


Filhotes 
da CHC 

D uas turmas de 2ª série do Colégio 
Edem, do Rio de Janeiro, botaram a 
mão na massa e fizeram suas próprias 
revistas: Pé de Ciências e Aprendendo 
Ciências com a 2ª Série B. 

Tudo começou porque as 
professoras Angela Sixel e Renota 
Cardoso iam ensinar répteis e anfíbios 

para as crianças e 
resolveram tornar a 
matéria muito mais 
divertida! Além de 
aprender várias 
coisas interessantes 
na sala de aula, as 
crianças foram até 
o Jardim Zoológico 
e o Instituto Vital 
Brazil, um lugar 
onde se 
pesquisam 
cobras e outros 

animais venenosos. 
Depois, resolveram registrar tudo 

que aprenderam numa revista feita por 
eles mesmos. "Escolhemos como 
modelo a CHC, pois é a que mais 
gostamos de ler em nossos estudos e 
pesquisas", explicou a professora 
Renota. 

No final, teve até um coquetel de 
lançamento das revistas, com 

muito refrigerante e 
sédgadinhos! 

Alunos do 
Colégio 

Edem,no 
lançamento 

das revistas 
de ciências. 

Batizando a 
abelhinha 

T a-ta-ra-ra-ta-tá! ! ! Senhoras e 
senhores, aconcheguem-se nas 
poltronas porque a Ciência Hoje 

das Crianças vai agora batizar a 
abelha e revel o nome do vencedor 
do concurso. Antes, porém, queremos 
agradecer a participação de nossos 
leitores e dizer que não foi nada fácil 
escolher um nome dentre tantas 
sugestões criativas. 

Bem, vamos deixar de conversa 
fiada e dizer logo como o Rex e a 
Diná resolveram chamar o pequeno 
i~tegrante da turma. O nome é ... 
ZIPER. E quem ganhou a assinatura e 
a camiseta da CHC foi o Alberto 
Garcia, de Muniz Freire/ES. 

Valeu, Alberto! Rex, Diná, Zíper e 
toda a turma da CHCmandam 
muitos beijos pra você! 



A HISTÓRIA DO 

CARNAVAL 

lAGARTIXA· 
DA-AREIA 

ARQUIPtlAGO 
FERNANDO DE 
NORONHA 

Esquindô, esquindô! Acom

panhe o compasso porque nesta 

edição vamos falar do carnaval. Vai 

ser uma farra saber como surgiram o 

samba e as escolas de samba e como 

era essa festa no Rio de Janeiro do 

início do século. 

Está se preparando pra cair na 

folia? Antes de sair, dê uma olhada 

no céu. Se ele estiver com nuvens 

escuras, espere um pouco e leia a 

matéria sobre como se proteger dos 

relâmpagos. Depois, você vai poder 

se divertir com maior segurança. 

Mas se você não está nem um 

pouco a fim de botar o bloco na rua, 

uma viagem a Fernando de Noronha 

promete ser uma aventura daquelas. 

Você vai descobrir como o arqui

pélago, que já foi paraíso dos piratas, 

virou tesouro da ecologia. De quebra, 

vai ver na Galeria o Mangue do 

Sueste, uma maravilha construída 

pela natureza, que está ameaçada 

de extinção. 

Pensou que nós esquecemos os 

bichos? Nada disso! Neste número, 

você será apresentado à lagartixa

da-areia. 

Entre a leitura de uma matéria e 

outra, aproveite para se divertir com 

os jogos e anotar as dicas do Bate-Papo! 

CARTAZ: 
MANGUE 
DO SUESTE 

o 

RAIOS! 

BATE· 

PAPO 



l!ncha os bolsos de confete e serpentina, arrume uma fantasia 

bem alegre e mantenha os ouvidos atentos aos batuques. Mas, 

antes de sair por aí sambando, venha conhecer a história do 

carnaval na cidade do Rio de Janeiro. Depois, se você 

gosta de farra, entre num bloco e 

caia na folia! , 



4 nossa história começa num baile de carnaval no 
início do século 19. A festa não era em clube e 
sim na rua, com músicas de todos os ritmos 

tocando sem parar e pessoas jogando água ~mas nas outras. 
Esse jeito de brincar o carnaval era chamado "entrudo" e, 
por mais que parecesse divertido, tinha gente que não 
gostava. Naquela época, alguns turistas europeus que 
passavam por aqui achavam aquela festa de muito mau 
gosto. O carnaval que eles_ conheciam era cpm desfiles de 
carros, bailes de máscaras, coisas tidas como muito chiques. 

No Rio de Janeiro, todos brincavam o "entrudo". Em 
alguns lugares da cidade, reuniam-se os pobres, cuja 
maioria era de negros; em outros pontos, ficavam os 
brancos de classes mais altas. Porém, depois da chegada da 
Córte portuguesa no Brasil, em 1808, os hábitos 
começaram a mudar. Os tais brancos ricos resolveram 
proibir o "entrudo" e copiar o carnaval dos desfiles, típico 

, da cidade francesa de Nice. Afinal, naquela época, o desejo 
dos brasileiros era reproduzir o estilo dos franceses, povo 
considerado elegante . 

. Por volta de 1840, formaram-se as chamadas sociedades 
carnavalestas. Eram grupos organizados que, em geral, 
usavam faptasias reproduzindo as roupas da Corte e 
desfilavam em carros maravilhosos pelas ruas do centro da 

, cidade. Nessa época, surgiram também os bailes de 
máscatfS. Essa nova manéira de J?rincar o carnaval era 
considerada muito mais bonita que o "entrudo". Só que os 
pobres não podiam entrar nessa festa. 
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( ... ) 
Existi~ um certo preconceito 

Que nos tirava o direito 
De sambar com liberdade 
Mas apesar do preconceito 

O sucesso era perfeito 
Quando o samba ia pro cidade 

( ... ) 
O sambo nunca foi de arruaça 

Monarco e Ratinho 

( ... ) 
Batuque é um privilégio 

Ninguém aprende samba no colégio 
Sambar é chorar de alegria 

É sorrir de nostalgia 
Dentro da melodia 

( ... ) 
Feitio de oração 

Noel Rosa e Vadico 
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A partir de 1907, a recém-construída Avenida Rio Branco 
virou passarela dos pomposos carros alegóricos. Nas ruas 
transversais a essa avenida principal, os que eram excluídos da 
festa enfrentavam a polícia e faziam seu próprio carnaval. Eles 
vinham a pé, formando os chamados cordões. Batucavam e 
vestiam fantasias copiando a Corte, embora mais simples. 

