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V amos ver se você é esperto ou se anda 

dormindo no ponto. A partir do resultado 
dessa soma, tente descobrir o valor de cada 
símbolo . 
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Q uantos triângulos existem nessa figura? 
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CONTO 
O REIZINHO 
DEZEMBRO 

PETRÓlEO 

CÊNCA 
l 

A Ciência Hoje das Crianças 

resolveu fazer uma farra danada este 

mês. Descobriu que os bonecos 

gigantes que enchem de graça o 

carnaval de O linda têm parentes no 

Rio de Janeiro. A garotada carioca 

que já está fabricando os seus 

superbonecos pretende começar uma 

brin-que-do-te-ca! 

Já que o assunto é brincar ... 

Resolvemos dar uma volta de 

balanço para saber quanta física pode 

estar envolvida nessa simples 

diversão. 

E tem mais! Vamos mostrar como 

produzir o seu próprio mofo. É isso 

mesmo! Preparamos uma matéria 

sobre os fungos, seres que estão no 

ar, na água, no solo e até no seu 

estrogonofe! Calma, não esquente a 

cabeça com isso. Fique frio dando 

um mergulho com a lontra. É ela que 

está na Galeria deste mês. 

Ainda não ficou satisfeito?!? 

Tudo bem, também ainda não 

acabou! Tem um artigo muito legal 

sobre o petróleo e ... Conto, Bate

Papo e muitos jogos. Aproveite! 

CARTAZ: 
LONTRA 

O BONECO 
GIGANTE 

DO MOFO AOS 
COGUMELOS · 
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Elisa decidiu ensinar a 
vovó como se deve empurrar 
o balanço. Afinal as férias 
estavam ali e ela não queria 
perder a emoção de balançar 
alto, bem alto, durante 
aqueles dias. 

Vovó Catarina deveria 
empurrá-la no momento 
certo, uma, duas, muitas 
vezes, até ela tocar as nuvens 
com a ponta dos pés. 

"Vovó não acerta porque 
não tem relógio, nunca sabe 
a hora de empurrar", pensou 
Elisa. Pediu emprestado um 
relógio desses que contam os 
segundos e foi com vovó 
Catarina até os balanços, lá 
nos jardins. 

,.. 

.... 

Puxou o balanço vazio e o 
soltou. Quando o balanço 
voltou, deu-lhe um 
~mpurrão. 

- É assim vovó: todas as 
vezes que o balanço chega, 
você deve empurrá-lo. 

- E como vou saber 
quando chega? 

- Uai ! Chega sempre na 
mesma hora! - disse Elisa. 

- Não tenho relógio -
observou vovó. 

- Aqui está um. 
- Vamos ver quanto tempo 

demora o trem do balanço, 
no vai-e-vem. 

Clique na saída, ao largar 
o balanço, e em clique na 
volta, na chegada. 

- Três segundos - leu Elisa 
no relógio. 
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- Você apertou o clique 
antes de o balanço chegar! -
protestou avó. 

- Quando quer, ela 
enxerga! - suspirÕu Elisa. -
Ah, vó, presta atenção, vou 
de novo: um, dois e três. 

E soltou o balanço. Voltou. 
Clique 3,2 segundos. 

- Viu? Deu quase na 
mesma. Então, vó, eu sento 
no balanço, você nos traz 
mais ou menos a essa altura 
e nos larga. Depois, a cada 
três segundos, você empurra. 

Lá foi Elisa. Passados três 
segundos avó empurrou, só 
que empurrou o ar, porque 
naquele momento o balanço 
se encontrava do outro lado! 

- Oh, vó, tem que dar a 
partida no seu relógio 
quando o balanço começa a 
se mover daqui de cima, na 
saída. 

'"' 
E lá foi ela de novo. Voltou 

e vovó empurrou certinho. 
Que felicidade! Elisa voou 
mais alto, de novo mais alto 
ainda. Vovó parecia um 
relógio. 

~~ 

Mas de uma hora para a 
outra, vovó não empurrou 
mais ... O que aconteceu? 

Parou o relógio? Acabou a 
pilha? 

- Minha netin.ha, não é 
possível. Você cada vez voa 
mais alto! Deveria demorar 
mais tempo para chegar. Tá 
tudo errado! 

- Tá não, vó! Tava dando 
certo! 

- Tá errado. Você vai até 
lá em cima e volta no mesmo 
tempo em que você ia e 
voltaya, aqui bem pertinho? 

- E verdade, alguma coisa 
tá errada. 
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Elisa pegou o balanço, 
levantou-o bem alto e clique, 
voltou, clique, 3,3 segundos. 
Agora foi mais alto, 3,4 
segundos, de novo, 3,3 
segundos. 

- Pois é, vó, o balanço 
está maluco, demora sempre 
o mesmo tempo, três 
segundos, três e pouco. 
Balanço é assim mesmo, não 
liga para a altura ... - disse 
Elisa para avó, ainda 
desconfiada. 

De volta para casa, 
contaram a história do tempo 
do balanço e do relógio da 
vovó. Ninguém entendeu 
nada. 

Elisa construiu um balanço 
na cozinha. Havia um 
gancho no teto, desses de 
pendurar planta, lustre ou sei 
lá o quê. Amarrou a ele um 
pedaço de barbante de mais 
ou menos 2 ,5 metros e na 
ponta prendeu um boneco, 
desses mais pesados e 
"mandou ver". Clique, 
clique, e mediu o tempo de 
ida e volta. 
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- Entenderam? 
-Não. 
- Vovó empurrava na hora 

errada, assim com o relógio 
podia acertar o momento 
dos empurrões. Era preciso 
acertar o primeiro empurrão 
e o clique do relógio da vovó. 

- A vovó engoliu o 
relógio? - perguntou Cecília, 
a irmã menor de Elisa. 

- Eu entendi, não engoli -
respondeu zangada a vó. 

Contaram também que, 
mesmo dando maior vôo ao 
balanço, o tempo de ida e 
volta continuava mais ou 
menos o mesmo. Ninguém 
acreditou enquanto não viu, 
ouviu, mexeu, clicou. 

Cecília, metade da Elisa 
em tamanho e peso, não 
parecia satisfeita. 

- E se eu sentar no 
balanço, vovó vai acertar? 
Sou bem mais leve que a 
Elisa. O balanço não vai 
desconfiar da troca? 

