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Todo mundo anela 
lendo. E você? 

Para quem compra e lê os volumes Ciência Hoie na Escola, 
provas e trabalhos vão ser moleza! Será nota 1 O com certeza! 
Livros pesados? Textos complicados? Nada disso. 
A série Ciência Hoie na Escola explica em linguagem fácil de 
entender tudo o que o seu professor passou na aula e muito 
mais. Você estuda, aprende, e o melhor, entende 
imediatamente a matéria. 
Para completar a coleção compre também os novos volumes: 
Ver e Ouvir e Química no dia-a-dia. Assim como os outros 
volumes, são livros dinâmicos com experiências de todos os 
tipos. Leve essa companhia com você.É demais! 

PATROCÍNIO: 

IR 
Fundação 
Bradesco 

... 
Para comprar com desconto, (iE~~II 

ligue grátis: 0800 264846 ..,,,:.w:--'1 
e informe o código CE53 .....,.,f 

na escola 
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PARQUE DE 

DIVERSÕES 

LAR 
ESPACIAL 

* 
CONTO: 
APERTO NA 
HORA DA PROVA 

F orças invisíveis atuam no car

rinho bate-bate, em pleno parque de 

diversões! Você está achando isso 

muito esquisito? Pois venha par

ticipar de um dia das férias de 

Niltinho e seu amigo. Depois, em

barque numa emocionante aventura 

fora da atmosfera terrestre, para 

conhecer onde os astronautas tra

balham e moram. 

Para quem gosta de sentir aquele 

cheirinho bom de pão, é hora de 

colocar a mão na massa! Esta CHC 

traz um artigo para você saber o que 

acontece para que o pão, antes uma 

massa pastosa, transforme-se numa 

massa fofa, macia e gostosa, quando 

levado ao forno. 

Achou pouco? Vire as páginas 

desta revista até topar com o jacaré

açu, com seus dentes afiados e seus 

seis metros de comprimento. E 

ainda: conheça mais sobre a Terra e 

um personagem especial nessa 

história toda, o gás ozônio. 

GAlERIA: 
JACARÉ·AÇU 

UMA BARREIRA 

INVISÍVEL 

UMA DELÍCIA DE 

EXPERltNCIA 
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conteceu durante as férias. 
Niltinho, meu colega de 

i_r turma, me convidou para 
ir ao parque de diversões com 
ele e o pai. No carro, Niltinho 
percebeu que no chão havia 
uma caixa de ferramentas e, . . 
curioso ao ver uma coisa com 
um líquido colorido e uma 
bolha de ar dentro, perguntou 
ao pai o que era. 

- Ah, isso aí é um "nível de 
bolha", filho! 
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- E pro que serve, tio? - me 
atrevi a perguntar. 

- Bom, isso serve pro 
mostrar se uma superfície está 
"nivelada", isto é, horizontal, 
ou se está inclinada para 
algum lado. 

- Ué, mas não dá pro saber 
olhando? - perguntou 
Niltinho. 

-Às vezes não dá . Por 
exemplo, se a inclinação for 
muito pequena ... - nisso o 

carro parou num sinal e o pai 
do Niltinho pôde explicar 
melhor. Pegou o nível de bolha 
e colocou sobre a mão de um 
jeito que a bolha ficasse 
paradinha no meio do líquido, 
exatamente entre duas marcas 
pretas pintadas no tubo no 
qual ficava o líquido: 

- Quando a superfície está 
horizontal, como minha mão 
agora, a bolha fica bem no 
meio dessas marcas. Mas se a 



mão estiver só um pouco 
inclinada para a esquerda, 
por exemplo ... - e foi 
inclinando a mão, mostrando 
como a bolha ia pro direita, 
subindo. 

Achamos aquilo bem 
esquisito ... E Niltinho pegou o 
nível para dar uma fuxicada. 

Nisso, o sinal abriu e uma 
coisa incrível aconteceu: o 
carro arrancou e, embora 
Niltinho estivesse segurando 
firme o nível, a bolha decidiu 
ir por conta própria para a 
frente, bem rápido, e só 
voltou pro meio um tempo 
depois, mais devagar. Meu 
amigo e eu olhamos um para 

o outro, assustados. Parecia 
mágica! Perguntei se ele tinha 
inclinado o aparelho sem 
querer, mas ele jurou que 
não. Antes que pudéssemos 
pensar em perguntar alguma 
coisa para o pai do Niltinho, 
um garoto passou na frente 
do carro e freamos 
bruscamente para não 
atropelá-lo. Niltinho me 
puxava, quase gritando: 

- Viu só o que aconteceu? 
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Meus olhos também 
estavam arregalados. Com 
algum custo, respondi: 

- Sim, não sou cego! 
Quase batemos naquele 
garoto .. . 

- Não, seu mané, estou 
falando da bolha! Você viu o 
que aconteceu com a bolha 
quando papai freou? 

- Não. - tive de admitir. 
- Pois ela foi para trás! 

E bem rápido! 
- Mas agora ela está no 

meio de novo. - observei. 
- Claro, o carro não está 

mais freando. 
Concordamos que tudo 

aquilo era estranho e que 
faríamos algumas 
experiências com aquele 
incrível aparelhinho no parque 
de diversões. 

Chegamos ao parque e 
fomos correndo para o bate
bate. Na empolgação, até 
esqueci as experiências. Vi 
Niltinho parado no meio da 
pista e não resisti. Fui por trás 
e - pumba! - dei um batidão 
nele. Achei que ele viria atrás 
de mim para revidar, mas 
não: abriu um sorriso e me 
pediu para fazer aquilo de 
novo. Não entendi nada, mas 
não se pode recusar um 
pedido desses a um amigo, 
então lá fui eu de novo e 
catapou! - outra pancada. 

- Estou começando a 
entender! - ele gritou de lá. 
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-Agora você pára com 
seu carro e eu vou 
bater em você. 

Não sei bem o 
porquê, mas acabei 
concordando. Ele veio 
o mais rápido que 
pôde e bateu na minha 
traseira. Senti um 
puxão pro trás e uma 
pressão no encosto da 
cadeira. 

- Ah, é assim? 
- falei e já ia atrás dele 
quando o tempo do brinquedo 
acabou. 

Na saída, vimos a Márcio 
na fila. Que coincidência! 
Resolvemos esperar por ela 
para ir aos outros brinquedos 
e o pai do Niltinho perguntou 
como haviam sido as 
experiências. Para minha 
surpresa, o Niltinho disse: 

- Foi muito legal, papai. 
Descobrimos uma coisa 
interessante! Quando estamos 
no carrinho acelerado, 
sentimos uma força "estranha" 
que não percebemos daqui de 
fora. Mas bolei um jeito de 
usar o nível de bolha pro 
saber quando ela aparece e 
em que direção. 