Era inevitável que em algum ponto da cidade os grupos se 
esbarrassem. E isso mostrava aos ricos que, mesmo contra as 
suas ordens, os mais pobres tinham o direito de se divertir e 
de manter suas tradições. 

Um grupo vindo da Bahia, depois da abolição da 
escravatura, em 1888, denominado negros baianos, teve 
papel importante na luta pela manutenção do carnaval 
popular. Eles formavam os ranchos, que a princípio era uma 
espécie de procissão religiosa. Só que, como tudo acaba em 
samba, os ranchos também fizeram parte do carnaval. 

Ao contrário dos cordões, em que entrava qualquer um e 
todos os tipos de música eram cantados, os ranchos eram 
grupos fechados e organizados ao ponto de escolher um tema 
para desfilar e fazer fantasias e músicas ligadas a esse tema. 

Com o tempo, os cordões passaram a ser chamados blocos 
e os ranchos ficaram cada vez mais organizados. Mas as classes 
média e alta continuavam sem querer ouvir falar desse 
carnaval de pobres e insistiam com a polícia para impedi-lo, 
argumentando que era feio e atrasado. 

Havia, entretanto, um lugar na cidade em que os pobres 
podiam fazer seu carnaval sem ser incomodados. Era a Praça 
Onze, os mais ricos não iam porque achavam que os batuques 
eram de mau gosto e que todos os que lá estavam eram 
ladrões e encrenqueiros. Mal sabiam os ricos que os batuques 
virariam o nosso famoso samba e, dentre os que eram 
considerados foras-da-lei, estavam pessoas que mais tarde 
seriam reconhecidas como grandes compositores. 
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Só depois de 1920, o tal carnaval dos pobres ganhou força. 
Foi quando alguns intelectuais da época, ou seja, os homens 
mais cultos e estudiosos, que até então apoiavam a atitude 
das classes dominantes, passaram a ver de outra forma aquele 
carnaval popular. · 

Freqüentando a Praça Onze, esses intelectuais conheceram 
alguns dos homens que eram vistos como malandros, porque 
queriam ganhar a vida compondo e cantando samba. Na 
época, viver dessa maneira era um absurdo e somente os 
intelectuais compreendiam que o carnaval e o recém-nascido 
samba faziam parte da vida daqueles homens e, portanto, 
parte também da cultura do nosso país. 

Aí, a história mudou. Quando chegou à presidência da 
República, em 1930, Getúlio Vargas tinha entre os seus 
objetivos fazer um governo em favor dos pobres. O carnaval 
popular, então, foi reconhecido e teve condições de se 
organizar melhor para servir também como atração turística. 
Mas não pense que isso só aconteceu por causa dos 
intelectuais. A insistência dos negros em não deixar morrer 
suas tradições, resistindo a todas as dificuldades para fazer seu 
carnaval, também foi superimportante. 

Ainda na década de 30, o desfile das escolas de samba foi 
oficializado e, em pouco tempo, o Rio de Janeiro passou a 
atrair turistas de todos os cantos do mundo. Imagine só que 
veio até o Walt Disney, o pai do Mickey e do Pateta. Foi nos 
sambistas do Rio de Janeiro que Disney se inspirou para criar 
o Zé Carioca. 

Finalmente, as escolas de samba explodiram nessa festa 
que a gente conhece hoje e lá na avenida, quando começa a 
batucada, não importa se é rico ou pobre, negro ou branco, o 
que conta mesmo é ter o samba no pé. 

Rachel Soihet, 
Departamento de História, 

Universidade Federal Fluminense. 

Tanto riso 
Oh! Quanta alegria 

Mais de mil palhaços no salão 
Arlequim está chorando 
Pelo amor da colombina 

No meio da multidão 
( ... ) 

Máscara Negra 
Zé Keti e Pereira Mattos 

Vão acabar com a Praça Onze 
Não vai haver mais escola de samba, não vai 

Chora o tamborim, chora o morro inteiro 
( ... ) 

Praça Onze 
Herivelto Martins 
e Grande Othelo 
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ouco conhecida dos 
cariocas e dos brasileiros 
em geral, a lagartixa-da

areia é um pequeno lagarto que 
só é encontrado em algumas 
praias do estado do Rio de 
Janeiro, entre a Restinga da 
Marambaia e Cabo Frio. Vive na 
vegetação rasteira que fica logo 
depois da areia. Esse é, 
portanto, seu hábitat. 

Esse bicho cinza, com uma 
faixa laranja nas costas e tiras 
brancas e marrons nas laterais, 
mede, quando adulto, cerca de 
20 centímetros. Cava tocas de 
até um metro de profundidade, 
muitas vezes com mais de uma 
entrada. Essas tocas ajudam a 
lagartixa-da-areia a fugir de 
seus predadores (animais que 
a comem), principalmente as 
aves coruja-buraqueira e anu
branco e o caranguejo maria
farinha. 

A reprodução da lagartixa-da
areia ocorre de setembro a 
março, época em que as fêmeas 
colocam de 1 a 4 ovos, 
enterrando-os em buracos 
também escavados na areia. 

