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1 NTE RNACIONAL 
Vários cientistas de diferentes nacionalidades participaram de um 
congresso importantíssimo. Cada qual falava apenas o seu idioma. 

Para que pudessem se compreender, foram contratados sete 
intérpretes. Cada intérprete era capaz de traduzir apenas de um 

idioma para outro, e vice-versa. 

Henri: francês-alemão. Sandra: espanhol-italiano. Irene: francês·
inglês. Alexis: russo-italiano. Nádia: português-grego. 

1 O cientista 
espanhol que 

quis falar com 
um inglês? 

Yone: russo-português. Carlos: inglês-espanhol 

A qual ou quais intérpretes teve ,que recorrer: 

2 O cientista 
espanhol 

que quis falar ' 
com um alemão? 

3 O cientista 
brasileiro que 

quis falar com 
um italiano? 

4 O cientista 
grego que 

quis falar com o 
francês? 

5 O cientista 
russo que 

quis falar com o 
alemão? 

,H a gusto de todm 
claro que lo han i1 
:onseguido. EI hac 
lo, la felicidad y la i, 

f ue el sue no ilust 
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PELE, 
UNHA E 
CABELO 

OS SONHOS DO 

SACI 

CHUVA 
ÁCIDA 

GÊNQA 
f 

H á um tempo atrás, verificou

se que a chuva ácida estava 

matando os peixes de certos lagos e 

rios europeus. Esse fenômeno aconte

ce por causa da poluição industrial e 

ameaça também a vegetação de certas 

partes do nosso planeta. 

Ninguém sabe com certeza a que se 

deve a habilidade que os papagaios 

têm para reproduzir os sons. Embora 

a captura do papagaio esteja totalmen

te proibida, é certo que ele é um dos 

bichos preferidos dos brasileiros. 

Cabelos e unhas não param nunca de 

crescer. Por que .isso ~contece? E por 

que será que os machucados se rege

neram tão rapidamente? 

EXPJRIÊNCIA: 

GAS 
DESCORANTE 

~A~AGAIO! 

REDE 
DE DORMIR 

~~--~-...__ . _, 

í"~. ~-
INFQRME 
ECOLOGICO 



INTEfl.N,4 TIONAL COIFFEUfl.S 
Anita Qr,ba/di, 29·/JA 
Te/: 255-64)4 

EMA ESTILO DE 

lrn.Sos Carvalho Qbefelrelrc 
7.['r,}':,;:-

IVA ILANCHE COIFFUll 
UHISSEX • COR'TES • PI' 

TRANÇAS o MAQUIAGEM • Ili 

Qrlot Va.sconcelot, 115-/'A-

.. 
, . . . 

. ' . 
' ' . , , . . . 

' . . . ., 
, . . . -

I , • ,, • , 



Na Ciência Hoje das Crianças n'! 26 
havia a história do João Felpudo. Entre 

· outras felpudices, João não tomava 
· banho, não cortava unhas nem cabelos. 

r..,-,.���� · Quando li essa história fiquei pensando: 
até onde iam as unhas e os cabelos do João Felpudo? 
Certamente até a esquina, porque não cortar nunca 
unhas e cabelos já era demais( 

· 
1 
\ ·1 a verda�e, unhas e ca -
\ belos nao crescem as-

---' sim sem parar. Enquan-
to são cortados, crescem sem
pre. Quando não, chega uma 
hora em que param de crescer. 
Essa hora depende das carac
terísticas genéticas de cada 
pessoa, ou seja, do que foi de
terminado pelas famílias da 
mãe e do pai. Quando nasce
mos, já temos nossas caracterís
ticas físicas determinadas: se o 

cabelo vai ser crespo ou liso, se 
as unhas serão fortes ou que
bradiças, se vão crescer rápi
do ou devagar. 

Cabelos e unhas são forma
dos pelos mesmos componentes 
da pele: as células epiteliais. A 
pele, por sua vez, é composta 
por três camadas principais: 
epiderme, onde estão as cél u -
las epiteliais; a derme, dividi
da em derme superficial, média 
e profunda; e a hipoderme. 

Pele, unhas e cabelos funcio
nam como barreiras: evitam a 
agressão que chuva, vento, ir
radiações solares, traumatismos 
e microrganismos podem nos 
causar. É como se fossem um 
plástico que envolvesse um 
produto para protegê-lo. Só 
que um plãstico superespecial. 
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A barreira que a pele forma 
evita que os microrganismos 
penetrem no corpo. Mas mes
mo quando eles conseguem pe
netrar, ainda temos duas ar
mas. A primeira é um grande 
número de células com memó
ria, que carregam substâncias 
capazes de matar os microrga
nismos. 

A segunda arma recebe a 
ajuda dos vasos sangüíneos, 
que têm como uma de suas fun
ções servir de canal de comu -
nicação entre diferentes partes 
do organismo. Nesse caso, a 
epiderme envia uma mensagem 
ao gânglio linfático. Nessa 
mensagem está o aviso de que 
há um corpo estranho em cir
culação. O gânglio linfático 
lança os linfócitos para comba
ter o microrganismo. 

A memória 
das células 

Tanto cabelos como unhas 
crescem comandados por célu
las matrizes localizadas no càu -
ro cabeludo - caso dos cabe
los - e na base das unhas . Es
sas células têm uma memória 
que dita crescimento e forma, 
mas que segue aquele padrão 
genético herdado. 
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Às vezes a gente pode alte
rar essa memória. É o que 
acontece quando prendemos o 
dedo na porta e a unha passa 
o resto da vida crescendo com 
uma distorção. Outras vezes, a 
distorção não chega a atingir as 
células matrizes da unha. Nes
se caso, é possível ver a defor
mação da unha ir subindo, su -
bindo, até chegar na ponta; no 
momento em que a gente corta 
a unha, cortamos, com ela, a 
deformação. 