Bote sua cabeça para funcionar e 
invente suas experiências para fazer 
nos diferentes brinquedos. 

Fiquei de queixo caído. De 
onde ele tinha tirado aquilo? 
O pai deu corda: 

- Como assim, meu filho? 
Então as forças são diferentes 
dentro e fora do carrinho? 

- Sim, pai, olha só: está 
vendo lá a Márcio parada no 
meio da pista? E aquele 
garoto que está vindo por trás 
e vai trombar com ela? O que 
vai acontecer? 

- Bom, acho que o carrinho 
do garoto vai bater no dela e 
empurrá-lo pro frente. 

- Isso. Então a gente vai ver 
a Márcio indo pro frente 



porque o carrinho do garoto 
faz uma força pro frente no 
carro dela, que estava parado. 
O curioso é que quando isso 
acontecer ... - ai, aconteceu! 
Deu pro ouvir o estrondo do 
outro lado do parque e ver 
que a Márcio foi empurrada 
pro frente. 

- O curioso - continuou 
Niltinho - é que, para quem 
está no carrinho, a sensação 
não é a de ter sido empurrado 
para a frente, mas sim de ter 
sido puxado pro trás. 

- Como se o corpo da 
gente quisesse continuar 
parado no mesmo lugar? -
arrisquei. 

- Isso! Como Márcio está 
sempre parada em relação a 
ela mesma, ela não pode 
imaginar que tenha só uma 
força empurrando para frente: 
tem de ter uma outra puxando 
para o lado oposto para 
anular a primeira. Assim, ela 
não se move em relação a ela 
mesma. Daqui de fora, a 
gente percebe bem a primeira 
força, mas, a outra, só quem 
percebe é a Márcio, que está 
lá no carrinho. Pro gente, 
daqui de fora, não tem nada 
puxando ela pro trás, ou tem? 

- Mas o que o nível de 
bolha tem a ver com isso? -
perguntou o pai do Niltinho. 

- Descobri com a ajuda do 
meu colega cientista aqui - e 
me abraçou - que a bolha 
sempre vai para onde a força 
que a gente percebe do lado 
de fora está empurrando. 

No momento em que bati no carro do Niltinho, ele sentiu um puxão para trás. 
Mas a bolha do nível foi pra frente, mostrando que também foi feita uma força 
pra frente. 

Quando Niltinho bateu no meu carrinho, ele sentiu uma força empurrando-o 
pra frente. Mas essa força só é percebida por quem está no carrinho. Quem 
está do lado de fora, vê o carrinho sendo empurrado pra trás. 

Com isso, posso então saber 
como a pessoa que está fora 
do carrinho explica o 
movimento de quem está 
dentro do carrinho. Quando 
batem em mim por trás, a 
bolha vai pro frente, porque 
estão me empurrando pro 
frente. Mesmo que eu sinta um 
puxão pro trás, sei que há 
também uma força sendo feita 
em mim para a frente. 

- Brilhante! - achei. 
- E se acontecesse o 

contrário? Olha lá a Márcio: 
ficou enfezada com o garoto 
e, agora que ele parou no 
meio da pista, ela está vindo 
para dar uma trombada nele. 

A batida foi impressionante. 
Achei que o carro do garoto 
fosse voar longe! Deu pro ver 
que a Márcio foi atirada pro 
frente na hora da batida e, se 
não fosse o cinto de 
segurança, teria sido jogada 
em direção ao carro do 
garoto. 

- Viu só? O carro do garoto 
fez uma força no carro da 
Márcio pro trás, já que ela 
vinha andando pro frente e foi 
parada. Se estivéssemos 
dentro do carro, nesse 
momento sentiríamos uma 
força puxando a gente pro 
frente. Mas essa força só nós, 
que estamos no carro, 
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percebemos. Para quem está 
do lado de fora, no entanto, o 
carrinho só foi empurrado pra 
trás e é como se a pessoa 
quisesse continuar se 
movendo pra frente do jeito 
que estava ... 

- E o nível de bolha, como 
fica agora? - eu quis saber. 

- Também fiquei curioso 
com isso. Foi por isso que pedi 
pra você parar o seu carro e 
deixar eu bater em você. 
Funcionou de novo: a bolha 
foi pra trás, pro mesmo lado 
da força que a gente percebe 
daqui de fora. A água tende a 
continuar indo pra frente e a 
bolha vem para a parte de 
trás do nível. Olhando pra 
onde vai a bolha, posso saber 
pra onde alguém do lado de 
fora vê a força que me 
empurra. 
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Faça você 
também 

Uma coisa que você pode fazer 
para entender melhor tudo isso é 
arraniar um nível de bolha 
emprestado e sair por aí 
realizando experimentos 
parecidos com os nossos. Leve-o 
quando for andar de carro, 
ônibus, metrô etc. Veia o que 
acontece quando o veículo acelera 
ou freia. Se for a um parque de 

Você pode usar um pêndulo, que 
pode ser uma pedra amarrada num 
barbante, e fazer seus experimentos 
num ônibus. Se o veículo está 
parado ou andando com uma 
velocidade constante, a linha fica na 
vertical, mas, quando acelera, a 
pedra vai pra trás. 

Que frio no estômago! O que será 
que Niltinho experimentou neste 
brinquedo? 

- Essa história das coisas 
que estão paradas quererem 
continuar paradas e das coisas 
que estão se movendo 
quererem continuar com a 
mesma velocidade me lembra 

diversões, melhor ainda! Muitas 
outras coisas interessantes ainda 
aconteceram com a gente naquele 
dia e aposto que você pode 
descobrir algumas delas, se fizer 
suas próprias experiências. Não 
se esqueça de anotar tudo o que 
observar e escreva pra gente 
contando o que descobrir! 

Um amigo disse que não tinha 
um nível de bolha e usou um 
pêndulo, que pode ser uma pedra 
amarrada na ponta de um 
barbante ou uma linha, com você 
segurando firme a outra ponta do 

alguma coisa que o Seriobaldo 
disse lá na escola (leia "De 
Galileu a Seriobaldo", na CHC 
nº 83). - falei. 

Nesse meio-tempo, a 
Márcio já saía do brinquedo, 
feliz pela revanche. 

- Gente, vamos lá naquele 
brinquedo que roda rapidão? 
- disse, correndo, e saiu 
puxando a gente. No 
caminho, vi Niltinho 
colocando a mão no bolso 
para ver se o nível de bolha 
estava ali. Piscou um olho pro 
mim e senti que lá íamos nós 
para outro experimento! 