- E balanço desconfia? -
perguntou vovó. 

- Ora essa. Sou diferente 
de Elisa, então o clique
clique vai ser outro. 

- Você vai ter que engolir 
outro relógio, vó! 

- Engolir não, entender! 

Elisa pensou, pensou ... 
Lembrou que os primeiros 
cliques lá no jardim tinham 
sido feitos sem que ela 
estivesse sentada no balanço. 
Portanto, o balanço devia 
estar mais leve ... Pegou outro 
boneco bem leve e o colocou 
no lugar do primeiro, mais 
pesado. Clique, clique, vai-e
vem 1gua1. 

- Viu, Cecília, iguaizinhos. 
Que diabo de balanço 

que não se importa com o 
peso da pessoa ou do 
boneco! 

Mais alto, mais baixo, o 
tempo de ida e de volta é 
sempre mais ou menos o 
mesmo. Balançou a cabeça, 
olhou para a vó e para 
Cecília: 

- Só falta eu cortar esse 
barbante e o boneco sair 
voando! 

Cortou, o boneco caiu. 

- Ah, Elisa, deixa o 
boneco balançar em paz! -
disse Cecília, meio triste com 
o fim da brincadeira. 



Elisa "voa" mais alto com seu 
balanço quando a vovó empurra 
suas costas na hora certa. 
Quando vovó empurra o ar ou 
quando empurra no momento 
em que Elisa está voltando, o 
balançar não cresce. 

Como a cena se repete a cada 
três segundos, podemos dizer 
que, para aiudar Elisa, vovó 
deve estar sintonizada com o 
balançar, isto é, empurrar a 
cada três segundos e começar a 
contar o tempo quando 
empurrar pela primeira vez. 

Esse exemplo serve para 
ilustrar como funciona um rádio 
ou uma televisão. Você iá 
percebeu que o som do rádio e 
da TV (neste caso, também a 
imag·em) às vezes está esquisito 

Elisa juntou o barbante, lá 
onde o havia cortado, deu 
um grande nó e foi embora. 
Mesmo tendo ficado mais 
curto, o balanço ainda 
funcionava. Cecília continuou 
a balançar o boneco. Pegou 
o relógio, clique, clique, dois 
segundos. 

- Elisa, Elisa, vóóó, o 
clique mudou! Manhêêê, a 
Elisa mudou o tempo do 
balanço, vovó vai ter que 
engolir - entender - outro 
relógio! 

Acertos 
{? ~ 

de vovó 
BcztarinLv 

e que, ao trocar de estação ou de 
canal, fica tudo certo? 

As ondas chegam até o aparelho 
de rádio e da TV enviadas pelas 
antenas transmissoras (para saber 
mais sobre esse assunto, leia 
"Ondas que vêm de longe", na 
CHC n.ct 68). Essas ondas são 
periódicas como o balançar de 
Elisa, repetem-se em intervalos de 
tempo iguais. No rádio ou na TV 
existe uma "vovó Catarina", um 
amplificador do balanço das 
ondas, que só funciona quando 
"sintonizado" com as ondas que 
chegam. 

O botão de sintonia da estação 
(ou de escolha do canal) permite 
que você regule a "vovó Catarina" 
para aumentar a energia apenas 
das ondas da estação de rádio ou 

- Cecília, você me deu 
uma idéia: se o tempo do 
balanço muda com o 
comprimento do barbante, 
podemos construir balanços 
de acordo com os nossos 
desejos. Mais compridos, 
mais lentos; mais curtos, 
mais rápidos. Você quer 
balançar muitas vezes e bem 
depressa, escolhe um 
balanço mais curto. Você 
quer ver a paisagem e 
sonhar bastante, escolhe um 
bem comprido, preso lá no 
alto, lá nas nuvens ... 

Ennio Candotti, 
Departamento de Física, 
Universidade Federal 
do Espírito Santo. 

do canal de TV que você quer 
ouvir através dos alto-falantes 
ou ver na telinha. 

Se essa "vovó" que fica 
dentro do aparelho de rádio ou 
de TV estiver regulada para 
empurrar a cada dois 
segundos, ela aumenta a 
energia das ondas que se 
repetem a cada dois segundos, 
próprias de uma estação ou 
canal; se empurra a cada três 
segundos, amplifica as ondas 
que se repetem a cada três 
segundos e assim por diante. 

Na verdade, as ondas de 
rádio e TV balançam e se 
repetem 2, 3 ... 1 O ••• milhões de 
vezes por segundo. Com essa 
rapidez, só uma supervovó 
daria conta do serviço! 
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J á faz algum tempo que o 
reizinho Dezembro li 
aparece de vez em quando 

na minha casa. Ele é do tamanho 
de um dedo indicador e tão 
gordo que seu minúsculo manto 
de veludo vermelho já não 
abotoa na barriga. 

O rei simplesmente adora 
bala de goma. Só que não pode 
ser qualquer uma. Tem de ser 
daquelas em forma de ursinho. 
Para comê-las, ele as segura com 
as duas mãos e mesmo assim 
quase não consegue levá-las à 
boca. Pois um ursinho de goma é 
mais ou menos a metade do 
tamanho do reizinho. Ele crava os 
dentes na goma mole do urso e 
arranca pedaços enormes. E, 
enquanto faz isso, ele pede: 

- Conte-me uma história do 
mundo de vocês. 

o ,co 
o, 
~ 
êií 

ª 

Da primeira vez que ele me 
visitou eu disse: 

- Por aqui as pessoas nascem 
pequenas e depois vão 
crescendo. Algumas chegam a 
ficar do tamanho de um jogador 
de basquete. 
No fim da vida, 
elas encolhem 
um pouco. E aí 
vem a morte e ... 
acabou-se. 

- Que coisa mais 
sem lógica 
- disse o 
reizinho. 
- Por que 
vocês não 
nascem 
grande e vão encolhendo, 
encolhendo até desaparecerem? 
- No meu mundo é assim! - disse 
ele. - Meu pai, o rei Dezembro 1, 
ficou tão pequenininho que um 
dia seu camareiro não conseguiu 
encontrá-lo na cama pela 
manhã. 

- Sim, mas como é possível 
alguém já nascer grande? -
perguntei. - Um bebê tem de ficar 
dentro da barriga da mãe e ela 
não pode ser menor do que ele. 

