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Todo mundo anda 
len • E cê? 

Para quem compra e lê os volumes Ciência Hoie na Escola, 
provas e trabalhos vão ser moleza! Será nota 10 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 coleejão compre também os novos 
volumes: Tempo & Espaço e Matemática - Por quê e Para 
quê?. Assim como os outros volumes, são livros dinâmicos 
com experiências de todos os tipos. Leve essa companhia 
com você. É demais! 

Patrocínio 
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-
Para comprar com desconto, (iEl..11"~11 

ligue grátis: 0800 264846 ""~ 
e informe o código CE69 ""'61E 
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UMA AMOSTRA 
DE FLORESTA 

Futebol, vôlei, basquete, tênis ... 

Cada um desses esportes requer 

habilidades diferentes e também 

bolas diferentes! Você sabe por quê? 

A resposta está nesta edição, que 

aproveita o tema para dar a dica do 

minivôlei, uma grande idéia para os 

baixinhos que ficam sempre fora do 

Jogo. 

Já que estamos tratando de 

miniaturas, que tal conhecer o 

microscópico mundo das bactérias? 

O corpo, a forma e os mais diversos 

ambientes habitados por esses 

microorganismos vão despertar a sua 

curiosidade. 

Depois de tantas miudezas, que 

tal uma visita à gigantesca Mata 

Atlântica. A floresta, cuja destruição 

está ligada à história do Brasil, passa 

por um processo de re-ve-ge-ta-ção. 

Você sabe o que isso quer dizer? 

Então, descubra nas próximas 

páginas. Mas, antes, responda: que 

bicho se parece com um porco, tem 

o focinho semelhante a uma tromba 

e seu nome é usado também como 

apelido? Vá até a Galeria e confira! 

Divirta-se e boa leitura! 

• 

GALERIA: 
ANTA 

MINIVÔLEI, 
UMA GRANDE 
SOLUÇÃO 

O CURIOSO 
MUNQODAS 
BACTERIAS 
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Bola rolando, 
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c1enc1a em 
campol 

O chute do craque mandando a bola para o gol faz a alegria dos torcedores. A velocidade 
que a bola ganha com a cortada é de deixar o time adversário sem reação. O quique da 

bola e a cesta marcada de longe às vezes levam o próprio atleta a duvidar do que foi 
capaz de fazer. E aquela bola salva em cima da linha e devolvida numa raquetada firme, 

não merece os aplausos do público? Os atletas famosos no futebol, no vôlei, no basquete 
e no tênis têm em comum uma especial habilidade com a bola. Para realizarem jogadas 

espetaculares, eles se valem da física, muitas vezes, sem saber. Quer ver só? 

e iência e bola têm tudo a ver, a 
começar pela própria forma 

do objeto do qual estamos falando. 
Ou você já imaginou jogar futebol 

· com uma bola quadrada? E bater 
com uma raquete numa bola 
alongada, não seria difícil? Onde a 
bola iria parar? 

A bola ou esfera é a única forma 
geométrica que pode ser rolada em 
qualquer direção. E cá pra nós, é 
muito mais fácil rolar um objeto do 
que arrastá-lo. Já tentou arrastar 
um pneu de carro, por exemplo? 
Agora, empurrar o pneu rodando é 
moleza. Da mesma forma, a bola 
pode andar grandes distâncias e 
ser movimentada com facilidade. 

Podemos dizer que a bola é a 
mais simétrica das figuras, pois é 
igual vista de qualquer posição. Por 

não precisarmos escolher lado ou 
lugar certo para bater, ela é o 
objeto ideal para jogar a maioria 
dos esportes: para acertar com 
raquetes, para arremessar ou 
quicar com as mãos, para chutar ... 
Mas já se perguntou por que cada 
esporte tem uma bola diferente? 

· Bolinha, boião 
As bolas são de tamanhos e 

materiais apropriados para cada 
esporte. A de pingue-pongue, por 
exemplo, é feita de plástico - leve e 
pequena - para que seja fácil 
acertá-la com uma pequena 
raquete. Ela não pode quicar muito, 
porque tem de ficar sempre perto 
da mesa. Jogar com uma perereca 
- aquela bola do tamanho da de 

pingue-pongue totalmente de 
borracha - seria difícil, porque ela 
quica demais e extrapolaria demais 
os limites da mesa. 