Infecções e e stresse podem 
provocar a queda, a desnutri
ção e a alteração da cor dos ca
belos. Depois da cura, tudo vol
ta a ser como antes. Mas se uma 
infecção chegar a atingir as cé
lulas matrizes, a pessoa pode fi
car com uma área pelada para 
o resto da vida. 

Os hormônios, substâncias 
produzidas pelo nosso organis
mo, também podem alterar o 
crescimento de cabelos e 
unhas. Não se conhece, no en -
tanto, toda a influência exerci
da pelos hormônios. Sabe-se 
que os hormônios masculinos 
fazem crescer pê los no corpo, 
mas fazem o cabelo da cabeça 
cair. Os femininos são ao con
trário: produzem poucos pê los 
no corpo e muitos na cabeça. 
Quase não existe mulher care
ca. Fatores raciais também são 
importantes: os indígenas qua
se não têm pê los; já os árabes 
são muito peludos. 

Se a gente prende o dedo e 
uma unha inteira da mão é ar
rancada, ela demora cerca de 
seis meses para voltar a crescer 
da raiz até a ponta do dedo. No 
pé, esse crescimento demora 
de oito meses a um ano. 

Já os cabelos e pê los alter
nam períodos de crescimento e 
de repouso, de acordo com a 
região do corpo. No couro ca -
beludo, a fase de crescimento 
é de vários anos, enquanto a de 
repouso é de cerca de três me
ses. E tem mais: os fios não 
crescem todos ao mesmo tempo. 
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A epiderme é a parte mais externa da pele. Abaixo dela vem a derme, 
onde estão os vasos sangüíneos e as glândulas. Também aí estão o colágeno e 
a elastina, elementos famosos quando se fala em envelhecimento da pele. Em 
seguida está a hipoderme, que é um tecido gorduroso. 

Renovação 
da pele 

A pele também não é tão 'pa
rada' como parece. Ela renova
se o tempo todo. As células que 
compõem as camadas mais in
ternas da epiderme vão pouco 
a pouco para o lado de fora do 
corpo. No caminho, mudam de 
formato: de cilíndricas, tornam
se poliédricas e, depois, acha
tadas. Aí elas perdem o núcleo, 
morrem e formam a camada ex-

terna. Depois essas células 
mortas soltam-se, apesar de a 
gente não as ver caindo. Nes
se meio tempo, várias outras 
células se duplicam, criando 
novas células. 

O tempo necessário para a 
pele renovar-se, a partir da ca
mada mais profunda da epider
me até que a célula se solte de 
nosso corpo, é de cerca de 40, 
45 dias, dependendo do meta -
bolismo de cada pessoa e de 
acordo com as características 
genéticas. 

Você certamente já observou 
que o tempo que um machuca
do demora para cicatrizar não 
é o mesmo de pessoa para pes
soa. Mas também não é o mes
mo de machucado para machu
cado: depende da profundida
de do corte. Se ele atingir a 
derme média ou profunda, a 
pele vai demorar a cicatrizar. 
Muitas vezes temos que costu
rar a pele para facilitar a cica
trização. 

Se o machucado for grande, 
é preciso fazer um enxerto: ti
rar a pele de outro lugar do 
corpo para colocá-la no lugar 
da ferida. Hoje em dia, há pes
quisadores tentando fazer pele 
em laboratório para usar nos 
enxertos. 

Quando a gente se fere, o or
ganismo começa a produzir um 
maior número de células do 
que o normal. E faz isso para ta
par o buraco que ficou. A cas
ca de ferida que a gente vê e 
que tanto irrita é uma célula 
morta que vai subindo, subin
do, subindo, até cair, como 
acontece com o machucado da 
unha. 

Limpar e désinf etar um ma
chucado, por mais que, na ho
ra, isso arda e doa, é superim
portante, porque o lugar feri
do fica sem a tal proteção que 
a pele dá, contra os microrga
nismos. Por isso é que os adul
tos dizem: 'O que arde, cura!' 

Rosane Orofino Costa 
Hospital Pedro Ernesto, UERJ 

Luisa Massarani 
Ciência Hoje 
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S aci-pererê 
saracote1a na mata. 
Saci-cererê 
assusta, não mata. 

no sonho 
é mais risonho . 
Saci no sonho 
é mais moleque. 

. . 
ao s1nga1 ta, 

solitário e sabichão. 
Saci pega a gaita 
e toca uma canção. 

S aci na selva 
salta e samba só. 
Saci na relva 
sonha sonha que dá dó. 



S aci no sítio 
só faz sururu. 
Saci no sonho 
só dança o cururu. 

S aci sonha com duas pernas, 
saltando de lá para cá. 

Elias José é escritor de livros infantis. Esse poema faz parte de livro de poesias sobre mitos da terra e das águas e sobre festas folclóricas. 
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ntre 1975 e 1985, as trutas 
foram desaparecendo dos 

lagos da Noruega, e em muitas re
giões do sul da Escandinávia, do• 
brou o número de lagos sem pei
xes. 

Um pouco mais tarde, o mesmo 
fenômeno foi observado no Cana• 
dá, nos Estados Unidos e na Grã
Bretanha. Constatou-se que a mor
tandade principalmente de sal
mões e trutas ocorria depois de 
grandes chuvas. 