- Ficar dentro da barriga? -
disse Dezembro. - Que 
bobagem! 

- Aqui, quando uma criança 
vem ao mundo - disse eu -, ela 

o 

não sabe de nada. Precisa 
aprender a comer, andar, ler e 
escrever. 

O rei deu um arroto bem alto 
e uma gargalhada sacudiu sua 
barriga. 

- No meu 
mundo, a gente 

acorda, se vê 
deitado numa 

cama, levanta e 
já sabe escrever, 
fazer cálculos 
complicados, 
programar 
computadores, 
ir ao trabalho e 

sair para um 
almoço de 

negócios. Quanto menor a gente 
vai ficando, mais a gente vai 
esquecendo de todas essas 
coisas. Quando a gente 
desaprende a se comportar num 
almoço de negócios, rão precisa 
mais ir ao escritório. E hora de 
ficar em casa, imaginando que as 
sombras do jardim são fantasmas 
e dando nome às nuvens. 

- E os grandes não .proíbem 
você de fazer o que quer! -
exclamei. 

- Os grandes não proíbem 
coisa nenhuma! - disse 
Dezembro li. - São os pequenos 
que têm maior experiência de 
vida, hi!, hi! E os grandes têm que 



-
responder a todas as nossas .,,,, 
perguntas: "Por que o dado só 
tem seis números? Por que 
chove?" 

- Quer dizer que no 
país de vocês a infância 
fica no fim da vida? -
perguntei. 

- Dá para imaginar o fim da 
vida como algo pelo que se 
espera ansiosamente? - disse o 
rei. Depois me olhou bem nos 
olhos e perguntou: - Sabe o 
que eu acho? 

- Não - disse eu. 
- Acho que não está c~rto 

dizer que vocês crescem. E tudo 
aparência. 

- Como assim? - perguntei. 
- Acho que vocês também 

começam a vida grandes - disse 
ele. - Quando pequenos, vocês 
têm uma grande imaginação, 

I 

I 
\ 

mas sabem muito pouco. E por 
saberem pouco, precisam 
imaginar quase tudo. Têm de 
imaginar, por exemplo, como a 

luz vai parar dentro do 
abajur, como a imagem 
vai parar dentro da 
televisão, além de 
imaginarem, é claro, 

como deve ser a vida dos 
gnomas debaixo das raízes das 

árvores e como deve ser ficar 
na palma da mão de um 
gigante. Aí vocês começam a 

crescer e os que são maiores do 
que vocês vão explicando como 

funciona um abajur, uma 
televisão ... Depois, vocês 
aprendem que não 
existem gnomas nem 
gigantes. A imaginação 
de vocês vai ficando cada 

vez menor, e o 
conhecimento de vocês cada 

vez maior. Acertei? 
- Sim - respondi baixinho. 

E num tom de voz mais baixo, 
ainda, completei: - Mas 
também não é tão ruim assim 

,crescer, aprender, conhecer o 
\ mundo e ... 

- Vocês ficam é mais velhos, 
isso sim - continuou ele. - No 
começo da vida, alguns de vocês 
sonham em ser bombeiros, 
enfermeiras ou alguma outra 
coisa. E um dia alguns de vocês 
acabam mesmo sendo bombeiros 
e enfermeiras. Só que não dá 
mais para ser aquela outra coisa 
completamente diferente, porque 
para isso já é tarde demais. Você 
não acha que isso também é 
diminuir? 

- Bem ... é, acho que sim ... -
suspire,. 

- E não é um diminuir tão 
bonito quanto o nosso - disse o 
gordo reizinho, comendo o último 
pedaço do ursinho de goma. -
Sinto muito por você, quer dizer, 
por todos vocês. 

Depois levantou-se, empurrou 
com dificuldade a barriga pela 
fenda entre a minha estante de 
livros e a parede, e desapareceu 
do quarto. Como sempre, sem 
dizer adeus e um pouquinho 
menor do que era quando tinha 
chegado. 

~ 
~ 

Este conto é uma livre 
adaptação do livro O reizinho 
Dezembro, escrito por Axel 
Hacke e editado pela 
Companhia das Letrinhas. 
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A novidade veio do Oriente. O Museu de 
Geologia da China anunciou que tinha 

em seu acervo um fóssil que conservava 
penas e poderia ser o elo de ligação entre as 
aves que conhecemos e seus ancestrais da 
pré-história. 

Bastou a notícia chegar aos ouvidos dos 
paleontólogos americanos, para que eles 
arrumassem as malas e embarcassem rumo 
à terra dos biscoitos da sorte. Lá, os 
pesquisadores constataram que aquilo que 
estava sendo chamado de pena não 
passava de finos filamentos que não existem 
mais na estrutura das aves de hoje. 

Viagem perdida? Nããão! O diretor do dito 
museu mostrou aos visitantes um outro fóssil, 
batizado por ele de Protoarchaeopteryx, este 
sim um parente próximo do Archaeopteryx, o 
primeiro pássaro. 
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Quando os americanos já se davam por 
satisfeitos, o chinês tirou mais uma carta da 
manga: levou-os para conhecer a formação 
de Yixian. Naquele lugar, inúmeros fósseis 
de pequenas aves são preservados de uma 
maneira especial. Ali, não só os ossos mais 
resistentes se mantêm conservados, mas 
também é possível encontrar quase intactos 
ossos delicados e a plumagem de 
antecessores das aves que podem ter vivido 
há cerca de 120 a 150 milhões de anos. 

Radiantes, os paleontólogos voltaram 
para os Estados Unidos e um deles disse: 11A 
formação de Yixian é o mais importante 
sítio paleontológico do mundo. 11 

Bianca da Encarnação, 
Ciência Hoje. 
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Muda de cor, mas não é camaleão? Está superpresente no 

nosso dia-a-dia, mas não é dever de casa? Quer mais uma 

dica? Tem gente que dá tanta importância a ele que diz que 

é ouro negro. Outras pessoas dizem que é um vilão, porque 

contribui para a poluição das grandes cidades. Pensou em 

petróleo? Você está redondamente ... certo! 



ntes de mais nada, 
você deve estar 
pensando:afinal, 
o que é petróleo? 

Há mais de uma teoria para 
explicar sua origem, mas a 
orgânica é a mais aceita. 
Essa teoria diz que durante 
milhões de anos os rios que 
fluíam para os oceanos 
carregaram grande 
quantidade de lama e 
areia, espalhando-as no 
fundo do mar através das 
correntes e das marés. 