Já a bola de basquete é pesada 
e feita de uma borracha que tem 
pequenos pinos para não 
escorregar da mão do jogador. 
A bola de vôlei precisa ser mais 
leve para facilitar o toque e não 
precisa ser áspera, pois nesse 
esporte é proibido segurar a bola. 
Imagine só jogar futebol com uma 
bola de basquete que, além de 
mais pesada, é mais dura. Seria 
perigoso cabecear ou matar uma 
bola dessas no peito. E a bola de 
tênis, por que ela é peluda? 

Para responder a essa 
pergunta, é preciso falar um pouco 
sobre o quique e as bolas de efeito. 
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O quique 
Na física, dizemos que qualquer 

objeto que se move carrega um tipo 
de energia, que podemos chamar de 
energia de movimento. Se um objeto 
está se movendo e pára, essa 
energia de movimento se transforma 
em outro tipo de energia. Veja: numa 
bicicleta, a energia se transforma em 
calor no freio. Mas nem pense em 
colocar a mão na borracha do freio 
depois de parar, porque você pode 
se queimar. Um outro exemplo pode 
ser uma batida de carros, onde a 
energia de movimento é utilizada 
para deformar a !ataria. 

Quando uma bola cai no chão, a 
sua energia de movimento é 
utilizada na deformação da bola. 
A gente nem percebe essa tal 
deformação, porque ela acontece 
muito rapidamente. Mas, se a cena 
fosse filmada e o filme passado em 
câmera lenta, veria-se que, quando 
a bola bate no chão, ele se amassa 
mesmo! Se fosse uma bola de 
massinha, ao se deformar, essa 
energia seria transformada num 
pouquinho de calor, e a bola não 
sairia do chão. Acontece que numa 
bola de esportes, quando você 
tenta deformá-la, ela volta ao seu 
formato original. É como uma mola, 
que você aperta e ela volta. Então, 
quando a bola bate no chão, ela se 
amassa, mas logo depois fica 
redonda novamente, tomando novo 
impulso. Nesse caso, a energia 
utilizada para deformar a bola é 
devolvida na forma de movimento . 
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Ao bater no chão, a bola se deforma. 
No ar, retorna ao seu formato original. 
4 

É preciso dizer também que 
nem toda bola quica na mesma 
altura. Tudo depende do material de 
que é feita a bola e da pressão 
dentro dela. Repare que uma bola 
bem cheia quica melhor que uma 
bola meio vazia. O chão em que 
jogamos também influencia: se for 
no cimento, a bola quica mais do 
que na terra, e muito mais do que 
na grama. Por isso, as quadras de 
basquete e handebol são sempre 
de madeira ou cimento. 

Ao soltar uma bola, observe que 
ela nunca quica na mesma altura 
em que foi jogada. Sempre há um 
pouco de energia perdida no 
quique. A borracha é um bom 
material para fazer bolas que 
quicam, pois ela sempre volta ao 
lugar depois de deformada. Além 
disso, ela não é muito dura, o que 
evita machucar os jogadores. Uma 
bola de aço, jogada num chão tão 
duro quanto ela, também quicaria 
bem, mas já imaginou agarrar uma 
bola dessas? 

O segredo para que a bola 
quique até a mesma altura em que 
foi jogada é o impulso adicional que 
os jogadores dão para baixo. 

Agora, fazendo a bola quicar e girar 
ao mesmo tempo, o quique será do 
mesmo jeito? Experimente e você 
verá que ela não vai quicar só para 
cima, vai dar, também, um pulinho 
para o lado. Isso acontece porque 
um pouco do movimento de 
rotação será transmitido para o 
movimento de deslocamento. 
Complicou? Então, dê uma olhada 
na figura. 

Quando um jogador de basquete ou 
handebol quica a bola, ele pode usar 
esse efeito para enganar o 
adversário, mas deve ter cuidado 
quando for passar a bola, para não 
confundir seu parceiro. 