Roberto A. Pimentel Jr., 
Colégio de Aplicação, 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 

fio. Ele contou que quando o carro 
está parado ou andando em 
velocidade constante a linha fica 
na vertical, mas que, quando 
acelera, a pedra vem pra trás 
(como a água do nível de bolha} e 
a linha fica inclinada para a 
frente. Já quando o carro freia, 
acontece o contrário: a pedra vai 
para a frente. Muitas pessoas 
disseram que uma coisa 
realmente interessante acontece 
quando o carro faz uma curva. 
Humm, taí uma boa idéia pra uma 
experiência, que tal? 
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V iajar pelo espaço e habitar 
outros mundos é um sonho 

muito antigo. No início deste 
século, um professor russo 
chamado Konstantin Tsiolkovsky 
escreveu um livro imaginando 
como seria a vida de pessoas 
dentro de estações que ficariam 
girando ao redor da Terra. Na 
época, muita gente achava as 
idéias de Tsiolkovsky meio 
malucas, mas ele continuou 
acreditando que num futuro não 
muito distante homens e 
mulheres viveriam em casas 
construídas na Lua ou em Marte. 

Tsiolkovsky morreu em 1935, 
bem antes de um outro russo -
Yuri Gagarin - fazer a primeira 
viagem ao espaço, em abril de 
1961. Depois desse vôo 
fantástico, as viagens ao redor 
da Terra não só ficaram mais 
freqüentes, como também foi se 
tornando real a possibilidade de 
morar e trabalhar no espaço. 
Mais uma vez, os russos saíram 
na frente e, em 1971, colocaram 
em órbita a primeira estação 
espacial, chamada Salyut 1. 
Várias estações Salyut foram 
construídas e, à medida que os 
russos pesquisavam e 
ganhavam experiência, elas 
ficavam maiores e mais 
confortáveis. 

Essas estações espaciais, um 
misto de casa e local de trabalho 
para astronautas, eram levadas 
ao espaço por foguetes sem 
tripulação. Ao atingir sua órbita, a 
cerca de 300 quilômetros de 
altitude, elas ficavam girando ao 
redor da Terra numa velocidade 
de 27 mil quilômetros por hora, a 
chamada velocidade orbital. Para 
você ter uma idéia do que isso 
significa, as estações Salyut 
davam 16 voltas em torno do 
nosso planeta a cada 24 horas, 
ou seja, uma volta a cada 90 
minutos. 
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Astronautas russos 
em missão espacial. 

A Mir, maior estação 
espacial que já existiu, 
foi construída em 
pleno espaço. 



Atingida a órbita, as 
estações estavam 
prontas para receber 
seus tripulantes. Os 
astronautas 
embarcavam em naves 
Soyuz, que se 
acoplavam nas 
estações Salyut por 
portos especiais, e 
passavam a viver em 
módulos, que são 
grandes tubos 
conectados uns aos 
outros. 

VIVENDO 
NO ESPAÇO 

O dia-a-dia no 
espaço não é tão 
simples como parece. 
Lá, a temperatura varia 
de um calor escaldante 
a um frio intenso, não 
há oxigênio, comida, 
água ou gravidade. Por 
isso, as estações 
espaciais são 
construídas para 
funcionar como uma 
mini-Terra, ou seja, 
imitando as condições 
de vida na Terra. 

Mas nem tudo é 
perfeito! Os cientistas 
ainda não conseguiram 
recriar, por exemplo, a 
força gravitacional da 
Terra. Sem ela, os 
astronautas têm 
dificuldade de se 
locomover dentro dos 

módulos porque ficam 
flutuando. Flutuar parece muito 
legal, mas o fato de não andar 
pode trazer graves problemas 
para os músculos e para os 
ossos. Para preservar a saúde, os 
novos moradores do espaço têm 
de fazer muita ginástica! 

Como também não foi 
inventada uma maneira de 
produzir alimentos fora da Terra, 
os astronautas levam daqui toda a 
comida que vão precisar durante 
a missão espacial. Talvez você 
esteja se perguntando: e a água? 
Carregar um montão desse 
líquido da Terra aumentaria muito 
o peso da nave na hora da 
decolagem. A solução encontrada 
é produzir a água para beber no 
espaço, por meio de processos 
bem complicados. E o banho? 
Bem, se você está pensando num 
chuveiro ou numa banheira ... 
Esqueça! Os astronautas passam 
em seu corpo toalhas 
umedecidas com produtos que 
matam os germes e que têm um 
cheiro de perfume muito bom. 

MUDANDO ,._ 

DE ESTAÇAO 
Depois de servirem aos 

astronautas por quinze anos, as 
estações espaciais Salyut foram 
desativadas. Em 1986, a Mir, uma 
nova estação espacial russa, veio 
para substituí-las. 

Ao contrário das estações 
Salyut, a Mir não foi levada para 
sua órbita por foguetes. Pouco a 
pouco, ela foi s~ndo construída em 
pleno espaço. E a maior estação 
espacial que já existiu, além de ser 
muito mais confortável e mais bem 
equipada que todas as anteriores. 

Muitos astronautas já viveram 
meses e meses na Mir. O recorde 
atual é do russo Valery Polyakov, 
que trabalhou na estação de 
janeiro de 1994 a março de 1995, 
mais de um ano longe da Terra! 

O trabalho dos astronautas 
nas estações é, basicamente, 
realizar pesquisas científicas. Eles 
estudam a adaptação do corpo 
humano ao espaço, observam o 
clima e a vegetação do nosso 

planeta e, às vezes, saem da 
nave para consertar ou resgatar 
algum satélite. 

Por falar em consertas, desde 
que entrou em órbita, a Mir já 
apresentou vários problemas. 
O mais grave de todos ocorreu 
em 1997, quando uma nave não 
tripulada bateu em um dos 
módulos da estação. Os painéis 
solares, que transformam a 
energia do Sol em energia 
elétrica, ficaram danificados, os 
cabos de energia foram cortados 
e o choque abriu um buraco na 
fuselagem. No módulo atingido, 
vivia um astronauta americano, 
que não sofreu nada. Ele e outros 
dois astronautas russos que 
também estavam na estação 
conseguiram consertar tudo. 

Nos próximos anos, os 
astronautas devem novamente 
mudar de endereço no espaço. 
Vários países estão trabalhando 
juntos para iniciar a construção de 
uma estação espacial 
internacional, a Alpha. Parece que 
o Brasil também fará parte desse 
projeto! 

Se tudo der certo, por volta de 
2003 já haverá homens e 
mulheres habitando a nova 
estação espacial. A Lua deve ser 
o próximo alvo de exploração. 
Depois, quem sabe não teremos 
até casas marcianas? 