Assim, as camadas de 
lama e areia foram se 
depositando sucessivamente 
umas sobre as outras, 
formando as chamadas 
rochas sedimentares. Vários 
organismos marinhos foram 
enterrados por essas 
camadas. Em ambiente sem 
a presença de oxigênio e 
sob altas pressões e 
temperaturas elevadas, os 
átomos de carbono e 
hidrogênio da matéria 
orgânica dos seres marinhos 
sepultados foram sendo 
transformados em 
hidrocarbonetos· que são o 
petróleo. 

A composiçãc química do 
petróleo varia muito, 
conforme as di :'e rentes 
jazidas espalhadas em todo 
o planeta. Por isso, ele pode 
ser desde um óleo fino como 
a gasolina até um denso e 
viscoso asfalto, e sua cor vai 
do amarelado até o n~gro, 
passando pelo verde. E mais 
leve que a água e, assim, 
flutua sobre ela sem se 
misturar. 

EM PARTES 

Se você é do time dos 
curiosos, peça para um 
adulto te ajudar a fazer uma 
observação: coloque no 
fogão duas panelas, uma 
com água, a outra com leite 
de vaca. Acenda o fogo e ... 
Espere! O conteúdo das 
duas panelas ferveu ao 
mesmo tempo? 

Tente fazer o mesmo com 
outros líquidos. Você vai 
perceber que cada um deles 
ferve num tempo diferente -
dizemos que eles têm seu 
próprio ponto de ebulição. 
Com base nisso, as 
refinarias de petróleo 
separam as misturas que 
compõem o petróleo, 
resultando assim em 
diferentes produtos, também 
chamados derivados de 
petróleo: gás de cozinha, 
combustível de carros, 
ônibus e caminhões, 
plásticos, entre vários outros. 

Através de um processo 
conhecido como destilação, 
o petróleo é submetido a 
temperaturas crescentes. 
Conforme a temperatura 
atingida, cada um dos 
componentes da mistura é 
separado e assim obtêm-se 
produtos de grande 
utilidade na vida das 
pessoas. 

Os derivados 
de petróleo são 
classificados 
na ordem de 
leves para 
pesados. Os 
leves são os 
gases de 
refinaria ( GLP -
gás liquefeito 
de petróleo, 
popularmente 
conhecido 



como gás em 
botijões para 
cozinhar 
alimentos); 
querosene para 
iluminação e 
aviação; 
gasolina para 
automóveis e 
óleo diesel para 

caminhões, ônibus e para 
gerar eletricidade em 
regiões isoladas do interior. 
Além disso, há a nafta, que 
serve como matéria-prima 
para a indústria 
petroquímica fabricar vários 
produtos, entre eles os 
plásticos. 

No grupo dos derivados 
de petróleo pesados, 
encontramos óleos 
lubrificantes para veículos 
automotores e máquinas em 
geral; óleo combustível para 
caldeiras a vapor que 
movimentam as indústrias; 
asfaltos para pavimentação 
das estradas e vários outros. 

Mas o petróleo também 
tem seu lado negativo: 
quando usados para fazer 
funcionar veículos e 
indústrias, seus derivados 
são posteriormente liberados 
para a atmosfera, trazendo 
grandes prejuízos ao meio 
ambiente, como a poluição 
nas cidades (ver Ciência 
Hoje das Criançasnº 74). 

A poluição atmosférica 
urbana vem causando 
doenças respiratórias, 
cardiorrespiratórias e outras 
patologias em muitas 
pessoas. Além disso, 
deteriora diversos materiais, 
estragando as edificações. 



CAMPEÃ BRASILEIRA 

Localizada na plataforma 
continental no norte do 
estado do Rio de Janeiro, a 
Bacia de Campos reúne a 
maior parte das reservas e 
da produção de petróleo do 
país, produzindo uma média 
de 630 mil barris ao dia, ou 
seja, aproximadamente 70% 
da produção diária 
nacional. Estima-se que ali 
existam cinco bilhões de 
borris, o que representa em 
tomo de 85% das reservas 
bi asileiras de petróleo. 

Essa região da 
plataforma continental 
fluminense ocupa uma área 
de cerca de 100 mil 
quilômetros quadrados a 
uma distância de 60 a 130 
quilômetros do litoral, com 
uma lâmina d'água cuja 
profundidade varia de 80 a 
1. 600 metros. 

Os primeiros poços de 
petróleo brasileiros foram 
perfurados na década de 
70. Nessa época, foram 
descobertos os campos 
petrolíferos de Garoupa, 
Namorado, Enchova, Bonito, 
Cherne, Pampo e Badejo, 

entre os mais significativos. 
Em 1977, teve início a 
produção de .Enchqva e, 
assim, o Brasil começou a 
produzir seu próprio 
petróleo. 

Já se sabia que há muito 
petróleo nas camadas 
subterrâneas do fundo do 
mar. O problema era. 
encontrar uma maneira de 
tirar aquele "ouro negro" 
dali. Pesquisadores das 
universidades brasileiras, 
em conjunto com a 
Petrobras, tanto fizeram que 
acabaram encontrando 
soluções e, na década de 
80, descobriram campos 
petrolíferos em águas 
profundas: o primeiro deles 
foi Marimbá, seguido dos 
campos gigantes de 
Albacora, Marlim e, mais 
recentemente, Barracuda. 
Entre as reservas do estado, 
cerca de 25% são 
exploradas e tem-se a 
expectativa de que outros 
15% estejam produzindo em 
breve. As demais (60%) já 
foram localizadas mas 
ainda não foram perfurados 
os poços que permitirão 
tirar o petróleo dali. 

O Cenpes da Petrobras faz 
pesquisas sobre o petróleo. 

Depois de extraído, o 
petróleo é transportado 

º através de uma rede de 
"O i oleodutos (tubos que 
~ transportam óleo) marítimos 
·ê e terrestres até as refinarias. o 

~ Nessas indústrias, são 
~ extraídos seus derivados 
<( 

~ (gasolina, diesel, 
~ lubrificantes, querosene, 
f--

~ asfalto, óleo combustível, 
~ gás de cozinha etc.). Hoje, 

são refinados 246.600 
metros cúbicos de petróleo 
por dia no país, equivalentes 
a 1.550.000 barris. 

