cm de comprimento e um quadrado 
11:.1 cujo lado mede 7,9 centímetros. A altura do triângulo é 10,39 cm. Sua área 
é, portanto, igual a (7,9 x 10,39) + 2 = 62,4 centímetros quadrados. A área do 
quadrado .. é igual a (7,9)2 = 62,4 centímetros quadrados. Logo, o triângulo e o 'luadrado 
desenhados aí têm áreas iguais. 
É possível decompor o triângulo em polígonos que, reagrupados, cobrem exatamente 
a área do quadrado. Uma idéia é construir um modelo em cartolina de cada uma 
dessas figuras, recortá-los e arrumar os pedaços a fim de obter a outra figura . . 
Partindo do triângulo chega-se ao quadrado, e vice-versa. 

5 

r:I O quadrado sobre a hipotenusa foi dividido em quatro quadriláteros iguais, 
1:.1 numerados de 1 a 4, mais um quadrado, de número 5. Por meio de simples 
deslocamentos, esses polígonos são levados a posições em que passam a cobrir 
precisamente os quadrados construídos sobre os catetos. Isso pode ser visto 
pelos números da figura. 

Agora vamos fazer o inverso: 
dadas duas figuras de mesma 
área, vamos decomP.or uma delas, 
juntar os pedaços e formar uma 
outra (fig. 5). 

~ 

Seguindo por aí, podemos 
chegar a um resultado que tem 
papel importantíssimo nos estudos 
de geometria e suas aplicações. 
Trata-se do famoso teorema de 
Pit~goras. 

Vamos pegar um triân..,aulo 
retângulo q_ualquer, (ABq. 
O ângulo (A) é reto. O lado maior, 

!
BC\, chama-se hipotenusa. Os lados 
AB e (AC) chamam-se catetos do 

triângulo. 
Sobre cada um dos lados desse 

triângulo retângulo iremos construir 
um quadrado. O teorema de 
Pitágoras afirma que a área do 
quaârado construído sobre a 
hipotenusa é igual à soma das 
áreas dos quadrados construídos 
sobre os dois catetos (fig. 6). 

Para obter os quadriláteros 1, 
2, 3 e 4, a regra é a seguinte: 
toma-se o centro (ponto de 
encontro das diagonais) do 
quadrado de lado (AC), construído 
sobre o maior dos dois catetos. A 
partir desse centro, traçam-se uma 
linha paralela e uma linha 
perpendicular à hipotenusa. E 
pronto. 

Um desafio para o leitor: mostre 
que a área do triângulo equilátero 
que tem como lado a hipotenusa 
(BC) é igual à soma das áreas dos 
triângulos equiláteros que têm por 
lados os catetos (AB) e (AC). 

Elon Lages Lima 
Instituto de Matemática Pura e Aplicada 
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SBPC - CRIANÇAS 

ste ano teve criança na 
SBPC. Pois é. O pes
soal da Ciência Hoje 

das Crianças resolveu organi
zar uma série de eventos liga
dos à revista para a criança
da que ia lá na Universidade 
de São Paulo durante a 44~ 
Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da 
Ciência. A SBPC das Crian
ças abafou: começou com 
uma exposição comemorativa 

dos cinco anos da nossa 
revista*, que mostrava um re
sumo das matérias e ilustra
ções que apresentamos ao 
longo desse tempo. 

~~ 
1 24 ( -.J( 

CONFERÊNCIAS 

s cohf erências foram o 
maior sucesso. Sele
cionamos autores de 

matérias que vocês já leram e 
que ainda vão ler e que fala
ram para mais ou menos 70 
crianças de cada vez. 

O E der Casso la Molina f a
lou sobre a vida da Terra e co
mo se estudam os movimentos 
do planeta. A Maria do Rosá
rio de Almeida Braga falou 
sobre as algas do mar e as 
pesquisas da ilha do Cardoso. 

Angelo Machado · contou 
para as crianças uma pesqui
sa que fez sobre medo de flo
resta. Ele descobriu que entre 
os dez maiores medos estão o 
medo de bichos que nem exis
tem no Brasil e que só vi vem 
aqui em jardim zoológico. A 
Enise V alentini mostrou como 
a erosão está transformando as 
praias brasileiras e disse co
mo é que se faz para evitar 
problemas futuros. 

João Steiner convidou a 
criançada para uma viagem 
interplanetária. O pessoal 
adorou passear nos anéis de 
Saturno, descer em Marte e 
conhecer os satélites de outros 
planetas. Paulo Knauss contou 

para a garotada como era uma 
viagem a caravela na época 
de Colombo: o maior aperto, 
com pouca comida, muita 
doença e reclamação. 

Lana Lage da Gama Lima 
mostrou o que as bruxas f a -
ziam na Idade Média e o que 
os outros faziam com elas pa
ra puni-las. O pessoal chegou 
a ficar assombrado. E o 
Eduardo Marcelino Veado le
vou um audiovisual sobre um 
passeio na Estação Ecológica 
de Caratinga: é bicho e plan
ta a valer. 