Thais Russomano, 
Faculdade de Medicina/Instituto de 
Ciências Aeronáuticas, 
Pontifícia Universidade Católica/AS. 

Se você quiser saber mais sobre a 
vida no espaço, leia a CHC nº 33. Mais 
informações também na CH on-line: 
http ://www.ciencia.org .br 
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Aperto 
na hora da prova 

N ão passei do primeiro ano só e só por falta de sorte e mais nada. 
No exame de geografia quase ninguém deixa de colar. Todas nós 

preferimos fazer sanfona; é tão mais fácil. Fiz todas com o maior cuidado 
e fui para o exame com o bolso cheio delas. 

Saiu para a prova escrita o ponto "Rios do Brasil". Ótimo! Tirei 
minha sanfoninha, ia copiando e dizendo alto para as outras também 
escreverem. Penso que foi isto que deu na vista. Seu Artur Queiroga 
desce do estrado, fica perto da minha mesa e eu sem poder continuar a 
escrever. Meti a sanfona na carteira e pus as mãos na mesa. Ele disse: 
"Vamos, continue!" Eu estava nessa hora descrevendo o rio Amazonas. 
Nem sei por que me veio a idéia de falar o que falei, foi o que 
atrapalhou tudo. Ele repetia: "Vamos! Escreva!" Eu respondi: "Não 
posso, seu Artur. Estou afogada no rio Amazonas." Ele dobrou uma 
gargalhada que chamou a atenção dos outros examinadores e eles vieram 
também para a minha mesa. Seu Artur disse: "Pois vou salvá-la. Vamos 
ver se tirando você do Amazonas você segue", e foi dizendo: "Corre para 
aqui, recebe estes afluentes, desemboca acolá." Mas foi impossível 
seguir. A coisa só serviu para distrair os professores, as outras colarem 
sossegadas e eu e minha turma não fazermos exame. 

Tive de entregar a sanfona e seu Artur só querendo que eu explicasse 
porque fazia aquilo em vez de estudar. Respondi que eu mesma não 
sabia; que me ensinaram assim e eu achei o sistema bom. 

Depois desse exame, os outros foram na mesma toada. Vinham os 
professores se distrair comigo e as outras colavam descansadas. 

Foi minha sorte. Que fazer? 

Este trecho foi extraído do diário escrito, no final do século passado, por uma menina que vivia 
em Diamantina, Minas Gerais. Em 1942, seu caderno de anota~ões virou livro e, para surpresa 
da autora, teve grande sucesso, sendo também publicado em outros países. Se quiser 
mergulhar nas histórias dessa mineira, leia Minha vida de menina, de Helena Morley, publicado 
pela José Olympio Editora e pela Companhia das Letras. Na verdade, Helena se chama Alice 
Dayrell Caldeira Brant. Ela nasceu em agosto de 1880 e morreu em iunho de 1970. 





Não pise no 
, 1·t ' co ... pro I o. 

V amos supor que você 
seja contratado para 
investigar a vida de 

algum animal. Qual seria 
seu primeiro passo? Procurar 
pegadas? Ossos? Se você 
permite que eu dê uma 
sugestão ... Que tal tentar 
encontrar os excrementos 
desses animais? É isso 
mesmo, o cocô! 

Por incrível que pareça, as 
fezes de um animal podem 
ser ótimas fontes de 
informação sobre ele. É 
sério! Ao analisar aquela 
massa malcheiroso, é 
possível identificar restos de 
comida, como carapaças 
de insetos, pedaços de 
plantas e ossos dos bichos 
devorados. Assim, podemos 
saber o tipo de alimentação 
que ele tem. 

Além disso, o cocô pode 
dar pistas sobre a saúde e o 
comportamento do bicho. 
Exemplo disso é observar de 
que forma as fezes estao 
distribuídas num terreno, 
porque é com elas que muitos 
animais fazem a marcação 
de seu território. Em outras 
palavras, quem passar pela 
fronteira de cocô ... 
GRRRRRRR!!!! 

Atualmente, alguns 
paleontólogos - cientistas que 
estudam fósseis de animais e 
vegetais - estão analisando 
fezes de bichos que já 
desapareceram da Terra há 
milhões de anos. Claro que 
depois de tanto tempo esses 
excrementos ficaram 
petrificados e, nesse estado, 
recebem o charmoso nome de 
coprólitos. Quer maiores 

detalhes? Então, lá vai: para 
fazer seus estudos, os 
cientistas fatiam as fezes 
petrificadas com uma lâmina 
afiada e observam seus 
pedaços no microscópio. 

Aqui no Brasil, já foram 
encontrados vários coprólitos 
de diferentes animais, como 
dinossauros e mamíferos 
extintos. Eles variam de um a 
20 centímetros e têm as mais 
variadas formas e cores. 

Agora, abra o olho para 
não pisar num coprólito! Se 
encontrar algum por aí, anote 
o local onde ele está 
enterrado e avise a um 
paleontólogo. Acredite, ele vai 
adorar! 
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Paulo Roberto de Figueiredo Souto, 
Departamento de Geologia, 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 
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O rei que virou sapato 
Se um dia você andar pelas margens de rios da 

Amazônia, cuidado! Você pode esbarrar com o 

maior predador da América do Sul, o jacaré-açu. 

Ele tem dentes afiados e, por causa de seus seis 

metros de comprimento, recebeu dos índios Tupi 

esse nome, que quer dizer "o que é grande". Mas, 

depois de tanto tempo sendo o dono do pedaço nos 

rios, nas lagoas e nas florestas inundadas da 

Amazônia, o jacaré-açu, coitado, 

está perdendo seu reinado. Tudo 

porque caçadores estão captu

rando o animal para fazer sa

patos, bolsas, cintos e casacos · 

com seu couro. 

Todo jacaré tem, em sua escama, pequenas pla

cas ósseas chamadas osteodermos ( osteo = osso; 

derme= pele). Quanto mais placas, mais rígida se 

torna a pele do animal e menos aproveitável fica 

seu couro. O jacaré-açu tem poucos osteodermos, 

o que deixa sua pele macia e, logo, mais cobiçada 

pelos comerciantes de couro ... Por conta da caça, 

esse jacaré está ameaçado de extinção. 
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Uma fera tímida 
Com toda essa fama de rei dos rios, você deve 

estar se perguntando qual é o cardápio do jacaré
açu. Bem, as presas preferidas dos jovens são 
caramujos e outros invertebrados, enquanto os 
adultos, especialmente os grandes, preferem se 
alimentar de peixes, mamíferos e répteis, podendo 
comer até mesmo jacarés de outras espécies! Imagine 
só ... Quando ele aparece deve ser um "salve-se quem 
puder"! 