Mas, com a urbanização e o 
crescimento das cidades, a 
vegetação na qual a lagartixa
da-areia é encontrada vem 
sendo destruída. A construção 
de quadras de vôlei, o despejo 
de lixo e a instalação de trailers 
e barracas para vender 
refrigerantes, sanduíches etc. 
também contribuem para sua 
destruição. Os próprios 
banhistas freqüentadores das 
praias muitas vezes agridem 
essa vegetação. Com o sumiço 
dessa vegetação, a lagartixa-da
areia está ameaçada de 
desaparecer completamente do 
planeta, já que só vive nesse 
hábitat. 

.. 
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Mesmo se tiver nojo ou 
medo de lagartixa, lembre-se 
de que esse animal tem seu 
papel na natureza. A 
lagartixa-da-areia se alimenta 
de pequenos animais, como 
os insetos. Estes, por sua vez, 
também são importantes, 
mas, como os outros bichos, 
devem ter seu número 
controlado para evitar um 
desequilíbrio. E, nesse 
ambiente de praia, o principal 
responsável por esse controle 
é a lagartixa-da-areia. 

Além disso, a lagartixa-da
areia é uma espécie 
bioindicadora (indica a boa 
qualidade de um ambiente) do 
hábitat de praia, porque ela só 
consegue viver em ambientes 
limpos, sem poluição. Em outras 
palavras: ao detectarmos a 
presença da lagartixa-da-areia, 

sabemos que determinada 
praia é limpa e não foi muito 
destruída. 

A lagartixa-da-areia é um 
animal inofensivo que, como 
todas as outras espécies do 
planeta, tem o direito de 
continuar vivendo. Para isso 
ser possível, é necessário que 
seu hábitat seja preservado. 

Você também pode ter um 
papel importante para evitar 
que a lagartixa-da-areia, esse 
típico representante da fauna 
do Rio de Janeiro, seja 

A lagartixa-da-areia, 
moradora de algumas praias 
do Rio de Janeiro, poderá 
desaparecer completamente 
do planeta. 

Para os curiosos 
Com objetivo de informar as 
pessoas sobre a existência e a 
importância da lagartixa-da-areia 
e a situação de risco em que 
esse animal se encontra, uma 
equipe da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro criou o 
Projeto Liolaemus de Educação 
Ambiental (Liolaemus por causa 
do nome científico da lagartixa-

Qual 
o tamanho? 
Nesta CHC, você conheceu 
várias espécies endêmicas, 
ou seja, que só existem em 
um lugar do planeta, como a 
lagartixa-da-areia, a lagartixa
mabuia, a cobra-de-duas
cabeças, o sebito, a arribaçã 
e a cucuruta. Mas quando se 
fala em um só lugar do 
planeta, muitas vezes a gente 
pensa em regiões pequenas. 
Isso nem sempre é verdade: 
algumas vezes, uma espécie 
é endêmica de uma região 
bem grande, por exemplo, um 
continente. 

extinta. Proteja a vegetação das 
praias, evitando arrancar plantas 
ou mesmo andar sobre elas, e 
só jogue lixo nas latas feitas 
para ele. E aproveite para contar 
a seus amigos sobre a situação 
em que está a vegetação de 
praia e a lagartixa-da-areia. 

Carlos Frederico Duarte da Rocha 
e 11 colaboradores, 
Instituto de Biologia, 
Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. 

da-areia, que é Liolaemus lutzae}. 
Se você é do tipo curioso e quer 
mais informações sobre esse 
bicho, ligue para (021) 587-7328 
ou escreva para Projeto 
Liolaemus de Educação 
Ambiental, Setor de Ecologia, 
Instituto de Biologia, UERJ, Rua 
São Francisco Xavier, 524, 
CEP 20550-011. 



Fernando de Noronha. Ao fundo, o 
Morro do Pico, o ponto mais alto do 
arquipélago. 

, 
ara1s0 

os pira as _ 
tesouro 

daeco ia 
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F 
ormado por três vulcões que 
surgiram milhões de anos 
atrás, o arquipélago de 
Fernando de Noronha é o topo 

de uma montanha submarina de 
quatro mil metros de profundidade 
que surgiu a 345 quilômetros a 
nordeste do Cabo de São Roque, o 
ponto da cos,ta brasileira mais 
próximo da Africa. 

Ao redor da ilha principal, que 
tem cerca de 17 quilômetros 
quadrados, espalham-se outras 20 
ilhotas e rochedos. Entre as ilhas e 
ao redor delas, existe uma grande 
quantidade de organismos marinhos. 
Não é à toa que é um dos 
melhores pontos de 
mergulho do mundo. 

Em terra, a paisagem também é 
exuberante. O relevo acidentado e 
montanhoso é dominado pelo Morro 
do Pico, o mais elevado do 
arquipélago, com 323 metros, o 
equivalente a um prédio de cerca de 
cem andares. 

No litoral, vemos penhascos, 
paredões, baías abrigadas e praias 
de areia branca biodetrítica 
(formada por restos de algas 
calcáreas, corais, esponjas e outros 
organismos) ou de seixos escuros. 

A forma e a posição geográfica 
da ilha principal fazem com que ela 
tenha duas faces bem diferentes. 
A face sul, voltada para a África, é 
sujeita a fortes correntes e exposta 
aos ventos e às ondas. Por isso, é 
muito recortada e apresenta uma 
única região bem abrigada, a Baía 
do Sueste. 

Já a face norte, voltada para a 
América do Sul, é mais protegida 
dos ventos e das ondas. Tem o litoral 
pouco recortado, com grandes 
praias de areia e baías abrigadas e 
é conhecida como Mar de Dentro. 

9 



Por causa do clima tropical e da 
grande influência do oceano, só 
existem duas estações do ano no 
arquipélago: o verão ou tempo de 
seca, que começa em agosto e só 
termina em janeiro, e o inverno, 
marcado pelas fortes chuvas entre 
fevereiro e julho. 