Tudo isso aconteceu por causa 
de um fenômeno chamado chuva 
ácida, que vem aumentando com a 
crescente poluição do meio am
biente. 



odo mundo sabe que a 
chuva se produz pela 
formação de gotas nas 
nuvens. A água da chu
va é pura, transparente, 
inodora (não tem cheiro) 

e insípida (não tem gosto). Mas se 
acrescentarmos vinagre ou limão 
à água da chuva, o gosto dela na
turalmente fica ácido. 

Existem, na natureza, substân
cias ácidas e substâncias básicas. 
Quando se combinam duas subs
tâncias de cada tipo, produz-se 
uma reação química. Quer ver? 

Jogue um pouco de bicarbona
to de sódio na água da torneira. Se 
depois você acrescentar algumas 

gotas de vinagre, vão se formar bo
lhas. Essa é uma reação química 
que se produz porque o vinagre é 
ácido e o bicarbonato é básico. 

A água da chuva dissolve osga
ses que compõem o ar (oxigênio, 
nitrogênio, anidrido carbônico). 
Quando o anidrido carbônico se 
dissolve na água, ele forma um áci
do carbônico. A água da chuva, 
portanto, fica um pouco ácida. Seu 
pH normal é 5,6 (veja a tabela de 
pH). Essa acidez não faz mal ao 
ambiente, porque solos e águas de 
rios e lagos são, muitas vezes, um 
pouco básicos. Isso faz com que 
se neutralize a acidez das chuvas 
normais. 

Mas quando a chuva é muito 
ácida, seu efeito não é neutraliza
do pela natureza. Pouco a pouco, 
os solos vão ficando inférteis e a 
vida aquática é totalmente prejudi
cada. Certos peixes, por exemplo, 
não conseguem se . reproduzir e 
nem mesmo viver em lagos de 
águas ácidas. 

9 
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COMO A CHUVA 
FICA ÁCIDA 

Sabemos que o ar contém muitas 
impurezas. Quando um carro ou 
um ônibus passam pela rua, senti
mos o cheiro dos gases produzidos 
pela gasolina, o álcool ou o óleo 
diesel queimados pelo motor. O 
carvão e os derivados de petróleo 
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contêm impurezas que, quando 
queimadas na presença da luz do 
Sol e em contato com as águas da 
chuva, sofrem reações químicas. 

O enxofre e o azoto são os prin
cipais componentes das chuvas 
ácidas. Cada vez que se queima al
go que tenha enxofre (como o pe
tróleo e o carvão, por exemplo), 
forma-se bióxido de enxofre. Esse 
bióxido de enxofre sobe para as 
nuvens, onde entra em reação com 
o vapor d'água. O resultado dessa 
reação química é o ácido sulfúrico. 

O calor da combustão também 
faz com que· o azoto do ar entre em 
reação com o oxigênio, formando
se os óxidos de azoto. A água das 
chuvas, por sua vez, entra em rea
ção com esses óxidos de azoto pa
ra formar o ácido nítrico. 

Ácido sulfúrico e ácido nítrico 
aumentam a acidez da chuva, ou 
seja, diminuem seu pH. Esta chu
va que tem pH diminuído é a chu
va ácida. 

Algumas indústrias de vários 
países da Europa e nos Estados 
Unidos jogam no ar milhões de to
neladas de impurezas. O vento le
va esses gases impuros a milhares 
de quilômetros de distância, pro-

duzindo chuva ácida em regiões 
que nada têm a ver com os lugares 
onde os gases foram gerados. As 
grandes queimadas da Amazônia 
também produzem chuva ácida em 
regiões distantes. 

A chuva ácida, para a qual muito 
contribui a fumaça das indústrias, 
além de prejudicar a vida de lagos e 
rios, também afeta a vegetação, que ,, 
fica descorada e seca. 

Efeitos d~ diminuição do pH em águas _de lagos e rios 

pH Efeito 

entre 5,0 e 4,5 prejudicial aos ovos de salmões e trutas 

entre 4,5 e 4,0 prejudica a maioria dos peixes adultos 

entre 4,0 e 3,5 significa a morte de todos os salmonídeos 

entre 3,5 e 3,0 significa a morte, em algumas horas, da maioria dos peixes 

) 



EFEITOS DA CHUVA 
ÁCIDA NA VI DA 
AQUÁTICA 

O mar é uma imensidão tão gran
de que não tem a acidez alterada 
pela chuva ácida. Mas lagos e rios 
são bem afetados por ela. O au
mento da acidez das águas libera 

· do solo sais de sódio, potássio, 
magnésio e alumínio, este último 
altamente tóxico para a vida aquá
tica. 

Quando a chuva ácida é muito 
freqüente, ela acidifica os lagos de 
maneira permanente. Quando 
ocorre uma tormenta ácida, os rios 
acidificam-se por um período cur
to; os efeitos disso dependem do 
pH que as águas passam a ter. 

Os lagos têm uma grande varie
dade de algas e pequenos animais 
que servem de alimento _para os 
peixes. A isso tudo se dá o nome 
de plâncton. Uma diminuição do 
pH abaixo· de 5,5 reduz demais a 
variedade e quantidade de elemen
tos que formam o plâncton. 

Os ovos dos peixes são os pri
meiros a sofrer com o aumento da 
acidez. O dano depende da con
centração de cálcio na água. Quan
do não há cálcio e o pH é de 4,2, 
todos os ovos de peixe morrem. 
Com um pH de 4,5, as larvas não 
sobrevivem mais de dez dias. 

No sangue dos peixes há altas 
concentrações de cloreto de sódio 
(sal comum). Os sais que os pêixes 
perdem pela urina e pelas guelras 
- que são os órgãos da respiração 
dos peixes - devem ser substituí
dos através das próprias guelras. 