- O efeito 
Vocêjá ouviu falar de bola de 

efeito? E quando um jogador 
arremessa a bola e ela faz uma 
curva no ar, em vez de seguir reto. 
Como isso é possível? ~ o 

/ 

Esse é o chamado "efeito 
Magnus" e acontece quando a bola 
é lançada pelo ar, girando 
rapidamente. O efeito depende da 
velocidade de rotação da bola e 
também da quantidade de ar que a 
bola arrasta quando gira. Quanto 
menos lisa for a bola, mais ar ela 
arrasta e maior é o efeito. É por 
isso que a bola de tênis é peluda. 

Existe uma regra do beisebol 
proibindo que a bola seja lixada. 
Assim, ela ficaria mais áspera e 
aumentaria o seu efeito. Só para 
dar uma idéia, uma bola de 
beisebol pode ser arremessada a 
uma velocidade de mais de 150 
quilômetros por hora. Ela pode ser 
lançada rodando, dando vinte 
voltas por segundo! Uma bola de 
futebol chutada com bastante força 
também pode ultrapassar os 100 
quilômetros por hora. 

Martín Makler, 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas 
e Clube de Astronomia Mário 
Schenblerg. 
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Efeito Magnus · _ 

Na física, tanto 
Força 

- : _- J3ãixã pressA"o: õ - - ... 
líquidos como a água, 
como gases tipo o ar 
são considerados 
fluidos. Uma 
propriedade curiosa 
dos fluidos é que, 
quando a velocidade 
aumenta, a pressão 
diminui. Em vez de 
usar palavras, 
podemos fazer um 

________ .,,,. - ... até, acelerado 
- ........ agui por cat1sa- - - - ► 

' .p3 <odopio ________ .,_. , ', .......... _______ ► 
/ 

~l~Y:_o _d~ ~r ... ,. / / ' ' .. 
-------► 

----- ....... 
- - - - Rressão - - - - -
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experimento para 
explicar melhor esse fenômeno. 
Então, recorte duas tirlnhas de 
papel e coloque-as uma de cada 
lado da boca, como mostra a 
figura. O que você acha que vai 
acontecer quando soprar entre 
as tiras? Elas vão se afastar, 
certo? Experimente e veja que 
elas se aproximam. Isso 
acontece porque o ar que sai da 
sua boca está se movendo mais 
rápido do que o ar de fora. 
Assim, a pressão do ar da boca é 
menor que a pressão de fora, 
que acaba empurrando as tiras 
de papel para dentro. 

Agora, vamos acompanhar 
uma bola em movimento. O ar 
está passando pela bola. 
Enquanto ela se move, um 

pouco de ar também é 
arrastado por ela durante os 
giros. Onde a bola e o ar se 
movem na mesma direção, a 
velocidade é maior e a pressão 
é menor. Onde o ar arrastado 
pela bola se move em direção 
contrária ao ar que passa pela 
bola, a velocidade é menor e, 
conseqüentemente, a pressão é 
maior. Essa diferença de 
pressão faz com que a bola se 
desvie do seu caminho normal, 
produzindo o chamado efeito 
Magnus. Utilizando esse efeito, 
podemos fazer uma bola flutuar 
no ar. Basta colocarmos um jato 
de ar e uma bolinha de isopor. 
A bola flutuará mesmo se o jato 
estiver inclinado. 

5 
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· Acerte a cor 
Lídia Orquídea comprou três chapéus. Em 
cada um deles, estava presa uma flor: 
duas das quais eram brancas e a outra, 
roxa. Ela pediu que suas amigas 
Bromelina e Samambólia fechassem 
os olhos e pôs um chapéu na cabeça 
de cada uma. Depois de esconder o 
terceiro em uma gaveta, Lídia Orquídea 
disse para as meninas abrirem os olhos. 
Aquela que adivinhasse a cor da flor do 
chapéu que tinha em sua cabeça seria 
presenteada com ele. Uma era capaz de 
ver a flor da outra, mas não a sua própria. 
Samambólia olhou o chapéu de Bromelina 
e não disse nada. Percebendo isso, 
Bromelina acertou rapidamente a cor da 
sua flor e ganhou o chapéu. Você também 
seria capaz de adivinhar a cor da flor de 
Bromelina? 