É inegável que há vários 
e importantes usos para o 
petróleo na vida das 
sociedades modernas. Ele é 
a principal fonte de energia 
atual e matéria-prima 
essencial em diversos 
processos para obtenção de 
produtos de grande 
utilidade em nosso dia-a
dia. E a rapidez e o conforto 
que garantiu ao transporte 
de pessoas foi fundamental 
para o desenvolvimento da 
humanidade nunca antes 
atingido em nenhuma 
época da aventura do 
homem neste planeta azul. 

Manoel Gonçalves Rodrigues, 
Coordenação de Programas 
de Pós-graduação 
em Engenharia, 
Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro. 

PETROBRAS 



Habilidoso 
pescador 

Diga depressa: o que as lontras e os gatos 
têm em comum? Para começar, o fato de serem 
mamíferos. Depois, o cardápio. Ambos adoram 
comer peixes! Mas existe um ponto em que esses 
dois animais jamais chegarão a um acordo. 
Você tem três segundos para descobrir: 1, 2 e ... 

Tempo esgotado! Acertou quem respondeu a 
água. Enquanto o gato faz qualquer negócio 
para escapar de um banho, a lontra adora 
nadar. Além do mais, ela aproveita seus 

mergulhos para capturar seu almoço com muita 
perícia. Normalmente, os peixes são o prato prin

cipal, mas a lontra também costuma se servir 
de caranguejos e até de insetos. 

A Lontra Jongicaudis, como é chamada pelos 
cientistas, pertence à família dos mustelídeos, 

a mesma da ariranha. As lontras podem medir 
até um metro de comprimento e pesar entre 5 e 
10 quilos. 
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U1na 1nania 1neio esquisita 

As lontras gostam muito dos rios que têm grandes 
pedras. Elas costumam fazer cocô nessas pedras para 
marcar o território. É pelo cheiro que as outras lontras 
identificam se aquela pedra já tem dono ou não. Pra 
gente, isso parece esquisito, mas pode apostar que 
funciona. 

Outra coisa que dá certo para esses animais é abrigar
se quando algum perigo está por perto. As lontras se 
escondem em buracos que elas mesmas cavam ou que 
já existem nas margens dos rios. Em geral, esses buracos 
ficam encobertos pela vegetação. 

Os esconderijos preferidos das lontras são as fendas 
naturais das rochas e os paredões rochosos, como é o 
caso de rios da Mata Atlântica. No Pantanal, ao longo 
do rio Paraguai ou em certos rios pequenos, que são 
chamados localmente de corixos, elas fazem tocas e 
buracos nos barrancos e nas margens. 

Infelizmente, a lontra é mais um animal que corre risco 
de extinção. A principal causa do desaparecimento da 
espécie é a destruição de seu hábitat, ou seja, sua casa 
e vizinhança. No caso da lontra, significa a devastação 
das florestas que margeiam os rios e a poluição das 
águas. 

Outras ameaças a esse animal são a caça para a 
venda da pele, a substituição da vegetação original por 
outras plantações diferentes daquelas as quais ele 
está acostumado e o desaparecimento de peixes e 
caranguejos, por causa do esgoto e do lixo que o homem 
joga nas águas dos rios. 

Para salvar as lontras da extinção é necessário 
proteger os lugares onde elas vivem e de onde tiram seus 
alimentos. Em outras palavras, isso quer dizer: preservar 
as florestas e conservar os rios limpos. 

Cleber J. R. Alho, 
Universidade Federal de São Carlos. 
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O linda, uma cidade de 
muitas belezas que fica 
no estado de 

Pernambuco, no nordeste do 
Brasil, é conhecida pelos 
bonecos gigantes que alegram 
o carnaval de rua. Entre praias 
que os olhos não cansam de 
olhar, coqueiros altos, igrejas 
antigas e muitas ladeiras, os 
bonequeiros que lá vivem 
trabalham durante todo o ano 
em suas oficinas fazendo nascer 
O homem da meia-noite, 
A mulher do dia e outros 
tantos bonecos gigantes -
personagens saídos da 
imaginação, do sonho e da 

vontade de brincar do povo 
de lá. 

Eles são feitos de materiais 
diversos e ganham vida 
quando um manipulador se 
esconde embaixo de sua roupa, 
olhando só por uma janelinha 
e fazendo com que ele se mova 
pelas ladeiras, entre sobrados, 
dançando ao som de um frevo ! 

Montar, desmontar, colar, 
pintar, transformar é descobrir 
segredos, é ser inventor de 
coisas novas e (re)inventor do 
que já existe. É pesquisando, 
observando e misturando 
idéias que as crianças da 
Escola Municipal Pedro 

Ernesto, no Rio de Janeiro, 
têm construído vários 
brinquedos para formar uma 
brinquedoteca. Trabalhando 
com as mãos, vão fazendo 
surgir maquetes de cidades, 
livros, carros, jogos e ... 
bonecos. Tendo como 
inspiração os personagens 
que já fazem parte da 
história de Olinda, as 
crianças construíram na 
Oficina de Criação de 
Brinquedos, instalada na 
escola, o boneco gigante 
Joapino de Oliveira e, desde 
então, sua história começou a 
ser inventada. 
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No alto de seus mais de dois 
metros de altura, J oapino é um 
velho poeta, viajante e 
contador de histórias e causas. 
Sua vida é andar pelo Brasil 
juntando lembranças de cada 
lugar por onde passa -
músicas, flores, cartas de ,amor, 
receitas de quitutes, retratos -
guardadas em sua roupa cheia 
de bolsos. Carrega sempre uma 
mala com máquina de retrato, 
rádio, perfume, frasco de 
remédio e o que mais precisar. 
Já navegou o rio São Francisco 
em sua barca com a carranca de 
nome José Flávio; encontrou 
seu grande amor numa 
pequena cidade no dia em que 
o circo chegou; dançou frevo 
em Olinda e agora está em 
plena floresta conhecendo os 
segredos de um rio enfeitiçado 
pela lua cheia. 

A Brinquedoteca. 
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As crianças da Escola Municipal 
Pedro Ernesto. 

"É pegar o n,ateria\, pensar m"n,ª 
coisa e construir uSando a 

in,aginaç.ão! É lega\ construir en, 
vez de já con,prar pronto." 