Apesar da longa temporada de 
chuvas, não existe muita água doce 
em Noronha. O solo vulcânico 
impede que o líquido infiltre e a 
maior parte da água das chuvas 
corre em direção ao mar em 
córregos muito estreitos. 

Essa falta de água doce é só um 
dos aspectos que dificultam a 
ocupação do arquipélago, pequeno 
e distante do continente. Mas, 
apesar disso, ele já foi alvo de 
disputas entre três países: Portugal, 
Holanda e França. 

Desde 1500, quando foi 
assinalada no mapa de Juan de La 
Cosa, a ilha principal já teve vários 
nomes: Quaresma, São João, São 
Lourenço e São João Batista. Os 
historiadores acreditam que essas 
primeiras avistagens foram feitas por 
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viajantes do início do século 16, que 
passavam por ali em suas travessias 
oceânicas. 

A primeira descrição do 
arquipélago foi feita por Américo 
Vespúcio, que naufragou em suas 
proximidades em 1503, quando 
participava da Segunda Expedição 
Exploratória da costa brasileira, 
comqndada por 
Gonçalo Coelho. 

Só depois do relato de Vespúcio, 
a Coroa portuguesa se interessou 
em tomar posse da ilha, doando-a a 
Fernão de Loronha, um rico 
armador de navios que deu o 
dinheiro para a expedição. Apesar 
de Lóronha nunca ter conhecido o 
arquipélago, este acabou ganhando 
seu nome, que passou a figurar dos 
mapas. Depois, com a variação de 
pronúncia, acabou virando 
Fernando de Noronha. 

O arquipélago ficou 
abandonado durante muitos anos, 

- sendo visitado só pelos navegantes 
que ali se abasteciam de lenha, 
água doce e ovos de tartarugas e 
aves marinhas. Sem defesa e 

m situada num ponto avançado do 
N 

~ oceano, Noronha tornou-se o 
ffi paraíso dos piratas. Até hoje ainda 
-§ há lendas sobre tesouros escondidos 
lL 

no arquipélago. 
Os holandeses quiseram ocupar 

a ilha princi_pal, mas foram expulsos 
pelos portugueses em duas situações 
diferentes. A primeira tentativa de 
ocupação ocorreu entre 1628 e 
1630, mas a mais duradoura 
aconteceu entre 1635 e 1654, 
quando a ilha ficou conhecida como 
Pavônia, em homenagem ao 
arrendatário Michiel Pavw. 

Depois de uma curta 
estadia, Vespúcio fez o 
primeiro relato 
descrevendo a fauna e 

Aratu: quant.o mais velho, mais forte 

a flora nativas do 
arquipélago. Leia um 
trecho de seu relato: 

... a qual ilha 
achamos desabitada, e 
tinha muitas aves 
marinhas e terrestres, 
tão familiares que se 
deixam apanhar com a 
mão. Não vimos outros 
animais, além de ratos ~ 
grandes, lagartos de J 
duas caudas e ~ 

.9 
algumas serpentes. ~ 

sua coloração. 



No século seguinte, em 1736, os 
franceses tentaram colonizar a 
pequena ilha, que passou a ser 
conhecida como Dauphine (em 
francês, quer dizer golfinho fêmea), 
provavelmente por causa da grande 
quantidade de golfinhos que até 

· hoje é abundante na região. Dessa 
vez a reação dos portugueses foi 
mais rápida: em menos de um ano 
expulsaram os franceses e, 
finalmente, ocuparam Fernando de 
Noronha, criando ali uma base de 
defesa permanente. 

Entre 1737 e 1778, os 
portugueses construíram o maior 
número de fortes reunidos até então 
existente na América do Sul. O mais 
importante deles era o de Nossa 
Senhora dos Remédios, que existe 
até hoje e de onde dá para ver 
todos os barcos que chegam pelo 
Mar de Dentro. Nessa época, surgiu 
a pnme1ra 
cidadezinha de 
Noronha, a Vila dos 
Remédios. 

A ocupação 
portuguesa iniciou 
um período sombrio 
na história da ilha, 
que a partir de então 
passou a ser usada 
como presídio. Na 
época do Brasil 
Colônia, quando 
todos os tipos de 
criminosos eram 
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mandados para lá, a ilha chegou a 
ser a Prisão Central do Império. 

Em 1938, o presidente Getúlio 
Vargas transformou Noronha em 
presídio político, ou seja, para onde 
eram mandadas algumas pessoas 
que não concordavam com o 
governo. Os outros presos foram 
retirados de lá no mesmo ano. 

Além do tratamento desumano e 
cruel dado aos prisioneiros e da vida 
difícil que levavam os habitantes, 
durante mais de dois séculos grande 
parte da fauna e da flora do 
arquipélago foi destruída. 



Mas as maiores obras e 
modificações no ambiente 
ocorreram durante a Segunda 
Guerra Mundial (entre 1939 e 
1945). Fernando de Noronha foi 
transformado em Território Federal e 
o presídio político foi desativado 
para dar lugar a uma base militar. 
Com isso, o arquipélago recebeu o 
maior número de pessoas de toda 
sua história: mais de três mil 
homens, entre norte-americanos e 
brasileiros. 

Mesmo após o fim da guerra, a 
ilha permaneceu ocupada apenas 
por militares durante cerca de 40 
anos. Só a partir de 1972, quando 
desembarcaram os primeiros 
visitantes a bordo de um avião do 
Exército, que o Brasil começou a se 
dar conta da riqueza ecológica e da 
beleza de Fernando de Noronha. 
Pesquisadores de todas as áreas 
tiveram então a oportunidade de 
estudar o arquipélago e 
descobriram que era um lugar sem 
igual em toda a costa brasileira. 

Em 1987, quando já não existia 
mais o governo militar no Brasil, foi 
nomeado o primeiro governador 
civil do arquipélago. No ano 
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seguinte, Fernando de Noronha 
tornou-se Distrito Estadual de 
Pernambuco. Finalmente, após 
grande campanha promovida por 
ambientalistas, teve grande parte de 
sua área transformada em Parque 
Nacional Marinho. 