Mas, apesar de toda essa fama de mau, por 
incrível que pareça, o jacaré-açu não é agressivo. 
Muito pelo contrário: é tímido e costuma se esconder 
quando alguém se aproxima. Pode uma coisa 
dessas? Um bicho tão grande e perigoso ser assim 
tão pacato? 

Outra característica desse animal é a coloração 
escura dos adultos. Em outras espécies, os jacarés 
costumam nascer escuros e ficar mais claros 
conforme tornam-se adultos. Por isso, os cientistas 
escolheram Melanosuchus como nome científico da 
espécie do jacaré-açu. Traduzindo do latim para o 
nosso português: Melano quer dizer "escuro, 
pigmentado", e suchus significa "jacaré". 

No passado era fácil encontrar enormes indivíduos 
dessa espécie. Só que, com a caça predatória, as 
populações de jacarés-açu diminuíram tanto que é 
raro encontrar um com mais de quatro metros de 
comprimento. O maior jacaré existente nas Américas 
Central e do Sul está mesmo correndo risco de 
extinção. 

Carlos Frederico Duarte da Rocha, 
Instituto de Biologia, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
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' ê pode ima ·n 
m. as talvez você 
os ao meio ambient 
uco mais sobre 
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um banco de praça ... 
Você está batendo 
aquele papo com seu 

melhor amigo. Ele te conta 
um segredo ... Você conta 
outro ... Não há ninguém por 
perto e não há nada entre 
vocês. E ... Epa!!! Você tem 
certeza de que não há nada 
mesmo entre vocês??? 

Pois saiba que, ao redor 
da gente, existe uma 
camada invisível de gases 
chamada atmosfera. Ela vai 
desde a superfície da Terra 
até cerca de 200 
quilômetros acima de 
nossas cabeças. Esse 
número não lhe diz nada? 
Então imagine um prédio de 
mais ou menos 65 mil 
andares. Quem tiver medo 
de altura é melhor nem 
pensar ... 

O nitrogênio é o gás que 
existe em maior quantidade 
na atmosfera. Em segundo 
lugar, ocupando um quinto 
dela, está o oxigênio, gás 
que você e todos os seres 
vivos respiram. A atmosfera 
é também formada por 
outros gases, vapor d 'água 
e poeira. 

Nem sempre a atmosfera 
foi assim. Os cientistas 
acreditam que, quando não 
havia vida na Terra, ela era 
parecida com a de Vênus 
atualmente, ou seja, a 
quantidade de oxigênio era 
muito pequena. Foram os 
seres vivos que produziram 
esse gás. 
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Na respiração, os 
animais absorvem o 
oxigênio e eliminam um 
outro gás, o dióxido de 
carbono. Já as plantas 
absorvem o dióxido de 
carbono para ajudar no seu 
processo de alimentação e 
eliminam oxigênio, que 
volta a ser respirado pelos 
animais. E por aí vai ... 

Nos dias de hoje, as 
quantidades dos principais 
gases da atmosfera não 
mudam muito. Mas o 
mesmo não acontece com o 
nosso personagem 
principal, o ozônio. 
A quantidade total desse 
gás é muito pequena: se 
todo o ozônio ficasse junto, 
haveria uma camada em 
volta da Terra de só três 
milímetros de espessura 
(veja em sua régua o que 
essa medida significa). 

Então, se há tão pouco 
ozônio na atmosfera, por 
que contar sua história? 

UM ESCUDO 
PROTETOR 

O ozônio é formado a 
partir de moléculas de 
oxigênio que estão na 
atmosfera. É a radiação 
ultravioleta, que vem do sol, 
que separa essas moléculas 
de oxigênio em átomos. 
Estes se combinam com 
outras moléculas de 
oxigênio para, finalmente, 
formar o ozônio. Esse gás se 
espalha por toda a 
atmosfera, mas sua maior 
parte se encontra numa 
faixa a 30 e 35 quilômetros 
de altitude, ou seja, mais ou 
menos entre o andar 1 O mil 
e o andar 12 mil daquele 
prédio que imaginamos no 
início deste artigo. A região 
ficou conhecida como 
"camada de ozônio". 

Essa "camada" atua 
como um escudo que 
protege os seres vivos da 
radiação ultravioleta. Boa 
parte dessa radiação, que 
faz muito mal para a nossa 
pele, é absorvida pelo 
ozônio antes de chegar à 
superfície da Terra. Isso 
significa que, apesar de 
existir em pouca 
quantidade, o pzônio é 
muito importante para a 
vida na Terra. 



Mas, de uns tempos para 
cá, os cientistas perceberam 
que a quantidade desse 
gás na atmosfera estava 
diminuindo. Nos últimos dez 
anos, parte desse gás 
(aproximadamente 3%) 
sumiu dos ares. Muita gente 
passou a dizer que havia 
um buraco na camada de 
ozônio. Na verdade, não 
existe um buraco: foi a 
camada que ficou mais 
fina. 

A situação é mais grave 
no pólo sul, sendo que, na 
primavera, quase metade 
do ozônio desaparece na 
Antártica. 

CHÁ DE SUMIÇO 

E por que o ozônio está 
desaparecendo? Você deve 
estar pensando que, com 
certeza, tem o dedo do 
homem aí. E está certo. 
Antigamente, o ozônio só 
desaparecia por motivos 
naturais. 

Hoje em dia, a atmosfera 
recebe compostos 
chamados freons, gases 

Sol e praia, só até 1 0h30 e depois das 16h30. O ozônio filtra a maior parte 
dos raios ultravioletas preiudiciais à vida. Ao meio-dia, os raios solares que 
chegam à Terra são principalmente infravermelhos e podem produzir 
queimaduras na pele e insolação. 

que não existiam antes na 
natureza: foram fabricados 
pelo homem para serem 
usados nos aerossóis 
(sprays), refrigerantes das 
geladeiras (não confunda 
com o refrigerante que você 

bebe) e aparelhos de ar 
condicionado, algumas 
embalagens etc. Esses 
gases não prejudicam os 
seres vivos, mas, quando 
são liberados para os ares, 
podem soltar uma 
substância - o cloro - que 
destrói o ozônio. 

Quanto mais se sobe na atmosfera, menos ar existe. Mesmo nas alturas em que os aviões voam há pouco 
ar para respirar. Cerca de 99% da massa está abaixo de 30 quilômetros de altitude. 