Neutro 

Substância Substância 

Amoníaco 12,0 Água destilada 

Bicarbonato 9,0 

Água do mar 7,9 

Clara de ovo 7,9 

Sangue 7,3 

Lágrimas 7,3 

Se, em lugar de sódio, entram pró
tons de água ácida, as células do 
corpo do peixe incham e ele morre 
em meio a incontroláveis contra
ções. 

A acidificação das águas, como 
já foi dito, libera alumínio do solo. 
Numa faixa de 5,0 a 5,5 de pH, o 
alumínio é tóxico para os peixes, 
interferindo na capacidade de fil
tragem das guelras, o que aumen
ta a perda de sódio. Além do mais, 
o alumínio provoca o entupimento 
das guelras, dificultando a respira
ção dos peixes. 

Por isso, estão desaparecendo 
os peixes de lagos e rios cuja água 
torna-se ácida. E quando não há vi
da aquática, um lago ou um rio es
tão mortos. 

pH 

7,0 

Eduardo Humeres 
Departamento de Química, UFSC 

Ácido 

Substância pH 

Leite 6,5 

Saliva 6,5 

Chuva normal 5,6 

Café preto 5,0 

Vinagre 3,0 

Suco de limão 2,0 

Sucos gástricos 1.0 
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Atenção: o anidrido sulfuroso é tóxico. 
Trabalhe ao ar livre e peça ajuda a um adulto. 

As chuvas ácidas, além de afetar a 
vida de rios e lagos, também preju
dica a vegetação. Vamos ver como 
isso acontece. 

Os dois grandes culpados 
pelas chuvas ácidas são o 
anidrido sulfuroso e os óxidos de 
azoto. Na atmosfera, esses dois 
gases transformam-se, por reação 
química, em ácido sulfúrico e 
ácido nítrico. Misturados à chuva, 
esses ácidos produzem chuvas 
muito mais ácidas que as 
normais. 

Nessa experiência, vamos 
descobrir algumas das 
características do anidrido 
sulfuroso, um dos componentes 
das chuvas ácidas. 

MATERIAL: 
• enxofre (compre na farmácia) 
• fósforos 
• um vidro grande com tampa 
• um pedaço de barbante 
• a casca de uma batata 

COMO FAZER: 
• Amarre a casca da batata com 
o barbante. 
• Jogue cerca de meia colher de 
chá de enxofre no vidro e toque 
fogo com o fósforo. 
• Sem perda de tempo, deposite 
a casca de batata no interior do 
vidro, deixando-a um pouco 
distante do fundo. Tampe 
rapidamente o vidro. A ponta livre 
da linha deve ficar para o lado de 
fora. 
• Uma fumaça enche o vidro. É o 
anidrido sulfuroso produzido pela 
combustão do enxofre. 

• Deixe tudo repousar durante 
algum tempo. 
• Destampe o vidro com cuidado 
e ao ar livre, evitando respirar 
diretamente o gás, que é 
altamente tóxico. 
• Tire a casca da batata e 
observe-a: ela perdeu as cores. 

O anidrido sulfuroso tem o 
poder de descolorir, porque adere 
às substâncias corantes da 
casca da batata, destruindo-as. 

A experiência pode ser feita 
com alface ou qualquer folha. 
O anidrido sulfuroso também 
destrói a clorofila, pigmento que 
dá cor verde às plantas. É por 
isso que os vegetais são mais 
frágeis nas zonas industriais, 
onde há grandes quantidades de 
anidrido sulfuroso. 

Guaracira Gouvêa 
Centro de Ciências, RJ 



* I 
• 





capacidade que certas aves têm 
de reproduzir sons é conhecida · 
desde a Antigüidade clássica. 
São várias as espécies capazes 

de arremedar não apenas a voz humana, 
mas também diversos outros ruídos, que 
incluem desde a vocalização de outros 
pássaros até o ranger de portas e 
porteiras, o som de campainhas, músicas, 
o aboio de vaqueiros, risadas etc. 

Essa capacidade parece estar associada 
a espécies que têm um cérebro 
avantajado e um comportamento bastante 
elaborado. Na tradição popular, diz-se 
que os papagaios falam porque têm a 
língua redonda, semelhante à nossa, mas 
isso não tem fundamento. 

Nem só os papagaios podem arremedar 
sons. Araras, corvos, gralhas, mainás 
(estes últimos estranhos à avifauna 
sul-americana) também 'falam'. Essa .lista 
ainda pode ser aumentada se levarmos em 
conta as espécies que arremedam outras 
espécies. 

É claro que os papagaios são as aves 
de estimação mais apreciadas do Brasil. 
Com efeito, embora as outras aves da 
família dos Psittacidae, como araras, 
periquitos, caturritas, maitacas e outros, 
possam asso vi ar com certa facilidade e 
cheguem até mesmo a· dizer palavras ou 
frases inteiras, a maior parte de histórias 
com 'bichos que falam' é história d~_ 
papagaio. 

Isso porque eles têm uma Habilidade 
enorme para 'falar'. Mas essa habilidade 
varia de papagaio para papagaio. Há, na 
mesma espécie, alguns que falam,. à beça, 
mas liá outros que teimam em ficar 
mudos. São os chamados 'gregos', 
incapazes de aprender úma única_ sílaba. 