Os principais objetivos do parque 
são: preservar a fauna e a flora 
terrestre e marinha; proporcionar, de 
forma controlada, a visitação, o 
lazer, a educação ambiental e a 
pesquisa científica; conservar os 
sítios históricos. 

A viagem é longa e a 
hospedagem, rústica, mas os 
visitantes, que vêm de todo o país e 
também do exterior, enfrentam isso 
tudo com espírito de aventura e 
consciência ecológica. Munidos só 
com câmeras e orientados pela 
equipe do parque, partem em busca 
do verdadeiro tesouro de Fernando 
de Noronha: a fauna rara e a 
paisagem inusitada e paradisíaca. 

Liliane Lodi e Bia Hetzel, 
Projeto Golfinhos. 
Colaboração: Silvia Negreiros. 



Uma raridade 
no Atlântico Sul 

· \! / ocê, que já faz parte da turma do Rex há 

J muito tempo, deve lembrar do manguezal, 
que ganhou um artigo na CHC47. Mas se tem 

memóri~ curta ou está entrando para a turma 

agora, não faz mal: o manguezal é um dos mui

tos ecossistemas existentes no Brasil e pode 

ser, encontrado em boa parte de nosso litoral, 

desde o Oiapoque, no Amapá, até Laguna, em 

Santa Catarina. 

Típico de regiões tropicais e subtropicais, o 

manguezal alcança maiores extensões quando 

encontrado em locais onde o sobe-desce da 

maré é mais freqüente. Considerado um dos 

mais ricos sistemas ·ecológicos da Terra, ele é 

um berçário de vida marinha, abrigando uma 

grande variedade de seres vivos. 

Na face sul de Fernando de Noronha, 

encontra-se o Mangue do Sueste, localizado no 

fundo da baía de mesmo nome. Com apro

ximadamente l.500m2
, ele é o único mangue 

que existe em todo o oceano Atlântico Sul. 







B.erçário em risco 
O Mangue do Sueste é formado por uma única 

espécie de árvore, que pode atingir até cerca de 
dez metros de altura e é conhecida como mangue
branco (Laguncularia racemosa). O nome genérico 
vem do latim laguncula, que significa pequeno 
frasco de vinho, por causa da forma do fruto. 

Ao seu redor, dunas de areia fazem uma barreira, 
protegendo-o do mau humor do tempo. Por sua vez, 
esse manguezal abriga várias formas de vida. É 
nesse mangue também que se alimentam e 
descansam aves migratórias, que vêm para o Brasil 
em determinadas épocas do ano, quando está 
muito frio no país onde vivem. 

Mas a busca pela melhoria da infra-estrutura da 
ilha vem sendo feita sem avaliar os efeitos que eld 
pode causar no ambiente, provocando, nos últimos 
anos, sérios danos ao Mangue do Sueste, esse 
patrimônio ecológico extremamente frágil e sensível 
a mudanças. Por exemplo, para construir o Açude 
do Xaréu, o córrego Maceió foi represado, dimi
nuindo bastante a quantidade de água doce do 
mangue. 

Outro caso é a exploração de uma pedreira nas 
suas proximidades, o que faz com que, a cada 
chuva, grande quantidade de sedimentos seja 
levada para o mangue. Muitas vezes também as 
dunas de areias deslizam em cima do mangue. 
Esse excesso de sedimento e areia muitas vezes 
entope o canal que liga o mangue ao mar, atra
palhando a troca de água. 

É também provável que suas águas estejam 
contaminadas pelos excrementos dos animais 
domésticos que vêm ao local matar a sede. 

Apesar de os manguezais estarem protegidos 
pela Constituição Federal e em legislações 
estaduais, não só o Mangue do Sueste mas também 
uma grande extensão desse nosso importante 
ecossistema está ameaçada pela ocupação e pelas 
atividades humanas. 

Liliane Lodi e ·Bia Hetzel, 
Projeto Golfinhos. 



Os irmãos Lucas e Judite ficaram na janela de casa 
jogando o jogo do homem com barba. Ela pagaria a ele 
um real por cada barbudo que passasse pela rua da 
direita para a esquerda e ele pagaria a ela a mesma 
quantia por cada barbudo que passasse no sentido 
contrário. 

Mas, naquele dia, parece que todos os barbudos 
estavam a favor de Lucas. "Não é justo", reclamou 
Judite, "só sete passaram pelo meu lado". 

"Tá bom, irmã", disse Lucas, que já estava 
entediado com o jogo. "Vamos parar depois que 
passarem outros cinco." Mas depois dos cinco 
seguintes, Lucas terminou com só um real de 
vantagem. 

Quantos barbudos passaram durante o jogo? 

la.nta.r 
dfflílio. 
Era um jantar de família, 

no total seis pessoas: Joana 
com sua irmã Sra. Alface e 
seu irmão Sr. Sallame e, 
claro, seus respectivos 
esposos. O Sr. Alface sentou 
ao lado de Maricota, 
enquanto Alfredo ficou na 
frente da Sra. Pires. Carlos 
foi colocado ao lado da 
irmã de Joana, enquanto 
Joana sentou entre 
Bartolomeu e o Sr. Sallame. 
Clara fez com que todos 
rissem ao comentar: "Não 
haverá brigas, já que 
maridos 'e mulheres não 
sentarão lado a lado!" Já 
sacou o nome e sobrenome 
de todas as pessoas? 