Na parte da atmosfera mais próxima da superfície da Terra ( até uns oito quilômetros nos pólos e 16 
quilômetros nos trópicos), a temperatura diminui com a altitude, até atingir aproximadamente -63 graus 

Celsius. Essa região é chamada troposfera. Por exemplo, a um quilômetro de altitude, onde voam os 
aviões comerciais, a temperatura é de cerca de -40 graus Celsius. Que frio! Depois, a 
temperatura começa a aumentar novamente, até um valor de aproximadamente 7 

graus Celsius - é a estratosfera, que se estende até mais ou menos 35 
quilômetros de altitude. 
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Na Antártica, a destrui~ão da camada de ozônio é maior do que nas outras regiões. 

E por que o ozônio 
diminui mais no pólo sul? 

Os cientistas acreditam 
que há uma combinação de 
motivos: os freons, o clima 
frio da Antártica e as 
reações químicas que 
acontecem sobre os cristais 
de gelo das nuvens do 
Ártico. Nos trópicos, o 
ozônio não diminui muito, 
pelo menos em quantidades 

importantes. O efeito do 
f enômeno que acontece nas 
regiões polares é observado 
em outras áreas (por 
exemplo, no sul do continente 
americano) por causa da 
circulação do ar atmosférico. 
No pólo norte, o ozônio 
diminui menos que no pólo 
sul porque lá não é tão frio. 

E esse não é o único 
problema ambiental 

Ar, água, solo,. plantas e animais. O equilíbrio do meio ambiente possibilita a 
vida na Terra. 
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provocado pelo homem. Há 
também, por exemplo, a 
chuva ácida e o aumento da 
temperatura do planeta. 
E esse belo planeta azul, 
cheio de vida, é o único que 
temos para morar. Nele, 
moram também milhares de 
outras espécies. Esse 
equilíbrio da atmosfera que 
permite a vida é muito 
frágil. De nós, depende sua 
conservação. 

Graciela Arbilla, 
Instituto de Química, 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 

Leia também o 
artigo "Buraco na 
camada de ozônio", 
na Ciência Hoje das 
Crianças n2 28. 
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Q uem é que não gosta de 
sentir aquele cheirinho 

bom de pão, que vem lá 
da cozinha da vovó, na 
hora do lanche? Aquele 
cheirinho de "quero · 
mais", saindo do forno e 
chegando ao nosso 
nariz? 

Melhor ainda é colocar 
a mão na massa e ajudar a 

fazer as gostosuras! 
O pão, antes uma massa 

pastosa e consistente, quando 
levado ao forno, transforma-se 

numa massa fofa, macia e 
gostosa. Hummmm ........ Mas como 
será que isso acontece? 

É por meio de uma reação 
química chamada fermentação que 
ocorre a transformação da massa 
dos pães, das pizzas e roscas. 

Comparando as receitas dessas 
guloseimas umas com as outras, 

vemos que todas elas têm, pelo 
menos, quatro ingredientes 

em comum: fermento, 
farinha de trigo, açúcar e 

água. A água muitas vezes 
pode não aparecer na 
receita, mas está sempre 
presente em outro 

ingrediente. 
Mas afinal: qual ou 

quais desses ingredientes 
são os responsáveis pelo 

crescimento dessas massas? 
Vamos verificar a resposta em 

uma atividade prática? 
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Vc,e& ~~i 
pr~eis~r d~: 
* 5 garrafas de refrigerante, 
pequenas 
* 5 balões de borracha ou 
bexigas (de festa de 
aniversário) 
* 4 colheres de sopa de 
fermento biológico seco 
(Fleischmann) 
* 6 colheres de sobremesa 
de açúcar 
* 6 colheres de sobremesa 
de farinha de trigo 
* Água 
* Fita adesiva (para prender 
os balões) 
* Funil, para ficar mais fácil 
colocar os ingredientes (vale 
fazer um de papel) 

Para começar, numere as 
garrafinhas de 1 a 5. Depois, 
despeje aproximadamente 
quatro dedos de água morna 
nas garrafinhas 1, 2, 3 e 4. 

1 

5 * 
22 

Na primeira, adicione 2 
colheres de açúcar. Na 
segunda, adicione 2 colheres 
de farinha de trigo. Na 
terceira, não acrescente 
nada, deixe só com a água, 
por enquanto. Na quarta, 
acrescente 2 colheres de 
açúcar e 2 colhere~ de 
farinha de trigo. Na quinta, 
que deve estar sem água e 
bem seca, coloque duas 
colheres de farinha de trigo e 
duas colheres de açúcar. 
Ficou com dúvidas? Dê uma 
espiada no quadro abaixo. 
Bem, agora chegou a vez de 
adicionar o fermento. Nas 
garrafas 1, 2, 3 e 5, 
acrescente 1 colher de sopa 
rasa desse ingrediente. 
Atenção: logo depois de 
acrescentar o fermento nas 
garrafinhas sugeridas, 
prenda um balão no gargalo 
de todas elas (até mesmo na 
nº 4). 

Observe como os balões 
incham de maneira diferente! 
Percebeu como uns incham, 
outros, não, e alguns incham 
só um pouquinho? 

O que fez os balões 
incharem foi o gás formado 
pela reação que ocorreu 

* 
* 

FARINHA 
DE TRIGO 

* 

* 

entre o açúcar e o fermento 
dentro das garrafinhas. 

O gás do qual falamos é o 
gás carbônico (C02), 
também conhecido como 
dióxido de carbono, e que 
está presente nos 
refrigerantes e na atmosfera. 

Na verdade, é ele que faz 
as massas crescerem. Isto 
porque, ao se aquecerem no 
forno, as partículas desse gás 
tendem a se afastar umas 
das outras, tentando escapar. 

Como a massa está se 
solidificando, fica difícil as 
partículas saírem e assim elas 
formam os buraquinhos que 
deixam a massa fofa. 

Talvez você já tenha ouvido 
falar em reações químicas, 
que são transformações que 
ocorrem entre substâncias 
tendo como produto a 
formação de novas 
substâncias. Nos pães, há 
uma reação de formação de 
gás, que ocorre entre o 
açúcar e o fermento 
biológico, no nosso caso a 
levedura Saccharomyces 
cerevisae. Esse fermento é um 
tipo de fungo que transforma 
o açúcar das massas em gás 
carbônico e álcool (o qual 
evapora com o aquecimento). 
A esse tipo de reação damos 
o nome de fermentação. 

Agora você deve estar 
perguntando: se é assim, 
como se formou o gás na 
garrafinha 2, se ela não 
tinha açúcar? E por que na 5, 
que tinha fermento e açúcar, 
formou-se pouco ou nenhum 
gás? 
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BRINCANDO MO PARQUE 
Oba! Hoje é dia de ir ao parque de diversões! Reúna alguns amigos, 

pegue alguns grãos de feijão e um dado. Cada grão de feijão representa 
um jogador que, na vez dele, avança as casas conforme o número que sai 
no dado. Se você não tiver feijões, procure botões, ervilhas, pedrinhas ou 

seja lá o que for para marcar a casa em que cada jogador está. 
Tudo pronto? Escolham. quem começa o jogo, lance o dado e ... divirta-se! 