Entre os faladores conta-se a história 
de um, chamado 'Farofa'. Ele tinha ganho 
este nome porque cantava inteirinha, e o 
tempo todo, uma música muito e joada, 
cujo maldito refrão dizia: 'Faro-fa-fá'. Ao 
todo, o vocabulário do Farofa incluía mais 
de 125 itens diferentes, entre palavras, 
risadas, latidos, assovios, vaias, arroto_s etc. 
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m papagaio da mesma laia do 
Farofa tinha um vocabulário tão 
extenso ou maior do que o dele. 
Grande parte desse vocabulário, 

honra seja feita, devia-se aos esforços do 
próprio animal. 
Muitos-desses papagaios que aprenderam 
um número espantoso de palavras, 
inclusive os palavrões mais cabeludos, 
sem que ninguém tivesse tido a pachorra 
de ensinar-lhes, são verdadeiramente 
dignos das p~adas populares de que 
são tema. 

Embora certos papagaios aprendam 
palavras e sons de maneira espontânea, a 
maioria dos faladores é produto de um 
intensivo treinamento, em geral feito pelo 
próprio dono. É surpreendente a 
paciência com que certas pessoas 
sentam-se na frente dos papagaios e 
repetem de maneira incansáv~l 
determinado nome ou palavra. 

Outros casos famosos envolvem o corvo 
(Corvus corax); ave estranha em nossa 
fauna. Existem registros de um desses 
corvos, pertencente a um punguista 
norte:-americano, que não apenas 
aprendeu a bater carteiras e a riscar 
fósforos com o bico - chegou a botar 
fogo em um quarto de hotel -, como 
assoviava o tradicional fiu-fiu quando 
passava mulher. Contam que quando 
encontrava um bolso vazio, ele mandava a 
vítima do roubo para um lugar que não 
fica bem mencionar aqui. 

Mas o caso é que não se sabe 
exatamente por que papagaios e outras 
aves imítam a voz humana ou sons 
mecânicos. Como eles já viraram folclore, 
há várias explicações das mais esdrúxulas 
e rebuscadas. Parece que os que vivem 
em cativeiro aprendem mais facilmente do 
que os selvagens, o que talvez indique 
uma necessidade que os cativos têm de se 
socializarem. 

Dante· Martins Teixeira (consultoria) 
Museu Nacional, UFRJ 
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E N C O N T R O C O M 

1 
ATENÇÃO, MOÇADA: Apesar de ser um bicho superestimado, é proibido 1 

nasceu no mato, e que, portanto , no mato deve viver. 
J 



caçar e vender papagaios. Além de eles estarem ameaçados de extinção, nunca é 
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ão sei se você já reparou que criança e rede são coisas que 
se atraem. Criança que tem rede em casa não pára de 

balançar. E criança que não tem, quando vê uma, fica doida. A rede· 
vale a emoção de uma viagem aérea, espacial, com a vantagem do 
retorno certo. 

'l 
1~ 

~~fh 

rede é invenção ameri
cana. Os marinheiros de 

Colombo encontraram os indíge
nas da América Central dormindo 
em rede, em 1492. Em 1500, Cabral 
desembarcou na Bahia, onde os ín
dios também usavam redes trança
das em malhas largas de algodão. 

Antes de o português chegar ao 
Brasil, a rede chamava-se ini ou ha
maca. Quem deu esse nome 'rede', 
o padrinho desse objeto durante 
tanto tempo obrigatório nas casas 
brasileiras, foi Pero' Vaz de Cami
nha, em carta ao seu rei , de 27 de 
abril de 1500, descrevendo a po
voação dos Tupinambá: 

" ... em que haveria nove 
ou dez casas, as quais eram 
tão compridas, cada uma, 
como esta nau capitânia. 
Eram de madeira, e das 
ilhargas de tábuas, e cober
tas de palha, de razoada al
tura; todos duma só peça, 
sem nenhum repartimento, 
tinham dentro muitos es- . 
teios; e, de esteio a esteio, 
uma rede atada pelos cabos, 
alta, em que dormiam ... '' 



Caminha falava da hamaca, re
de, pela semelhança com a rede de 
pescar. O nome pegou. 

À época de Cabral, as redes in
dígenas, tecidas por mãos de mu
lher, eram feitas de algodão. Antes 
haviam sido tecidas em cipó, lia
mas e embiras. O trançado da ha
maca indígena de algodão era 
aberto, largo, quase sem enfeites. 

A rede tinha grandes vantagens 
nas terras tropicais: distante do 
chão, fora do alcance de certos in
setos que chupam sangue, das 
aranhas cabeludas, dos escor
piões e das. cobras, dormia-se ao 
fresco. Além de leito transportável, 
o ernbalo facilitava o sono. 

O colono, o lavrador e os missio
nários passaram a usar rede. Os 
portugueses, como os espanhóis, 
adotaram-na nos navios, economi
zando espaço no convés, e leva
·ram-na para a África, onde se dor-
mia no chão, sobre a pele de ani
mais. Junto com a farinha de man
dioca, a rede de dormir foi o primei-

ro elemento de adaptação dos por
tugueses nos Trópicos. 

Com o correr do tempo, as mu
lheres portuguesas também passa
ram a tecer redes, com tecidos 
mais compactos, tingidos de diver
sas cores e agora já com enfeites: 

franjas, varandas, bordados. Mas 
redes não eram objeto de comér
cio. No máximo algumas artesãs 
que as confeccionavam vendiam
nas dentro das próprias fazendas. 

Os cronistas do Brasil colonial 
registraram o uso da rede por toda 
a parte da costa do país. Mas mes
mo nas regiões frias, como as do 
Sul, o curiboca e o caboclo des
cansavam na rede armada junto à 
fogueira. 

Onde dormem. 

Dormem em rêdes que chamam ini em sua língua e são feitas de fio de 
algodão . Amarram-nas acima do sólo em dois moirões. 