Cálculo bacteriano 
Arabel Microscopina descobriu uma espécie 
de bactéria muito esquisita. Quando 
colocada num tubo de ensaio, ela adora 
ficar subindo por suas paredes! No entanto, 

Arabel percebeu que essa bactéria se 
cansa muito fácil. Num dia inteiro, ela 
consegue escalar quatro centímetros do 
tubo de ensaio. Só que, à noite, já 

exausta, ela pára e vai escorregando ... 
Por mais que tente se segurar, ela desce 
sempre três centímetros. No dia seguinte, 
revigorada, ela continua sua jornada: sobe 
mais quatro centímetros e, à noite, volta a 
escorregar três. Nesse ritmo, quanto tempo 
a bactéria levará para chegar ao topo dos 
dez centímetros do tubo de ensaio? 

----------------------------"SD[p e;eg :~ DJSOdsag "D:)UDig: [ DJSOdsag 
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Uma ·· 
amostra de 
floresta 

Quando as primeiras caravelas portuguesas 
chegaram às nossas praias, há 500 anos, 

praticamente todo o litoral era recoberto por 
uma exuberante floresta: a Mata Atlântica. 

Todas aquelas árvores altas e frondosas 
chamaram a atenção dos colonizadores, que 
as viam como um modo de conseguir muita 
madeira sem pagar nada. A partir de então, 

essa vegetação, que tanto encantou - e 
enriqueceu - os primeiros navegadores, 

começou a desaparecer. Hoje, o que resta é 
só uma pequena amostra da vegetação 
original. Exatamente por isso, diversas 

iniciativas estão sendo tomadas para sua 
conservação e recuperação. 



A Mata Atlântica é a 
cobertura vegetal 
brasileira com maior 

índice de degradação, já 
que foi ao longo de sua 
área de ocorrência que se 
instalaram as principais 
cidades do país. Pesquisas 
recentes indicam que resta 
apenas pouco mais da 
vigésima parte da 
vegetação original, que 
recobria a costa brasileira, 
desde o Rio Grande do 
Norte ao Rio Grande do Sul. 
Nessa época, a floresta se 
estendia por cerca de 1, 1 
milhão de quilômetros 
quadrados. O que restou 
pode ser encontrado em 
melhor estado de 
conservação sobre as 
serras, entre os estados do 
Rio de Janeiro e Paraná. 

Imagine quantas 
espécies animais e vegetais 
desapareceram com toda 
essa devastação. As árvores 
foram, principalmente, 
usadas como lenha ou 
derrubadas para abrir 
espaço para diferentes 
lavouras que se 

implantaram ao longo da 
Mata Atlântica. Os animais 
foram vítimas da caça e do 
desaparecimento de seus 
hábitats naturais. O mico
leão-dourado, animal que 
se tomou símbolo da Mata 
Atlântica, é a mais famosa 
das muitas espécies que 
correm risco de extinção. 

Como o litoral brasileiro 
não é todo igual, 
apresentando montanhas, 
baixadas e diferentes 
climas, a Mata Atlântica é 
também muito 
diversificada. Existem 
plantas que nascem 
apenas em lugares altos, 
outras, só em baixos, 
algumas em locais úmidos, 
outras, em secos. Enfim, há 
plantas de todos os tipos, 
adaptadas às variadas 
condições da costa 
brasileira. Mesmo sendo 
uma das coberturas 
vegetais que apresenta 
maior diversidade de 
espécies no Brasil e 
também no mundo, e 
embora os grandes centros 
de pesquisa estejam 

O mico-leão-dourado é um dos mais 
famosos habitantes da Reserva 
Biológica de Poço das Antas, que 
está sendo revegetada. 

localizados em áreas de 
Mata Atlântica, os estudos 
sobre ela são pequenos, se 
comparados aos realizados 
na Amazônia, por exemplo. 
Os botânicos sentiam falta 
de uma atualização de 
informações sobre a flora 
remanescente de Mata 
Atlântica, uma vez que 
grande parte da 
documentação da flora 
brasileira ocorrente na 
Mata Atlântica se deu no 
início do século por 
naturalistas estrangeiros. 