O funcionário não 
deixou você entrar no 

brinquedo com o 
sorvete. Vá para a 
casa dos espelhos 

(casa 8). 

sorte nas argolas! 
Jogue novamente. Se você está nesta casa do 

carrinho bate-bate e outro 
jogador cair aqui, avance o 
número de casas que ele 

'tirou no dado. 

Você parou para 
comer algodão
doce. Aguarde 
uma jogada. 

Depois de rodar 

1 tanto no bicho
/~ da-seda, deu um 
~ / enjôo danado! 

Fique sem jogar 
uma rodada. 
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Você entrou no 
trem-fantasma e 

cortou caminho. Vá 
para a casa 50. 

\ '/ 

A roda-gigante parou 
com você lá em cima. 

Aproveite para apreciar 
a vista e ... aguarde 

duas rodadas! 

...... 

~ 

Seu irmão menor quer 
ir ao carrossel. Não seja 

rabugento: aguarde 
uma jogada enquanto 

ele se diverte. __ , __ / ;' 

1 

Se você não encontrou 
um dado, prepare-se 
para montar um. Em 
uma cartolina ou um 
papel mais duro faça o 
desenho acima, 
tomando cuidado para 
ficar bem reto. Depois, 
desenhe em cada face 
o número de pontos 
certos e cole nos 
lugares indicados. 

Você entrou na 
montanha

russa. Acelere 
até o final~ , 

,, .; Agora é a vez de 
1 

andar de kart! Seu 

Que cheirinho delicioso 
no ar! Volte para a casa 

30 para comprar um 
saquinho de pipoca. 

Você ficou tão 
impressionado com 

Conga, a mulher 
gorila, que perdeu 

uma jogada. 

t 
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· carro é turbinado: 1 ( ande o dobro do valor,~ , · , ' 
que saiu no dado./ "' · 

l 

Você ficou 
completamente 
encharcado no 

tobogã aquático. 

I 
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Aguarde duas 
vezes para dar 

tempo de se secar. 

,..,, . ----:.~ .., 

/ . 

Parabéns, você 
ganhou o jogo! 



Será possível trocar de 
sombra? Mas que idéia 
mais maluca! Pois Zé Luís 
é um garoto que se cansou ~~~~ 
da sua própria sombra. Decidido, resolveu 
trocá-la com a de outra pessoa ... Bem, na 
verdade, não fez a troca exatamente com 
outra pessoa, não ... Quis trocar com um 
gato! Isso mesmo! E saiu por aí com sombra 

de gato, enquanto o gato 
correu pelas ruas com 
sombra de Zé Luís. Aonde • 
essa história vai parar? Só 
lendo o livro pra saber. 

O menino que trocou a sombra, 
texto de Walcyr Castro, com 
ilustrações de Marcello Araújo. 
Editora Ática. 

A 
VfXXj, 

Este livro é diferente ... Pra 
começar, ele traz de volta uma 
turma muito conhecida dos 
contos de fadas. Só que tudo se 
passa anos à frente da história 
que todos conhecem ... Quem são os 
personagens? Não vou contar, pois esta é , 
uma surpresa do livro! E o que mais chama 
a atenção mesmo é como ele foi ilustrado! 
Em vez de desenhos, foram fotografados 

bonecos feitos por uma 
artista de Minas, a Letícia 
Gelli. Criatividade nota 
dez! 

Onde anda você?, texto de 
Eustáquio Rodrigues, com 
ilustrações de Letícia Gelli. 
Editora Compor. 

Fala, galera! 
Miguel 

Ele é meio desligado, não 
presta atenção nas aulas e é 
muito, muito sonhador. Vamos 
ver o que algumas crianças 
acharam do livro que conta a história desse 
garoto especial? Elisa Aguiar, de 8 anos, achou 
um pouco bobo, mas adorou o final, "mesmo 
achando sem sentido". Mariana Dorigo, de 9 
anos, também tem o que dizer: ''.Achei 
interessante. Miguel, o personagem principal, é 
um menino diferente, que gostava de atividades 
diferentes. Na minha opinião, nem sempre o 
diferente é burro e ruim. Tem uma •história 
parecida com essa na minha escola. Meu 
colega não gosta de fazer deveres, cria coisas 

Orcas e aiaiá 

que não existem etc. Mas no 
fundo ele é um menino bom 
e inteligente. Acho que 
devemos respeitar as 
pessoas diferentes." 

Miguel, texto de Tony 
Bradman, com ilustrações 
de Tony Ross. Editora 
Salamandra. 

A menina Rita é filha de 
pescadores e mora na baía 
de Ilha Grande, no estado 
do Rio de Janeiro. Todo 
dia, de manhã cedo, sai 
para pescar lulas com o pai 
e o irmão. Até que, certa vez, quando estava 
sozinha em sua canoa, ela encontrou ... uma 
orca! E você acha que a Rita fugiu de medo? 
Claro que não! Tratou logo de ficar amiga da 
baleia! Fernanda Paiva, de 11 anos, disse que o 
livro é "completamente ótimo" e aprendeu muito 
com ele. Fernanda leu também outra história 
escrita pela mesma autora, Bia Hetzel. É sobre 
um grupo de garotos que descobre a l:>eleza e a 
importância da laguna de ltaipu, também no Rio 
de Janeiro. A aventura começa quando uma 
aiaiá, ave típica do ,local, cai no quintal da casa 

de um dos garotos. ''.Achei o 
livro muito bom, porque conta 
a importância do meio 
ambiente através de uma 
história muito bem bola'da", 
falou Fernanda. 

A orca e a caiçara e Tem 
aiaiá em ltaipu!, textos de Bia 
Hetzel, com ilustrações de 
Graça Lima. ~çlifora Manati. 

~ li'..,t• 



Quando nascem os 
bebês avestruzes, a mãe 
vai embora e o pai cuida 
dos filhos sozinho. Com 
alguns passarinhos 
acontece o contrário. Entre 
os leões, é comum o casal 
sair para caçar e deixar seus filhotes sob os 
cuidados de outros adultos. E entre os cães? 
E entre os gatos? Mais legal do que 
conhecer como são as famílias dos animais 
é compará-las com as famílias dos seres 
humanos. O que não faltam são 
semelhanças! E é disto que este livro trata. 

No final, uma 
surpresa: você 
conhece as 
famílias da 

autora, Rosa 
Amando, edo 

ilustrador, Ivan Zigg, 
que também 
desenha aqui para 
a CHC. Um barato! 