LANÇAMENTO 

a SBPC das Crianças 
também teve lança
mento de livro. Foi O 

velho da montanha, de Ange
lo Machado. O Angelo conta 

I 



a história de um menino da ci -
dade que vai passar um tem
po, com o pai, entre os índios 
Tirió, lá na Amazônia. A com
plicação começa quando se 
descobre minério no rio e tu -
do fica ameaçado, inclusive 
Jon-Chon, o velho da monta
nha que conhecia tudo, até 
mesmo o começo da história 
do planeta. 

O livro é legal porque a 
gente aprende, junto com 
João, o menino branco, as sa
bedorias e travessuras dos 
meninos indígenas. E o final 
é surpreendente,, mas nin
guém vai contar. E ler o livro 
e ajudar a garotada a salvar 
Jon-Chon. 

O velho da montanha, 
de Angelo Machado, da Editora 
Melhoramentos. 

NAS ESCOLAS. 

as a SBPC das Crian
ças também foi a es
colas municipais que 

faziam parte do Projeto Fé
rias. Roberto Lent levou cére
bros de plástico iguaizinhos 
aos humanos e contou como é 
esse negócio de fazer pesqui -
sa com cérebros. O Ennio 
Candotti mostrou como as coi
sas pesadas aqui na Terra po
dem ser levíssimas na Lua, co
mo os astronautas que pirue
taram por lá. 

Marcelo Barcinski foi à es
cola falar sobre sistema imu
nológico, doenças que pegam 
e que não pegam, vacinas e 
fortalecimento do nosso orga
nismo. E o Maurício Murad 
fez o maior sucesso contando 
para a criançada as pesquisas 
que faz sobre uma das maio
res paixões nacionais: o fute
bol. 

uem quiser encontrar 
fácil os exemplares 
avulsos e coleções da 

Ciência Hoje das Crianças 
pode ir, no Rio, na Livraria 
Amais. Lá tem também uma 
série de atividades incríveis, 
como palestras, oficinas, ex
posições. 

A Livraria Amais fica na 
rua Real Grandeza, 314, Bo
tafogo. 

última coisa que acon
teceu na SBPC das 
Crianças foi a entrega, 

para a Ciência Hoje das 
Crianças, do Prêmio José Reis 
de Divulgação Científica. O 
pessoal da revista ficou can
sado com tantas atividades, 
mas prometeu que no ano que 
vem tem mais. Até lá! 

* A exposição dos cinco anos de Ciência 
Hoje das Crianças contou com o apoio de 
Renart Fotolito, Fotocomposição e Ed. 
Ltda. e GE do Brasil. 



MATERIAL 

1. Uma base (tradução: um 
compensado de 12 por 35 
centímetros e um centímetro 
de espessura). 
2. Suporte da membrana 
(tradução: garrafa plástica de 
refrigerante; dessas de 1 ,5 ou 
dois litros). 

3. Membrana vibrátil 
(tradução: saco de leite ou 
qualquer outra sacola plástica 
que deve medir 15 por 25 
centímetros). 
4. Calha (um canudo de 
refrigerante). 
5. Arroz saltitante (cinco grãos 
de arroz). 
6. Bocal (um copinho de café 
descartável). 
7. Condutor sonoro (um metro 
de conduíte de plástico 
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ACÚSTICA 

flexível de dois centímetros de 
diâmetro. O nome comum é 
conduíte 'goela de pato'). 
8. Material complementar: 
parafusos de madeira 
com arruela e uma fita 
adesiva. 

COMO MONTAR 
ESSA GERINGONÇA? 

F aça um corte inclinado 
na garrafa de plástico, 

que nem aí na figura. Para 
fixar a garrafa na base, instale 
um parafuso com arruela 
perto do gargalo e outro mais 
perto do fundo da garrafa. 

Se quiser melhor fixação, 
coloque outros parafusos em 
volta da garrafa. 

Recorte a membrana de 
plástico de tamanho um 
pouco maior do que a 
abertura que você fez na 
garrafa. Estenda essa 
membrana sobre a abertura e 

prenda-a, com firmeza, com 
fita adesiva, pelo lado de fora. 
É muito importante que o 
plástico fique bem 
esticadinho. 

Com uma tesourinha de 
ponta fina divida um canudo 
de refrigerante ao meio, no 
sentido longitudinal. Fixe com 
cola metade desse canudo, 
que fica com a forma de uma 
calha, sobre a membrana. 

Agora abra o fundo do copo 
de café de modo a encaixar 
nele uma das pontas da 
mangueira. A outra deve ser 
encaixada no gargalo da 
garrafa. 

COMO FUNCIONA? 

e aloque os grãos de arroz 
na calha e fale, 

encostando a boca no copo 
de café. Os grãos vão 
começar a andar. Se você 
qui#er promover uma corrida, 
coloque outra calha sobre o 
plástico e novos grãos de 
arroz sobre ela. 

Não se esqueça de que, 
por motivos de higiene, cada 
pessoa que falar deve usar 
um copo de café. 