A partir de dados 
atualizados sobre quais 
espécies que ocorrem e 
como elas ocorrem nos 
ambientes, poderiam ser 
iniciados os trabalhos de 
restauração de áreas, tão 
necessários à realidade 
atual desta floresta. Assim, 
surgiu, em 1989, o Programa 
Mata Atlântica, realizado 
pelo Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro, com o patrocínio 
da Petrobras e da 
MacArthur Foundation -
fundação americana de 
apoio a projetos de 
pesquisas. O trabalho foi 
dividido em três etapas, 
cada uma executada por 
um grupo de pesquisadores 
do Jardim Botânico. 

Lista de plantas 
Para cumprir a primeira 

etapa do programa, uma 
equipe fez uma relação 
detalhada das espécies 
vegetais encontradas na 
Reserva Ecológica de 
Macaé de Cima (em Nova 
Friburgo), na Estação 
Ecológica Estadual de 
Paraíso (em Guapimirim), 
na Reserva Biológica de 
Poço das Antas (em Silva 
Jardim) e no Parque 
Nacional de ltatiaia (em 
ltatiaia), todos no estado do 
Rio de Janeiro. Por meio de 
várias excursões a esses 
lugares, eles puderam 
saber o local exato onde 
estava cada uma das 
plantas nessas porções de 
florestas que sobreviveram 
à exploração até os dias 

atuais, chamadas 
pelos botânicos de 
unidades florestais. 
Os dados 
conseguidos foram 
passados para a 
equipe seguinte, 
· que estuda a 
anatomia das 
plantas, ou seja, 
sua forma e 
estrutura. 
Atualmente, a 
equipe está no Parque de 
ltatiaia. Depois deles, vem o 
último grupo, que se vale do 
que os dois primeiros 
descobriram: é a equipe 
responsável pelo trabalho 
de revegetação das áreas 
degradadas e que está 
trabalhando em Poço das 
Antas. 

Revegetação? Não 
seria reflorestamento? Não. 
O termo reflorestar está 
associado ao plantio de 
espécies exóticas e, de 
modo geral, ao 
aproveitamento econômico 
das áreas reflorestadas. 
Revegetar, ou, como mais 
utilizado recentemente, 
restaurar, diz respeito ao 
plantio eni áreas 
degradadas utilizando 
espécies típicas àquela 
região, valendo-se do 
conhecimento prévio sobre 
a vegetação do lugar. Por 
isso, as duas primeiras 
equipes fazem uma 
investigação tão detalhada 
das plantas, definindo qual 
espécie vegetal desenvolve
se melhor num 
determinado ponto da 
floresta, e ainda onde cada 
uma delas vivia antes de 
desaparecer. Assim, as 
espécies nativas são 
replantadas buscando 
recuperar o equilíbrio 
original. 

Os biólogos coletam ramos e frutos 
das árvores marcadas para 
estudarem seus períodos de 
brotação, floração e frutificação 
caraderísticos. 

O trabalho de 
revegetação é 
particularmente rigoroso na 
reserva de Poço das Antas, 
onde vive o mico-leão
dourado. Lá estão sendo 
plantados caminhos 
florestais unindo os 
pequenos grupos de árvores 
que eles habitam - como se 
fossem pontes ligando 
várias ilhas. Há essa 
necessidade porque eles 
precisam de extensas áreas 
verdes para sobreviver e 
reproduzir-se. Como elas 
foram destruídas, o objetivo 
é recuperá-las na tentativa 
de que o mico-leão possa 
deixar de ser uma espécie 
que corre risco de extinção. 



Flores nas reservas de Po~o das 
Antas e ltatiaia. 