Uma família parecida 
com a da gente, textos 
de Rosa Amando 
Strausz, com 
ilustrações de Ivan 
Zigg. Editora Moderna. 

e~ 
Sabe aquelas 

histórias que a vovó 
conta na beira da 
cama antes da gente 
dormir? Reis, 
pessoas em lugares 

\ distantes, animais 
que falam ... É esse o 
sabor dos sete contos 
presentes nesse livro. 
No primeiro deles, 
por exemplo, você 
conhece Aurélia, 

uma formiga muito 
curiosa. Ela descobre 
um imenso deserto 
branco onde uma 
estranha e enorme 
árànha rabisca 
traços com um 
graveto de ponta 
preta. Estranho, né? 
Mas o que você 
queria que uma 

Há mais de cem anos, o 
imperador do Brasil, D. 
Pedro II, visitava uma feira 
de inventos nos Estados 
Unidos. Lá, conheceu um 
aparelho criado por um jovem 
de 26 anos chamado Graham Bell. 
A máquina permitia que duas pessoas 
conversassem a distância: era o telefone. 
De volta ao Brasil, D. Pedro II mandou 
instalar o primeiro aparelho telef ônico do 
Brasil em sua residência. Onde está essa 
relíquia, hoje? No Museu do Telefone, no 
Rio de Janeiro, e, agora, também na 
internet. Fotos de todo o acervo do museu 
estão disponíveis em sua página virtual. 
A galera pode ainda aprender como se fala 
'ALÔ" nas línguas mais variadas! 

http://www.telerj.eom.br/museu 

formiga pensasse ao 
ver a mão de um 
homem segurando 
um lápis e 
desenhando em uma 
folha de papel? Os 
outros seis contos 
seguem a mesma 
idéia: tentar ver o 
mundo com outros 
olhos. 

A formiga Aurélia 
e outros jeitos de ver 
o mundo, textos de 
Regina Machado, com 
ilustrações de Angela 
Lago. Editora Companhia 
das Letrinhas. 
Fernando Paiva, 
Ciência Hoje das 
Crianças. 
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COLEÇÃO 
Saudações... Sou Cássia · 

Cristiane, gosto da CHC e co
leciono cartões-postais e cartões 
telefônicos. Ficarei feliz se os 
leitores da revista ajudarem a 
aumentar minha coleção. E uma 
sugestão: vocês poderiam fazer 
uma nova promoção. Em ho
menagem aos 500 anos do Bra
sil, vocês pediriam que os leito
res, ou turmas escolares, escre
vessem contando a história de 
fundação da sua cidade até os 
dias atuais. 
Cássia Cristiane Albino da Silva, 
Taquaritinga/PE. 

Sugestão anotada, Cássia. 

FÃDOREX 
Meu nome é Kássio, tenho 1 O 

anos, sou botafoguense, do 
signo de virgem, sou baixo, ado
ro jogar futebol, comer briga
deiro, pão, biscoito e tenho o 
corpo em forma. Gostaria de 
saber de Rex e Diná: para qual 
time vocês torcem?; qual seus 
signos?; altura?; qual esporte 
favorito?; o que gostam de 
comer?; quantos anos têm? 
Kássio Pereira de Matos, lpaba/ 
MG. 

o 
Rex ficou todo orgulhoso ao 

saber do seu interesse por ele! 
Diná, então, nem se fala: ficou 
toda prosa. Quem sabe a CHC 
publica, no futuro, uma en
trevista com esses nossos ami
gos dinossauros? ,,,----. 

B COSE AVIOS 
Oi, tudo bem? Meu nome é 

Fernanda, tenho 13 anos e estou 
escrevendo para elogiar esta 

maravilhosa revista. Gostaria de 
saber como eu posso conseguir 
os números anteriores da re
vista, pois minha coleção co
meçou no trigésimo quinto 
exemplar. 

Adoraria se vocês publicas
sem uma matéria sobre barcos 
ou navios em geral, pois sempre 
sonhei em passear em um navio 
ou ter um barco. 

Gostaria também que vocês 
publicassem meu endereço para 
eu poder me corresponder com 
outros leitores que, como eu, 
gostem muito dessa revista, tá? 
Meu endereço é: rua Jacurici 70, 
ap. 181, ltaimbibi, São Paulo/ 
SP, CEP O 1453-090. 
Fernanda Palo Piado, São Paulo/ 
SP. 

Para conseguir números atra
sados, ligue para o nosso De
partamentodeAssinaturas, 0800 

-

264846. Quanto aos barcos, dê 
uma olhada na CHC nQ 26. Lá 
tem uma matéria sobre as 
caravelas nos tempos de Cris
tóvão Colombo. 

CONCURSO 
DE POESIA 

O objetivo do concurso de 
poesia promovido pela CHC foi 
estimular crianças a escreverem 
seus próprios poemas. No 
entanto, houve um mal-en
tendido por parte de um concor
rente: "O Riacho", apresentado 
por Murillo Garcia Nascimento, 
foi escrito por Hardy Guedes 
Alcoforado Filho e publicado 
no livro O Bailado - Primeiros 
Movimentos, da Editora Sci
pione. 

Assim, a nova vencedora é 
Kátia Rosana da Rosa Albu
querque, 12 anos, Nova Ham
burgo/RS, com "Poesia de 
rimar". O poema de Kátia foi 
muito elogiado pela comissão 
julgadora, mas perdeu na hora 
da decisão final, em que seriam 
selecionadas apenas cinco 
crianças para ganhar a as
sinatura de CHC. Parabéns, 
Kátia! 
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IYitNHA CAMA 
lt UM y&:LEIRO 

Robert Louis Stevenson 

A minha cama é um veleiro; 
nela me sinto seguro; 

com minha roupa de marinheiro, 
vou navegando no escuro. 

De noite embarco e sacudo a mão 
para os amigos no cais; 

fecho os olhos e pego o timão; . 
não ouço nem vejo mais. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Cauto marujo, levo em segredo 
para a cama uma fatia 

de bolo e também algum brinquedo, 
pois é longa a travessia . 

Corremos de noite o mundo inteiro; 
mas quando chega a alvorada, 

eis-me a salvo em meu quarto e o veleiro 
de proa bem amarrada. 

Autor de textos e poemas para iovens e crianças, entre eles A ilha do tesouro, Robert nasceu na 
Inglaterra, em 1850, e morreu em 1894. Esta poesia faz parte de uma coletânea selecionada e traduzida 
por José Paulo Paes, no ótimo livro Ri melhor quem ri primeiro - poemas para crianças (e adultos 
inteligentes), que conta com excelentes ilustrações e foi publicado pela Companhia das Letrinhas. 
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