í ainá Menezes Cunha ( 10 anos) 

-J l 

A história de J oapino de 
Oliveira e suas andanças pelos 
inúmeros caminhos deste país 
muito grande, cheio de 
encantos e encantamentos, 
continua a ser inventada 
sempre. Seria muito gostoso 
se você, leitor da Ciência 
Hoje das Crianças, 
contribuísse para essa 
invenção e passasse a fazer 
parte dessa viagem. Imagine 
por onde J oapino continua a 
viajar: lugares misteriosos, 
divertidos, ensolarados ou 
secretos. Invente e construa 
personagens companheiros do 



"Eu costurei roupas, fiz 
bainhas das roupas dos 
bonecos. Enquanto eu 

fazia o boneco, eu 
pensava que, quando a 
gente crescer, a gente 
podia até fazer peç.as 

de teatro ... " 
Dayane Gabrie\ Lopes 

(q anos) 

velho viajante; seres mágicos 
que encontra pelo caminho; 
objetos ou talismãs pra guardar 
nos bolsos como recordações; 
meios de transporte usados; 
engenhocas descobertas ou 
experimentos aprendidos. 
Depois, envie uma carta para a 
revista contando sobre o 
brinquedo que você construiu. 
Aos poucos, estaremos 
construindo juntos uma grande 
história e uma brinquedoteca 
espalhada pelos quatro cantos 
do país. 

"A gente pode fazer 
brinquedos, se divertir 

com os brinquedos, 
pode inventar, 

desenhar, fazer um 
monte de coisas." 

Ri\ávia Ferreira da 5i\va 
(10 anos) 

Joapino de Oliveira. 

Junte cola, retalhos de 
tecido, diferentes papéis, 
material para costura, sucatas 
em geral, barbante, lã, pedaços 
de madeira, arame e tudo mais 
que você puder guardar. 
Acrescente muita disposição, 
uma dose de mistério, alguns 
segredos; tempere com 
bastante imaginação, um 
pouco de sonho e ... mãos à 
obra! 

Edith Lacerda, 
Maria do Carmo Cardoso 
e N athercia Lacerda, 
Equipe Veredas, 
Oficina de Criação de 
Brinquedos. 
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M o.rcelinho Sujim não é no.do. organizo.do. 

Tudo o que pego. deixo. espalho.do. 

Tudo o que come lo.rgo. um pedaço de lo.do. 

Tirou o pote de champignon do. gelo.deiro.. 

O go.to derrubou e foi o. mo.ior sujeira. 

Os morangos que Mo.rcelinho guardou com cuido.do 

Esto. vo.m mesmo umo. beleza. 

Mo.s quando finalmente encontrá.-los 

Acho que ele vo.i ter umo. surpreso.. 





Mas diz aí: o que são e de 
onde vieram aqueles pontinhos 
meio verdes, meio cinzas, que 
acabaram com o prazer do 
lanche da tarde? Muito bem, 
permita-me decifrar esse 
enigma. O tal mofo não passa 
de uma colônia de fungos e 
desses seres não há como 
escapar. Eles estão por toda a 
parte - no ar, na água e no solo 
- e podem contaminar comidas 
e até sua roupa. 

Se você ficou a fim de saber 
maiores detalhes sobre essas 
criaturas da natureza que não 
são animais, nem vegetais, é 
melhor segurar o queixo. Os 
fungos fazem parte de um reino 
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chamado fungi, que inclui desde 
seres microscópicos até 
cogumelos com cerca de um 
metro de largura. 

O champignon, aquele 
cogumelo pequenininho que a 
gente come no estrogonofe, 
também é um fungo. Imagino 
que você já esteja com a cara 
mais esquisita do mundo, 
perguntando à sua mãe que 
porcaria é essa que ela anda 
colocando na comida. 

Não seja precipitado! Existem 
várias espécies de fungos, 
algumas são comestíveis e 
outras, não. O champignon, por 
exemplo, é uma delícia! E a 
trufa ... Hummm!!! Esse é outro 

Este cogumelo 
parece um 
guarda-chuva 
de duendes ou 
fadas. 

O ciclo de vida dos fungos 
apresenta duas fases distintas. 
Uma delas é filamentosa, cujo 
melhor exemplo é o mofo. Quando 
observamos pelo microscópio a 
parte mofada do pão, o que vemos 
são fios finíssimos formados por 
uma só fileira de células. A outra 
fase também é formada por 
filamentos, só que eles estão 
fortemente reunidos, dando a forma 
do que conhecemos como 
cogumelo. 

fungo considerado muito 
saboroso pelos especialistas em 
culinária. Ele também tem a 
forma de um cogumelo, brota na 
raiz de uma árvore chamada 
carvalho e custa uma fortuna. 

Mas há fungos na forma de 
cogumelos que não são nada 
bons de se comer. Alguns 
provocam intoxicação: podem 
dar uma dor de barriga daquelas 
e causar males ainda maiores à 
nossa saúde. Outros, provocam 
alucinações - fazem com que as 
pessoas percam um pouco da 
consciência e tenham uma 
sensação semelhante a de 
estarem bêbadas. 

Desde a antigüidade o homem 
tira proveito dos fungos e, hoje, 
eles fazem parte da vid~ da 
gente. Podem ser usados 
diretamente no preparo de alguns 
pratos, na fabricação de pães, 
bolos, cervejas, vinhos, queijos e 
também na produção de 
vitaminas. Um dos exemplos 
mais famosos do aproveitamento 
dos fungos é a penicilina, um 
remédio usado contra várias 
doenças, feito a partir de um 
fungo que vive no ar, o Penicilium. 

Os fungos são um dos 
principais responsáveis pela 
decomposição na natureza. Para se 
alimentar, eles liberam substâncias 
chamadas enzimas sobre os restos 
de animais e vegetais, antes de 
absorvê-los. Esse processo 
contribui para que esses restos, 
que recebem o nome de matéria 
orgânica, sejam transformados em 
substâncias minerais que adubam 
o solo. E assim a vida começa 
outra vez. 
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Os esporos parecem um colar de contas. 

Alguns fungos causam 
prejuízos à agricultura, 
provocando doenças nas plantas, 
como a ferrugem, o carvão, o 
míldio e o mofo. O mesmo pode 
ocorrer com o homem: aquelas 
manchas brancas que às vezes 
aparecem em nossa pele e que 
chamamos micose de praia são 
causadas por eles. 