o 

Veiam, esta maravilha de cenário 

É um episódio relicário 

Que o artista num sonho genial 

Escolheu para este carnaval 

E o asfalto como passarela 

Será a tela 

Do Brasil em forma de aquarela 

Passeando pelas cercanias do Amazonas 

Conheci vastos seringais 

No Pará, a ilha de Maraió 

E a velha cabana do Timbó 

Caminhando ainda um pouco mais 

Deparei com lindos coqueirais 

Estava no Ceará, terra de lrapuã 

De lracema e Tupã 

Fiquei radiante de alegria 

Quando cheguei à Bahia 

Bahia de Castro Alves, do acaraié 

Das noites de magia e do candomblé 

! Depois de atravessar as matas do lpu 
-ci:s 
() 

,[ Assisti em Pernambuco 
e 
] À festa do frevo e do maracatu 

Brasília tem o seu destaque 

Na arte, na beleza e arquitetura 

Feitiço de garoa pela serra 

São Paulo ·engrandece a nossa terra 

Do leste por todo o centro-oeste 

Tudo é belo e tem lindo matiz · 

O Rio, do samba e das batucadas 

Dos malandros, das mulatas 

De requebros febris 

Brasil, estas nossas verdes matas 

Cachoeiras e cascatas 

De colorido sutil 

E este lindo céu azul de anil 

Emolduram em aquarela o meu Brasil 

Lá, laia, laiá, 

Lá, laia, laiá 

J 







O tempo começa a esquentar e, 
de vez em quando, aquela 
tempestade de verão nos pega 

de surpresa. Não é preciso se 
desesperar, mas é bom evitar ser o alvo 
de relâmpagos. 

Antes de ficar por dentro de como se 
proteger, vale a pena saber que os 
relâmpagos são um tipo de descarga ou 
corrente elétrica que ocorre na atmosfera, 
semelhantes às correntes elétricas que 
fazem funcionar os eletrodomésticos em 
nossa casa. Mas eles são milhares de 
vezes mais fortes. É por isso que ao 
ocorrerem são acompanhados por luz e 
som intensos. O som é causado pelo 
movimento do ar e recebe o nome trovão. 
Os relâmpagos, em geral, são associados 
com nuvens de tempestade, também 
conhecidas como nuvens cúmulos
nimbus, embora também possam ocorrer 
com outras nuvens. 

Existem diversos tipos de 
relâmpagos: entre a nuvem e o solo, 
dentro das nuvens, entre nuvens e até 
mesmo da nuvem para o alto. Embora 
os relâmpagos dentro das nuvens sejam 
os mais freqüentes, os relâmpagos 
entre a nuvem e o solo, também 
conhecidos como raios, são os mais 
estudados, principalmente por causa de 
seu caráter destrutivo. Ao contrário do 
que muita gente pensa, o raio não é 
formado pelo choque de duas nuvens, 
mas sim originado dentro de uma 
nuvem só. 

Os raios iniciam em regiões onde 
existem grandes quantidades de cargas 
elétricas, capazes de gerar uma faísca. 
A partir de então, seguem pela 
atmosfera rumo ao solo. Durante seu 
trajeto, dividem-se formando 
ramificações parecidas com a raiz de 
uma planta. No Brasil, caem cerca de 
-100 milhões de raios por ano, três a 
cada segundo. As principais regiões de 
ocorrência são o Sudeste, o Centro
Oeste e o Norte. Em particular, a 
Amazônia é uma das regiões mais 
atingidas por rai.os do mundo. 



Normalmente, o raio cai em um único ponto no 
solo. Mas algumas vezes ele pode se dividir e 
atingir mais de um local. Você já deve ter lido nos 
jornais ou visto na TV o caso de alguém que_ foi 
vítima de 11m raio. Saiba que quando uma pessoa 
é atingida diretamente por um raio são poucas as 
suas chances de sobreviver, porque o coração 
pára de bater e ela não consegue respirar. Para 
ser salva, ela precisa de socorro imediato, com 
massagem no peito e respiração boca-a-boca. 

Anualmente, pelo menos 100 pessoas morrem 
atingidas por raios em nosso país. Mas eles não 
precisam ser certeiros para causar problemas. 
Quando caem na água ou no solo, sua 
corrente elétrica se espalha e pode atingir 
as pessoas. São como um choque muito 
forte, que pode causar sérios prejuízos à 
saúde. Essas correntes também podem vir 
pela rede elétrica, pelos fios de telefone e 
pelos canos de água. 

Quando você está vendo o relâmpago no 
céu, mas ainda não está ouvindo o trovão, 
ele está longe e não é preciso se preocupar. 
Mas se começar a escutá-lo, aí sim, tem 
que ficar alerta. 

Para descobrir a que distância de você caiu 
o raio, conte os segundos entre o aparecimento 
do relâmpago e o instante em que escutar o 
trovão. Dividindo esse tempo por três, você 
encontra a medida aproximada em quilômetros. 
Isso, porque o som viaja a 3 30 metros por 
segundo, ou seja, ele percorre em três segundos 
aproximadamente um quilômetro (na verdade, 
990 metros). 

Por exemplo, se você observar um relâmpago e 
o intervalo de tempo até ouvir o trovão for de 
nove segundos, o relâmpago está a três 
quilômetros de distância (9 : 3 = 3 ). Para 
distâncias menores que essa, tome cuidado. 

Se você ouvir o trovão como se fosse um 
barulho de pratos quebrando, aí o raio caiu muito 
perto, e você deve procurar abrigo rapidamente. 

~ueq aV1ÍJa aq1iJ© é 
Viu como o assunto é sério? Agora, tome nota 

de alguns cuidados e avise aos amigos. 
Os lugares descampados e altos são os mais 

atingidos. Portanto, quando estiver armando uma 
tempestade, nada de fazer alpinismo, jogar futebol, 
andar de bicicleta ou a cavalo. Evite também criar 
pontos altos em relação à vizinhança: não segure 
uma vara de pescar ou empine pipas. 

Ficar debaixo de uma árvore, um guarda-chuva ou 
um guarda-sol também pode ser perigoso. E 
afaste-se dos pára-raios. 