Ilustração original do livro de Hans Staden, publicadó em 1556. Staden naufragou no lito
ral brasileiro e foi aprisiona
do pelos tupinambás. De

Era mesmo muito comum usar 
a rede como meio de transporte, 
além de carregá-la às costas du
rante as viagens. Em Pernambuco, 
em 1726, o bispo de Olinda proibiu 
que se entrasse de serpentina -
a rede carregada por dois escravos 
- na igreja. Achava excessiva in
dolência. 

pois escreveu o livro, contan
do o modo de vida desses in
dígenas. 



Nas casas-grandes de _fazenda, 
era da rede que o senhor dava as 
ordens. Botar a mão no punho da 
rede onde estava deitado um des
ses chefes era sinal de confiança, 
intimidade. O hábito era falar de 
pé, diante da rede, respeitando 
uma distância cautelosa. Na rede 
o senhor fizera os filhos, que nela 
eram embalados pelas mãos es
cravas das mucamas. Os meninos 
escravos nasciam em rede e em re
de seriam enterrados. 

O hóspede chegado a uma casa 
amiga ouvia de pronto a pergunta: 
"Dorme em cama ou em rede?" E 

A antiga rede indígena - ao lado tecida por uma 
índia Asuriní - incor
porou-se definitiva
mente à paisagem bra
szleira. 

quem preferisse cama corria o ris
co de passar por 'homem de luxos', 
de 'bondades'. 

Com o enfraquecimento do arte
sanato doméstico, diminuiu o uso 
da rede. Pegou aqui a moda euro
péia dos leitos e camas-de-vento, 
com a vinda de carpinteiros para 
as grandes cidades ou vilas. A re
de, em certas regiões, passou a ter 
papel secundário: para a sesta, ti
rar uma pestana, no sono vesper
tino. Jamais para dormir à noite. 
Mas isso só nas cidades, e, mes
mo assim, do sul da Bahia ao Rio 
Grande do Sul. 

No sertão e no litoral, a rede é 
companhia permanente do homem 
do campo, do retirante, do pesca
dor, do jangadeiro. Nas casas do 
Norte e do Nordeste do Brasil, as 
crianças ainda nascem e são em
baladas em redes impulsionadas 
por quadris femininos. Na rede ain
da são enterrados os mortos do 
sertão. Em muitos hotéis do inte
rior, ao lado da cama estende-se a 
rede, macia, acolhedora e confor
tável, a velha rede indígena. 

Gilberto Vasconcellos 
Ciências Sociais, UF,lF 

• Cabra de rede suja - camarada preguiçoso. 
• Sujeito de rede rasgada - sujeito afoito, boêmio. 
• Cair de rede baixa - fracassar, dar com os burros n'água. 
• Dormir em rede alta - cautela. 
• Saber armar a rede - astúcia. 
• Pedir conselho à rede - pensar muito antes de decidir. 
• Vender até a rede - desfazer-se de tudo. 
• De rede armada e cachimbo aceso - estar à vontade. 
• Viver com a rede nas costas - vagabundear. 
• Para sono grande não tem rede ruim - a pessoa com muito sono 

dorme em qualquer lugar. 



o s e u r o p e u s e 
• • • • • • • • • 

Os europeus adotaram a rede nos Trópicos. Mas quan
do foram reproduzi-la para uso europeu, demonstraram que 
jamais haviam compreendido a maneira de dormir dos in
dígenas americanos, porque pensavam no jeito europeu 
de dormir em cama. Ora, deitar-se na rede no sentido lon
gitudinal é dormir com pernas e cabeça mais altos do que 
o resto do corpo. Fica terrivelmente desconfortável. 

Na verdade, há um segredo para se deitar na rede de 
dormir. Vamos explicar. 

A rede indígena tem o mesmo comprimento de punho 
a punho: o pano é retangular e as cordas têm comprimen
to igual. Puxando a rede pelos dois punhos, ela forma uma 
linha reta. 

A rede é atada ao pendurado, 
de maneira frouxa, tomando o 
formato de uma elipse. Fica pa
recendo que a parte central é 
maior do que as laterais. Se fi
zermos pressão sobre qualquer 
parte da rede, ela estica, atin
gindo um ponto que, prolonga
do, forma uma elipsóide. 

a 

o 

Quando deitamos bem no 
meio da rede, nosso traseiro re
presenta esse ponto máximo 
que a rede fica esticada. Pernas 
e cabf!ça ficam para o alto. 

Mas os lados da rede estão 
livres. Se deixamos deslizar as 
pernas para um ladó e o tórax 
para o outro, de modo que nos
so corpo forme uma linha dia
gonal com relação à linha da 
borda da rede, conseguimos 
chegar a uma posição em que 
o corpo fica reto. 
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Paulinho e sua turma resolveram 
organizar um rali. Para chegar ao 
final do percurso, eles precisam 
resolver todos os problemas que 

surgirem. As respostas certas 
indicam a trilha a ser seguida. 

Vamos ajudá-los a concluir suas 
tarefas? 



e númer 
abendo qu 

algarismos, 
horizontal e 
na vertical, 
é sempre a 
mesma? 

Entre no labirinto, alimente 
todos os pqpagaios com 
espigas de milho e saia sem 
passar duas vezes pelo mesmo ,,, 
lugar. Atenção: só entre nos 
espaços onde há papagaios se 
você tiver bastante espigas 
para alimentá-los. Cada 
papagaio come uma espiga e 
você pode carregar quantas 

· b coelhinho caiu na rede, · 
, mas a rede está furada. · 

Ajude a salvar o coelhinho 
e vença o rali. 
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INFORME ECOLOGIC 
RI0-92: 

A sobrevivência 
do planeta 

De repente o meio ambiente virou centro 
de atenções. Expressões como 'verde', 

'ecologia', 'biodiversidade' e 'efeito estufa' 
começaram a circular por aí. Isso acontece 
por causa das denúncias que ambientalistas 

e cientistas vêm fazendo: o homem está 
provocando enormes danos ao planeta. 
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Documentos.da Rio-92 
Agenda 21 - É um programa 
de prioridades para cuidar do 
meio ambiente até o século 21. 
Vários são os assuntos dessa 
Agenda, mas o que importa é 
que todos eles panem do seguin
te princípio: o desenvolvimento 
econômico dos países não pode 
continuar agredindo o meio am
biente nem esgotando os recur
sos de que dispomos. 