\ 
\ 

\ 

se 
PENSE BEM 

Q uando você fala, o ar 
vibra. Essa vibração é 

canalizada pela mangueira 
para dentro da garrafa. 
Vibrando dentro da garrafa, 
o ar faz o arroz trepidar. 

Os g rãas sobem e descem 
muito rapidamente. Como o 
canudo está inclinado, ele 
forma uma ladeira. Dessa 
forma, o arroz, quando cai, 
desloca-se um pouco mais 
para a frente, parecendo 
andar na calha. 

E se você agora não falar, 
mas só soprar na mangueira? 
Será que o arroz vai andar? 

Ronaldo de Almeida 
Douglas Falcão 

Projeto Brincando com a Ciência, 
MAST, RJ 
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Cartas 
ADIVINHA 

• Qual a diferença entre a mu
lher e o leão? 

(R.: É que a mulher usa batom, e 
o leão, ruge.) 

• O que é que a formiga tem 
maior do que o boi? 

(R.: O nome.) 

• De que lado fica a asa da 
xícara? 

(R.: Do lado de fora.) 

Renata Vasconcelos. 
SP 

EXPERIÊNCIA 

Um leitor da Paraíba mandou 
um bocado de experiências pa
ra cá, uma delas chamada 'Fun
ciona feito um pulmão'. "O ma
terial é um copo de plástico 
transparente, duas bexigas de 
borracha, um canudo de plásti-

'40 JOGOS' - RESPOSTAS: 

QUADRADO MÁGICO: (sentido horizontal) 2. 
Adição: O, 1, 1, 6; 10. Adição: 1, 3, 2; 12. Subt.: 
2, 3; 20. Mult.: 2, 2, 4; 22. Subt.: 5, 2, 1, l; 30. 
Adição: 2, 1, 2, 3; 32. Subt.: 5, 3, 1, l; 40. 
Mult.: 2, 3, 3, 2. 

MENSAGEM OCULTA: 3. Proibido pisar na 
grama; 6. Volto logo; 13. Fechado para almo
ço; 16. Passagem proibida; 23. Vire à esquer
da; 26. Cuidado, cão feroz; 33. Não fume; 36. 
Devagar. Escola . 

QUAL É O INTRUSO: 5. Gaúcho (é quem nas
ce em um estado, e não em um país); 8. Gali
nha (só tem 2 patas); 15. Tênis (esporte indivi
dual); 18. Milho (cereal); 25. Onça (é o único 
que vive no Brasil); 28. Ônibus (transpÓrte co
letivo); 35. Psicologia (é ciência humana); 38. 
Coentro (não tem a letra a). 

co, um pedaço de barbante. Fa
zer um furo pequeno no fundo de 
um copo para o canudo passar. 
Amarrar uma da-s bolas na pon
ta do canudo que está dentro do 
copo. Cortar a outra bola e es
tender a borracha bem firme na 
boca do copo. Está pronto o pul
mão! Puxe a borracha da boca 
do copo. O que acontece?" 

José Francisco de Andrade. 
PB 

COCADA 
Aí vai uma receita deliciosa de 

cocada branca. 
Um coco ralado, duas xícaras 

de açúcar, duas xícaras de água, 
uma colher de chá de essência 
de baunilha. Coloque no fogo o 
açúcar, a água e a baunilha. 

Misture bem até formar uma cal
da grossa. Coloque o coco e dei
xe terminar de cozinhar. Colo
que no mármore e corte as coca
dinhas. Deixe esfriar e pronto! 

Ellianjose M. S. Junqueira ~yres. 
BA 
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CIENTISTAS 

A Ciência Hoje das Crianças 
deveria contar para a gente co
mo é a vida dos cientistas. As 
matérias são lindas, boas de ler 
e de aprender, mas fico pensan
do como é que os cientistas che
gam a saber de tantas coisas. E 
os ecologistas também, porque 
agora falamos muito de ecologia, 
mas isso é de há pouco tempo. 
Como é que de repente sedes
cobrem tantas coisas? 

Neide Lopes. 
ES 

BRINCADEIRAS 

Gosto muito quando vocês pu
blicam matérias sobre brincadei
ras que as crianças de outros lu
gares chamam de outro jeito, 
mas brincam quase do mesmo. 
Se fosse possível continuar, eu 
agradeceria. 

Maria lzabel Baptista. 
RJ 

JOGO DO 27 

No número 2'1, na página de 
jogos, aquele intitulado 'O enig
ma.do barqueiro' não é de Moe
ma Sá Carvalho. Dela é só o ou
tro, 'Bombons em fração'. 
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DA PAGINAÇÃO 
ui' s livros de poemas devem ter margens 
f!/ largas e muitas páginas em branco e sufi

cientes claros nas páginas impressas, para que 
as crianças possam enchê-los de desenhos - ga
tos, homens, aviões, casas, chaminés, árvores, 
luas, pontes, automóveis, cachorros, cavalos, 
bois, tranças, estrelas - que passarão também 
a fazer parte dos poemas. 

Do livro Sapato vermelho 

Mario Quintana 
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