Os esporos, microorganismos 
que vivem no ar e se originam 
dos fungos, provocam muitas 
alergias. Imagine que se 
construíssemos uma caixa oca, 
no formato de um dado, medindo 
um metro de aresta, ela conteria 
cerca de 160 mil esporos lá 
dentro. 

Com tantos esporos soltos 
pelo ar, não é de se admirar 
que o pão que deixamos no 
forno em pouco tempo apareça 
mofado. O mofo é sinal de que 
os esporos de fungos 
encontraram um lugar para se 
desenvolver. Eles se agrupam 
no pedaço de pão e formam 
um emaranhado semelhante 
ao algodão. 

Os fungos são mais 
numerosos em ambientes 
quentes e úmidos, mas isso 
não significa que eles não 
ocorram em outras condições. 
O Cladosporium, por exemplo, 
é um fungo que cresce sobre 
a carne congelada, enquanto 

Essa é uma ótima experiência 
para quem é meio desligado. Em vez 
de falar para você cuidar disso ou 
daquilo, vamos pedir que você d,ixe 
estragar, ou melhor, dar mofo num 
pedaço de pão, numa laranja e num 
tomate. 

Para que o processo seja mais 
rápido, tire-os da geladeira, coloque
os num saco plástico fechado e 
escolha o cômodo mais quente da 
casa para guardá-los. Dentro de dois 
ou três dias, seu mofo já vai estar 
bem desenvolvido. 

o Chaetomium pode se 
desenvolver em temperaturas de 
até S0ºC. 

Além do ar, os fungos podem 
ser encontrados junto a raízes de 
plantas. Essa associação, 
chamada micorriza, é fundamental 
para que muitas árvores possam 
se desenvolver. Os líquens, 
comumente encontrados na 
superfície das pedras e nas 
cascas das árvores, são outra 
forma de associação: só que entre 
fungos e algas. Nessa relação, 
chamada simbiose, a vida de um 
depende da vida do outro. 

Caso você esteja com ares de 
quem já sabe tudo sobre fungos, 
pode ir tirando o cavalinho da 
chuva. Segundo os cientistas, o 
conhecimento desses seres ainda 
está se iniciando. Portanto, ainda 
há muito o que se descobrir sobre 
o reino do mofo e dos cogumelos. 

Cristina Nassar, 
Instituto de Biologia, 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 

Hora de pegar uma lupa e observar 
de que maneira os filamentos estão 
emaranhados em cada um deles, qual 
a cor de cada mofo e tudo o mais que 
você achar interessante. Pode ser que 
cada um desses alimentos apresente 
um mofo diferente do outro. Aí, você 
pode escrever pra gente contando o 
que viu e mandar suas dúvidas para a 
autora. Vai ser ótimo trocar 
experiências mofadas. 

Atenção! É muito importante não 
tocar no mofo e lavar bem as mãos 
depois das suas análises. 
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Histórias 
"Quem me ajuda, quem me 

ajuda a plantar um grão de 
trigo? ... " Não! Eu não vou 
contar a história da galinha 
ruiva. Vou falar de um livro 
muito doido, em que as 
histórias que a gente 

conhece como contos de fada terminam de 
maneiras pra lá de esquisitas. 

Tem a da menina do shortinho vermelho, 
a da tartaruga e o pêlo do coelho, a do 
problema do João e seu pé de feijão, a do 
patinho realmente feio e outras que vão 
deixar você com vontade de inventar finais 
estranhos para todas as histórias que já ouviu. 

Ah! Já ia esquecendo ... Vira e mexe a 
galinha ruiva aparece no meio do livro 
querendo fazer sua propaganda, mas o 
narrador nem dá bola pra ela. Pode?!? 

O patinho realmente 
feio e outras histórias 
malucas, de Jon 
Scieszka e Lane Smith. 
Companhia das 
Letrinhas. 

PP~ famosos 

Andar pelas ruas 
da França mais ou 
menos no meio do 
século passado era 
o mesmo que andar 
pelos corredores de 
uma escola de arte. 
Tinha pintores para 
todos os lados! 
Muitos eram 
nascidos ali 
mesmo, outros 
vinham dos mais 
diversos países. Por 
isso, em qualquer 
direção que se 
olhasse era possível 
ver homens de 

boinas com seus 
cavaletes e suas 
aguarelas. 

Alguns daqueles 
homens tornaram
se muito famosos e 
suas obras 
ganharam o 
mundo. E agora 
ganharam também 
a literatura infantil. 
A vida e arte desses 
gênios da pintura 
estão em livros 
feitos para crianças. 
Quem quiser 
conferir, vai ter que 
tomar nota. 

O impressionismo, um olhar mágico; Van Gogh, um 
toque de amarelo e Renoir, um eterno verão. 
Coleção Jardim dos Pintores, Editora Salamandra. 

ever de casa 

A pior hora do dia, de 
Yolanda Reyes, com 
ilustração de Olga 
Cuéllar e tradução de 
Ruth Rocha. Editora FfD. 
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Confessa, vai! Todo mundo já chegou em casa numa sexta-feira 
com dever de casa para fazer e pensou: - Ah! Eu ainda tenho todo o 
final de semana pela frente. E assim passou o sábado, o domingo, 
chegou a segunda-feira e neca do dever pronto. Com João 
Guilherme aconteceu a mesma coisa. Ele enrolou o final de semana 
inteiro e na hora de ir para a escola começou a sentir aquele 
friozinho na barriga só de imaginar a bronca da professora. Só que 
a segunda-feira dele foi completamente diferente. Mas se eu contar 
perde a graça! 



Se você 
tem TV a 
cabo e 
sintoniza o 
Discovery 
Channel

aquele canal que tem 
programação 
voltada para 
tecnologia, 
natureza e 
ciências em _ 
geral-, tem 
também um .,,,,, 
bom motivo 

Vocês vão assistir a 
programas sobre os 
animais, o espaço e 
muitas outras coisas 
interessantes. 