,, , 
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, , , 

I / •, 

Declaração do Rio de Ja
neiro - Essa é bem geral: como 
deve ser a atitude dos homens 
em relação ao planeta, como os 
Estados e povos devem cooperar 
para preservar a vida na Terra. 

1 ...,.ar,;,-~-

Convenção da Biodiversi
dade - Para evitar que espécies 
e variedades de animais e plan
tas sejam extintas. Os países que 
possuem espécies interessantes 
para as indústrias de biotecnolo
gia e para pesquisas recebem 
financiamentos especiais. Em 
compensação, eles devem preser
var essas espécies. A Convenção 
foi assinada por 153 países . .Só os 
Estados Unidos ficaram de fora. 
E logo quem. Eles têm a maior 
indústria de . biotecnologia do 
planeta! O presidente norte
americano disse que não assina
va porque ele não é presidente 
do mundo, e, portanto, deveria 
apenas defender os interesses dos 
Estados Unidos. Foi assim que 
esse país acabou sendo o vilão da 
EC0-92. 

, , $'1.1 , 
1//1///;1, 

/ ,I , , 

~(Q) 
· . /....._~ 



TODO MUNDO 
REUNIDO 

P ara os brasileiros, em parti
cular os cariocas, o ano de 

1992 foi mais 'verde' ainda. É 
que no Rio de Janeiro aconteceu, 
entre 1 e 14 de junho, a Confe
rência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvi
mento, a Rio-92, ou ECO-92. 
Seis mil delegações de mais de 
180 países se reuniram para dis
cutir formas de evitar as amea
ças à sobrevivência do planeta. 
Nos dois últimos dias da Confe
rência, 114 chefes de Estado e de 
governo sentaram · juntos para 
discutir o assunto. 

Do encontro saíram três docu
mentos: Agenda 21, Declaração 
do Rio de Janeiro e Declaração 
de Princípios sobre Florestas. E 
duas convenções: uma sobre o 
clima e outra sobre a biodiversi
dade, que significa a· variedade 
das formas de vida existentes na 
Terra. 

ATIVIDADES 

D iversos eventos viajaram 
por todo o país durante e 

depois da ECO-92. No Rio, 
aconteceu o Rio Ciência e o Pro
grama Científico, em que pes
quisadores do mundo todo fala
ram sobre efeito estufa, camada 
de ozônio, águas, cidades, lixo, 
saúde, energia e vários outros 
temas. 

Paralelo à Rio-92 aconteceu 
um enorme evento, o Fórum 
Global, que reuniu organizações 
não-governamentais de vários 
países e muita gente, ativistas, 
cientistas e visitantes de todas as 
idades, cores e nacionalidades. 
No final, foram escritos 32 do
cumentos sobre vários assuntos, 
documentos que servirão para 
pressionar os países, de modo a 
que eles adotem determinados 
princípios e sigam determinados 
rumos. 

Luisa Massarani 
Ciência Hoje 

ITI rlf líl \ 
Declaração de Princípios 
sobre Florestas - Ela garan
te o direito de cada país decidir 
sobre o uso de suas riquezas flo
restais e estabelece regras para as 
trocas internacionais dos produ
tos das florestas. Não fala em 
acompanhamento da exploração 
das florestas nem em regras pa
ra reduzir os desmatamentos. Na 
verdade, ela acabou ficando sem 
o valor de uma lei. 

Convenção do Clima - Pa
ra estabelecer regras para a pro
teção da atmosfera e a contenção 
da emissão de gases, como o 
CO2, cujo aumento na atmosfe
ra provoca o aumento da tempe
ratura da Terra, o chamado efei
to estufa. 

C02 NO AR 

Séc. XIX Início 
do séc. XX 

· * partes por milhão 

560 ppm 

350 ppm 

Atualmente Ano 2 300 

Se não forem tomadas pro_vidências, o efeito ~stufa vai produzir um 
aquecimento tão acelerado da Terra que a vida no planeta estará 
totalmente alterada na primeira metade do séc. XXI. 



VELHAS, HISTÓRIAS 

abe aquelas histórias 
que o avô conta para o 
pai , que conta para o fi-

lho, que depois vai contar pa
ra a filha, e que depois ... ah! 
Você já sabe de que tipo de 
história eu estou falando, né? 
É isso mesmo: histórias folcló
ricas, populares, que, de tão 
antigas e de tão contadas, nin
guém sabe mais quem inven
tou ou contou pela primeira 
vez. Pois é. Alguns autores 
adoram tanto essas histórias 
que, de vez em quando, resol
vem contá-las de novo e de 
um jeito diferente, registran
do-as em livros. 

primeira dessas histó
rias é bem conhecida: 
vinham andando pela 

estrada um burro, um velho e 
um menino. Em qualquer lu
gar em que eles passassem, 
alguém dava uma opinião: 
'Que burrice! Os dois a pé e 
o burro no bem-bom. O velho 
devia montar no burrico!' Aí, 
o velho montou. Daí a pouco 
veio outro homem e falou: 
'Que horror! Que velho desal
mado! Vai no bem-bom, mon
tado no burrico, enquanto o 
pobre do menino grama a pé!' 
Aí o velho desmontou do bur
rico, que foi montado P,elo 

menino. E assim por diante. A 
cada opinião sobre como eles 
deviam andar, os dois obede
ciam. 