Para escapar das correntes elétricas, não fique 
dentro d'água (piscina, lago, rio, mar etc.) e deixe 

· para jogar videogame, tomar banho e falar ao 
telefone depois que a tempestade for embora. 

Aposto que você deve estar se perguntando 
que raios há para fazer até a tempestade passar. 
Acalme-se, porque ela só fica bem próxima de 
você por pouco tempo, cerca de 15 minutos. 



O ideal é ficar dentro de casa. Se for pego de 
surpresa, um carro é um bom abrigo, mas feche a 
janela e não encoste nas partes metálicas para não 
levar choque. Caso não haja um veículo próximo e 
você esteja em lugar descampado, procure ficar 
agachado com os pés juntos e, se possível, 
calçando uma bota com sola de borracha. Os pés 
juntos servem para diminuir a intensidade do 
choque, caso venham correntes elétricas pelo solo. 
A borracha funciona como um isolante, ou seja, cria 
uma barreira entre seus pés e as tais correntes. 

Se estiver em casa, aproveite para ler ou tirar 
uma soneca. Já reparou como é gostoso dormir 
com o barulho da chuva e dos trovões lá fora? 

Outra alternativa é ficar admirando os 
relâmpagos pela janela. É um espetáculo lindo! 

lara R. Cardoso de Almeida Pinto 
e Osmar Pinto Júnior, 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

O relâmpago é útil à agricultura. Quando 
ocorre, ele modifica a composição do ar, criando 
substâncias químicas que, ao serem levadas para o 
solo pela chuva, atuam como fertilizantes. Onde 
caem mais raios, o solo é mais fértil. 

No passado, os relâmpagos podem ter sido 
fundamentais para o surgimento da vida na Terra. 
Experiências de laboratório mostraram que, quando 
os relâmpagos ocorrem, compostos químicos 

denominados aminoácidos podem ser 
formados. Esses compostos são considerados 
como estruturas básicas de onde a vida se 
ongmou. 

No futuro, os relâmpagos também 
poderão ser usados como fonte alternativa de 

energia. Para que possamos ter uma noção de 
quanta energia poderemos obter a partir dos 
relâmpagos, vamos considerar por exemplo que foi 
instalada uma torre para captar essa energia. A 
torre será atingida por cerca de 1 a 1 O raios por 
ano, dependendo do local em que ela for 
instalada. Em termos de energia, a quantidade 

que poderíamos obter seria equivalente àquela 
consumida por uma residência, se 

soubéssemos como armazená-la. 
Vemos que a energia obtida a partir dos 

raios não é tão grande quanto poderíamos 
imaginar. Contudo, essa energia poderá ser 

suficiente para atender o consumo de uma 
fazenda ou um sítio, principalmente se forem 
localizados em regiões montanhosas onde caem 
mais ra10s. 
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F emundes de Loronha foi 
invadida por uma gangue de 

horríveis e arrasadores turistas. 
Antes que a ilha seja destruída 
de vez, ache no desenho as 1 O 
áreas ampliadas. 
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Aos videomaníacos 

Ligue a TV e comece a 
estudar! Pensa que tem algo 
errado nessa exclamação? 
Engano seu. A Faculdade de 
Educação da Universidade 
Federal de Santa Catarina 
está lançando um kit de vídeo 

para ser usado em sala de 
aula, que promete quebrar a 
rotina do quadro negro. 
Você vai saber como as 
imagens chegam à TV e 
descobrir a importância delas 
para que possamos conhecer 
lugares distantes, pessoas 
famosas, hábitos e povos 
diferentes. Depois, com a 
ajuda do professor, você vai 
perceber a influência que os 
programas e as propagandas 
exibidos na telinha têm sobre 
os telespectadores. Aí, vai 
poder assistir à TV com olhos 
mais desconfiados e exigir maior 
qualidade no que você vê. 

Diabruras do vovô 

Todo vovô é um barato. Mas 
tem vovô que calça uma meia 
de cada cor. Tem vovô que 
sai à rua vestindo a blusa da 
vovó. Tem vovô que esquece 
onde deixou os óculos e passa 
o dia procurando, até se 
olhar no espelho e descobrir 
que estavam bem na cabeça 
dele. E vovô que tem, 
digamos assim, alguma 
mania. Conheço um, por 
exemplo, que adorava 
plantar verduras enormes. E, 
um dia, um de seus tomates 
cresceu tanto que acabou 
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ficando maior que a 
delegacia. Resultado: o vovô 
foi preso. Mas logo teve de 
ser solto para dar um jeito 
naquele tomatão. Aí foi uma 
confusão dos diabos! Do 
tomate saiu uma lagarta 
imensa que acabou fazendo 
a delegacia virar farelo. 

O kit Programa de Forma~ão 
do Telespectador - que inclui 
uma fita de vídeo, 40 livros para 
os alunos e 4 manuais do 
professor - custa R$ 60 ,00 e o 
vídeo Educa~ão para a Mídia, 
para orientar o professor, custa 
R$ 20,00. Os pedidos podem ser 
feitos pelo telefone (048) 231-
9263 ou pelo fax (048) 233-5351 . 

Agora, adivinha onde foi que 
o vovô colocou a delegacia 
para funcionar? 

Meu avô é um problema, de 
Babette Cole. Companhia das 
Letrinhas. 