Vale dizer que o 
Discovery Channel 

tem uma 
programação 

especial 
para 
crianças 
chamada 

Discovery 
Kids. O mais 

Quem gosta de 
navegar pela Internet, 
mas não dispensa um 
bom livro, pode agora 
unir as preferências. A 
dica do mês é a Doce 
de letra, uma revista 
virtual especializada 
em literatura infanto
juvenil. Além de 
anunciar os últimos 
lançamentos nessa 
área, ela tem links 
com várias editoras e 
uma seção chamada 
"SOS Leitor", que 
ajuda a descobrir 
qualquer coisa sobre 
autores e livros. 
Quando a CHC 
acessou a revista, a 
matéria principal era 
sobre a Sylvia Orthof. 
Se você quiser visitar 
também, o endereço é: 
http:www.docedeletra. 
net/ 

para reunir os • • 
amigos em casa. 
Faça uma pipoca 
bem gostosa e 
chame toda a turma 
para sentar à frente 
da telinha. 

• • • - legal de tudo 

Aos fanáticos 

Quadrinhos em ação, 
um século de história, 
de Mário Feijó. Editora 
Moderna. 

Eles existem há 
mais de um século e 
têm uma turma de f ãs 
espalhada pelo 
mundo todo que não 
pára de crescer. Vai 
tentar adivinhar 
quem são? Dou-lhe 
uma, dou-lhe duas, 
dou-lhe três! Acertou 
quem respondeu os 
quadrinhos. A galera 

é que, acessando a 
Internet (www. 
discovery.com), a 
gente pode ter as 
dicas do que vai ao 
ar. 

que sabe tudo sobre 
o assunto pode 
aumentara 
biblioteca com mais 
um livro que analisa 
as histórias em 
quadrinhos de 1895 a 
1995. Na última 
página, o autor dá 
sugestões de leitura e 
indica alguns sites na 
Internet sobre o tema. 

Pl3 e 
Pegue uma folha 

de papel, dobre-a 
no meio, agora vire 
as quatro pontas 
para dentro e ... 
Complicou, não é? 
Vamos tentar de 
novo! Troque de 
roupa, calce um 
sapato, vá até uma 
livraria ou uma 
biblioteca e peça o 
livro Dobraduras & 
Dobramoles. Não há 
dúvidas de que essa 
é a maneira mais 
fácil de transformar 
simples f ~lhas de 
papel em 
brinquedos 
superdivertidos. 

Dobraduras & 
Dobramoles, de 
William Gilbert. Editora 
Nobel. 

Bianca da Encarnação, 
Ciência Hoje. 
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VENCEU O PRAZO 
Lendo a CHCn° 47, vi o con

curso do nome da namorada 
do Rex e, se ainda der tempo, 
aí vão minhas sugestões: Xer, 
Dinossaurina e Dinoxer. 

Gostaria também de dizer
lhes que adorei a reportagem 
dos 100 anos do cinema! 

Seguem também algumas 
charadas: 

• O que tem no meio do ovo? 
(A letra "v" .) 

• O que a chave disse para a 
fechadura? (Vamos dar uma 
voltinha?) 

Raphael Medeiros Cardoso, Rio 
de Janeiro/RJ. 

As charadinhas são ótimas, 
Rafa. Mas suas sugestões para 
o nome da namorada do Rex 
chegaram atrasadas. O nome 
dela já foi escolhido: é Diná. 

NOTA DEZ! 
Olá, como vai? Comigo está 

tudo ótimo. Graças à CHC, tirei 
nota máxima na feira de ciên
cias, copiando aquela máquina 
de fotografia (CHC nº 36). Foi 
ótimo! As revistas têm me aju
dado muito, mas eu perdi algu
mas edições. Como faço para 
consegui-las? 

Luciana Kelly M. de Andrade, 
Jaraguari/MS. 

Vamos mandar as informa
ções por correio, ok Luciana? 

PARABÉNS 
Oi! Meu nome é Érika, fiz 13 

anos, estou na 7ª série e adoro 
essa revista. Gostaria de agra
decer a vocês por me parabeni
zarem no meu aniversário. 

Érika Secondes do Nascimento, 
Teresina/PI. 

Ora, Érika, não precisava 
agradecer. Toda a turma está 
lhe mandando mais beijos. 

MAIS PÁGINAS 
Olá, meu nome é Wenisten, 

tenho 14 anos e sou fã de 
carteirinha da CHC. Já fiz todas 
as experiências. Eu queria que 
vocês aumentassem o número 
de páginas da revista e também 
gostaria que tivesse um fã-clube 
pelo correio. 

Um abraço para o pessoal da 
CHC. 

Olha, já está na hora de o Rex 
ter um filho! 
Wenisten J. A. da Silva, Salvador/ 

BA. 
Valeu pelas idéias, Wenisten. 

Quanto ao filho do Rex, precisa
mos consultá-lo, não é!?! 

-

FÃ DO BATE-PAPO 
Meu nome é Luciane, tenho 

14 anos, gosto muito da CHC, 
do Rex e ainda mais da página 
do Bate-Papo. Vocês estão de 
parabéns! Essas revistas me 
ajudam muito nos estudos. 
Estou na 5ª série no colégio 
Centro Educacional Cenecista 
Florindo Silveira. 

Luciane Pereira da Costa, Rio do 
Antônio/BA. 

Ficamos muito felizes com 
seus elogios, Luciane. Beijos. 

OPS! 
A cidade de São Paulo 

implantou o rodízio de carros 
em 1996 e não em 1976 como 
publicamos na CHC 74. 
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A ARARAJUBA E A PETROBRAS 
TÊM MUITO MAIS EM COMUM DO QUE 

AS CORES VERDE E AMARELA. 

A Ararajuba, o pássaro mais brasileiro que existe, estava correndo um sério perigo de extinção, principalmente 

por causa do tráfico de animais silvestres. Para reverter esta situação, a Petrobras desenvolveu junto com a 

Fundação RioZoo o Projeto Ararajuba, que busca a reprodução do pássaro em cativeiros e a conservação em 

seu hábitat natural. Hoje, muita coisa já mudou. Com as atividades de educação ambiental, seminários e a 

construção de núcleos de reprodução, a Ararajuba ganhou novas perspectivas de vida. Um 

grande orgulho para a Petrobras e para todos aqueles que torcem pelo verde e amarelo. 
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Com a for~a do So/zinho, 
não tem erro. 

A FORÇA GOSTOSA DO SOLZINHO. 

O Solzinho foi 

patinar no parque e, 

quando passava 

perto de um lago, 

descobriu que o seu 

reflexo tinha sete 

diferenças. Vamos 

ajudar o Solzinho 

a encontrá-las? 
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