Pois até carreg?r o burro 
eles carregaram! E claro que 
todo mundo riu deles. Ove
lho e o menino chegaram à se
guinte conclusão: 'Quem quer 
agradar a todos, a si próprio 
não faz bem! Pois só faz papel 
de burro e não agrada a nin
guém!' Essa história é conta
da no livro da Ruth Rocha, on
de há outras bem divertidas 
como esta. V ale a pena dar 
uma lida, inclusive pelas ilus
trações de Claudia Scatamac
chia. 

O Velho, o Menino e o Burro & 
Outras Histórias Caipiras, 
de Ruth Rocha, com ilustrações 
de Claudia Scatamacchia, da FDT. 



UM DIA ... 

O utra que também ado
ra uma historinha po

, pular é a Betty Coe
lho. E só pedir que ela sai 
contando: 'Foi um dia, um dia 
foi ... ' Aliás, esse é o nome do 
livro da Betty, que tem várias 
histórias, certamente já conta
das por alguém. O lha só: tem 
'Festa no céu', 'Deu bode na 
casa da onça', 'O rabo do ma
caco', e outras tantas que vão 
fazer você morrer de rir. E a 
Betty conta de um jeito envol
vente, bem gostoso. 

Foi um Dia um Dia Foi, 
de Betty Coelho da S'ilva, com 
ilustrações de Lúcia Hiatuka, da 
Vale Livros. 

utro que gosta das 
histórias que o povo 
conta é Guimarães 

Rosa, um dos maiores escrito-· 
res do Brasil. Ele tem um jei
to muito especial de escrever, 
usando as palavras que as 
pessoas do interior falam e até 
inventando algumas novas. O 
livro dele chama-se Fita Ver
de no Cabelo, e é a história de 
uma menina que vai visitar a 
avó, que mora numa aldeia 
distante. 

Você está achando, que co
nhece essa história? E pareci -
da com a do Chapeuzinho 
Vermelho, mas é bem diferen
te também. Dá para entender? 

Só lendo mesmo Fita Verde no 
Cabelo, que foi ilustrado com 
desenhos muito bonitos do Ro
ger Mello. 

Fita Verde no Cabelo, 
de João Guimarães Rosa , com ilus
trações de Roger Mello, da editora 
Nova Fronteira . 

... 
Depois dessas dicas, lembre 

você mesmo daquelas histó
rias que sua avó , seu avô , sua 
tia, sua mãe, seu papagaio .. . 
ah! a família toda contava . .Es
creva essas histórias. Quem 
sabe não viram um livro? 

Luciana Sandroni· 
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fartas 
BICHOS E PEDRAS 

Oi ! Eu me chamo Andreza, te
nho 11 anos. Gostaria que a pró
xima edição falasse sobre ca
chorros, peixes, tartarugas ter
re~tres e marinhas e rochas. 

Andreza P. Lucas. 
Caruaru, CE. 

Andreza, sobre tartarugas e ca
chorros já saíram matérias em re
vistas passadas. Sobre as rochas, 
sairá um artigo em breve. E so
bre peixes também. 

DICA 

Quero recomendar um livro 
( ... ) . Ele é para quem gosta de 
poesias; o autor é Elias José e o 
livro se chama Namorinho de 
Portão. Tem poesias bonitinhas, · 
como 'Menina, menina', 'Bão-ba
la-lão', entre outras. Outro bom 
livro de Elias José é Os Vários 
Vôos da Vaca Vivi. 

Patrícia Oliveira, 
Iapiratiba, SP. 

Olha a coincidência, Patrícia: 
exatamente neste número há um 
poema do Elias José. 

NATUREZA 

Na revista do ano passado, vi que 
as crianças mandavam poesias e 
palpites. Aí resolvi mandar uma 
poesia. 

AMOR À NATUREZA 

Onça-pintada, veado campeiro, 
Lembra o dia em que tudo 
tinha cheiro? 
A flor do mar, a flor do 
campo, a flor da esperança e a 
flor do rochedo? 

Saulo T. Cunha, 
Porteirinha, MG 

POESIA 

A revista está um barato! Ado
rei! Gostaria que publicassem 
esta poesia · que fiz na escola. 

ANÚNCIO 

Vendo Violência no Rio de 
Janeiro. 
O preço não é pequeno, pois 
ela dura o tempo inteiro. 

Aceito como pagamento 
Amor, paz, compaixão. 
Venha rápido, está em 
promoção. 

Ligia de Azeredo, 
Rio de Janeiro, RJ . 

Ano 5 / outubro - novembro - dezembro de 1992 

AS MOSCAS 

Numa janela formada por vi
dros quadrados pousaram nove 
moscas. Por. acaso elas se colo
caram de tal modo que em ne
nhuma fila horizontal, vertical ou 
diagonal havia .mais de uma mos
ca. A posição delas era essa: 

Depois de um tempo, três das 
moscas mudaram de lugar, pas
sando a ocupar quadrados ao la
do dos que ocupavam, e que es
tavam vazios. As outras seis fica
ram no mesmo lugar. Mas o in
teressante é que, apesar da mu
dança, as nove ainda ocupavam 
lugares de modo que não havia 
mais de uma mosca em nenhu
ma fila horizontal, vertical e dia
gonal. 

Será que vocês descobrem que 
moscas mudaram de lugar e 
quais os quadrados que elas pas
saram a ocupar? 

Clara Carneiro, 
Porto Alegre, RS. 
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