-
Lafidos e A voos 

Enquanto o cachorro latia, 
sua dona o ouvia 
atentamente. Contava ele a 
história de uma figueira, que 
não dava figos, plantada no 
meio de um galinheiro. A 
árvore, que invejava as 
galinhas por colocarem ovos 
todos os dias, fez um pacto 
com uma bruxa para não 
permitir que os dias virassem 
noite. Assim, as galinhas não 
paravam mais de botar ovos 
e o galo acabou rouco de 
tanto cantar. A dona desse 
cachorro contador de 
histórias é a escritora Clarice 
Lispector, que transformou 

Oue coceira! -
Será que alguém é tão 
maluco a ponto de juntar 
pulga, barata, mosca, 
pernilongo, carrapato, abelha 
e outros bichos? O Guto Lins 
é. Reuniu os insetos que pôde 
e fez um livro com rimas tão 
divertidas para cada um 
deles, que você vai decorar e 
sair recitando pros amigos. 
Dentre a bicharada, o autor 
fala da formiga de quem 
todo mundo diz não ter 
medo, mas não consegue 
explicar por que então 
ninguém se arrisca a sentar 

os latidos de seu Ulisses, é 
esse o nome do cachorro, 
num livro com um final bem 
legal. 
Outra escritora famosa que 
resolveu fazer livro com 
bichos foi Rachel de Queiroz. 
Só que no livro dela são as 
andorinhas que fazem a 
história. Ou melhor, uma 
andorinha só. A pobre ave, 
que se atrasou para nascer, 
acabou sendo deixada para 
trás pelos pais, que já não 
acreditavam que daquele ovo 
sairia algum filhote. Se eu 
contar o final, a história 
perde a graça, mas só para 

em um formigueiro. Faz rima 
com a traça, que traça tudo 
menos sua meia com chulé. 
Não esquece dos mosquitos, 
que poderiam ser legais à 

aguçar um pouquinho a sua 
curiosidade, imagine que a 
andorinha saiu do ovo à 
noite e acabou achando que 
seus pais eram morcegos! 

Quase de Verdade, de Clarice 
Lispector, e Andira, de Rachel de 
Queiroz. Editora Siciliano. 

beça se deixassem a gente 
dormir em pazzzzzzzzz! 
Ficou curioso? Então, dê uma 
espiada na contracapa desta 
revista ... 

Q Barato (ou a Metamorfose), 
de Guto Lins. Ediouro. 

Bianca da Encarnação, 
Ciência Hoie. 
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PARAOREX 

Oi, Rex! Tudo bem? Meu nome 
é Elaine e eu gosto muito da 
CHC. Não é a primeira vez que 
eu escrevo! Gosto muito das pia
das, brincadeiras e gostei tam
bém do nome da sua namorada. 
Acho que vocês deveriam inven
tar mais promoções, brincadei
ras e experiências. 

Eu queria que vocês publi
cassem uma matéria sobre o 
"Delta do Rio Parnaíba". Seria 
legal ver um dos maiores pontos 
turísticos da minha cidade 
sendo publicado na revista que 
eu mais gosto. 

Eu gosto muito da Galeriade 
animais e plantas, às vezes sai 
cada coisa esquisita. Mas é le
gal pra gente ficar conhecendo 
mais sobre nossa flora e fauna. 

Rex, você é um dinossauro 
muito legal e fofinho. Acho que 
vocês deveriam fazer cartei
rinhas para dar aos leitores da 
revista e colocar o Rex mais ve
zes na capa, porque, na verda
de, ele é o mascote da revista e 
merece! 

Um grande beijo. 

\ \ I / 

Elaine Alves de Carvalho, 
Parnaíba/PI. 

O máximo sua carta, Elaine. 
Prometemos pensar na sugestão 
sobreo "DeltadoRioParnaíba': 
Sobre as carteirinhas, quem re
novar a assinatura da revista já 
vai receber. O Rex está man
dando um beijão! 

BRONCA 
Caros amigos da CHC. Estou 

escrevendo pela terceira vez e 
gostaria de saber por que vocês 
ainda não publicaram a matéria 
que eu pedi sobre a história da 

CHCe também falando sobre 
a SBPC. Está certo que vocês 
recebem muitas sugestões, mas, 
mesmo assim, a minha sugestão 
foi enviada há muito tempo. 

Mandei ainda uma sugestão 
para uma matéria sobre teatro, 
mas essa pode esperar. 

~ ... 

..... , & 

%,, .. o 

Jackson Júnior, Acopiara/CE. 

A história da CHC saiu na 
edição passada e nós espe
ramos que você tenha gostado. 
Achamos importante a sua carta 
e aproveitamos para explicar 
que todas as sugestões são bem
vindas e todos os pedidos são 
anotados, mas muitas vezes não 
temos condições de atendê-los. 
Além disso, também temos que 
seguir nossas pautas e nossa 
linha editorial. 

TROCA-TROCA 
Olá, amigos da CHC. Quero 

dar os parabéns por esta revista. 
Meu nome é Juliana, tenho 10 
anos e adoro a CHC. 

Adoro o Bate-Papo, mas tam
bém gosto de outras coisas. Por 
exemplo, adorei a Galeriado nº 
60, mostrando o pica-pau-rei. 

Gostaria que outros leitores 
se correspondessem comigo e 
ajudassem a formar . o grupo 
"Troca-Troca", para trocar ver
sos, gravuras, letras de música, 
reportagens e outros. Os inte
ressados devem mandar nome, 

endereço, idade, data de nas
cimento e, se possível, uma foto 
3x4. 

Aproveito para pedir uma 
matéria sobre o sono. 

Juliana de Santana Silva - Aveni
da Visconde de Albuquerque, 35, 
CEP 22450-001 - J!io de Janeiro/RI. 

Boaidéiaadefazerumgrupo 
de trocas, Juliana. Anote ai· a 
CHC já publicou uma matéria 
sobre o sono no nº 53. 

RESPOSTAS DOS JOGOS 
"Jantar em família": Joana e 

Alfredo Pires, Carlos e Maricota 
Sallame, Clara e Bartolomeu Al
face. "A barba do homem": 23 
barbudos. 
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O autor nasceu em Sãd' 
~ Paulo, em 1961, mas mc,ita 

no Rio, há muito tempo~ 
llustrador·e escritor, Guto 

tem seus trabalhos 
publicados em cerca de 20 

livros para crianças e 
adolescent~s. A traça está · 

.. no livro Q Barato (ou 
metamorfose}, da Ediouro. 
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