Conhecer para 
conservar 

Os locais escolhidos para 
serem estudados 
representam todas as 
condições diferentes que a 
Mata Atlântica pode 
apresentar. Por exemplo: o 
Parque de Itatiaia está num 
ponto muito alto e possui 
vegetação de montanha. Já 
Poço das Antas fica numa 
planície, ou seja, numa 
região de baixa altitude, e 
por aí vai. Assim, os dados 
conseguidos pelas 
primeiras equipes de 
pesquisadores foram bem 
variados, mostrando a 
diversidade de espécies da 
Mata Atlântica. Além de 
serem preciosos para a 
equipe de revegetação, eles 

. foram também aproveitados 
para a elaboração do CD
Rom Mata Atlântica SOO 

Anos - Conhecer para 
Conservar, que conta a 
História do Brasil com base 
na destruição da floresta ao 
longo do tempo. Logo após 
o Descobrimento, veio a 
extração de pau-brasil. 
Depois, o surgimento das 
primeiras cidades no litoral, 
as derrubadas de árvores 
para a abertura de pastos e 
lavouras ou para a simples 
obtenção de lenha ... Enfim, 
é fácil perceber como o 
crescimento do país tem 
muito a ver com a 
destruição da mata. 

Entretanto, nesses 
últimos anos, a velocidade 
da degradação da Mata 
Atlântica vem diminuindo. 
Em parte, porque já não há 
muito mais o que derrubar. 
E, também, porque as 
pessoas estão se 
conscientizando de que há 
muitas maneiras de 
aproveitar a floresta sem 
destruí-la. O próprio Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro 
promove atividades de 
educação ambiental que 
envolve não só crianças, 
como também professores 
tj.a rede pública de ensino. 
E verdade que ainda falta 
muito para que se consiga 
recuperar a vegetação da 
Mata Atlântica até um ponto 
em que não haja tanto risco 
· de sua extinção completa, 
mas é bom saber que já 
existem iniciativas nesse 
sentido. Quem sabe, um 
dia, não poderemos tomar 
um banho de mar à sombra 
da floresta avistada por 
Cabral? 

Rejan Guedes-Bruni, 
Coordenadora do Programa 
Mata Atlântica-
Instituto de Pesquisas Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. 

As muitas faces da 
Mata Atlântica 

Quando as pessoas se 
referem à Mata Atlântica, 
parece que é uma cobertura 
vegetal única, não é? Mas, na 
verdade, ela apresenta muitas 
divisões. As formações de litoral, 
bem à beira do mar, incluem 
restingas e manguezais e são 
conhecidas como ecossistemas 
costeiros. Mais próximo ao 
oceano fica a restinga, e, atrás 
dele, o manguezal, suieito à 
influência dos rios e aos 
movimentos de subida e descida 
das marés. Depois destes 
ecossistemas costeiros, 
encontram-se as florestas 
propriamente ditas. Aquelas 
sobre terrenos planos, suieitas a 
inundações periódicas dos rios, 
são chamadas matas de 
baixada. As demais, ocorrentes · 
sobre as serras, recebem 
denominação de florestas 
montanas. Nas porções mais 
elevadas das serras, acima de 
1.500 metros de altitude, 
ocorrem as florestas de altitude, 
popularmente conhecidas como 
matas nebulares, onde a 
vegetação vive recoberta de 
neblina por grande parte do 
dia. Logo após esta floresta, 
coroando o topo das serras, 
ocorrem os chamados campos 
de altitude, uma formação 
campestre com muitas espécies 
endêmicas, ou seia, que só 
ocorrem naquele local em todo o 
mundo. 

PETROBRAS 



Galeria 

Parece com um porco, pode medir até dois 

metros de comprimento, tem o focinho semelhante 

a u{lla tromba e olhos pequenos. Se alguém aí está 

pensando que a Galeria vai mostrar um ser de outro 

planeta, passou longe! Esta é a descrição do maior 

mamífero terrestre brasileiro, a anta. 

Conhecida pelos pesquisadores como Tapirus 
1 

terrestris, a anta ou tapir é um animal grande e 

pesado, podendo atingir até 250 quilos. Mas, ape

sar de todo este tamanho, a anta se alimenta ape-

' nas de . rutos, folhas, talos e raízes. 

Essa: espécie tem um papel importante na pre
' / 

- o'da natureza . .Qua ao come, a anta ingere 
1 
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Galer1a 

Pode ser que você já tenha ouvido alguém usar a 
expressão "sua anta" para caracterizar uma pessoa 
bastante atrapalhada. É que a anta enxerga muito mal 
e, ao fugir, ela bate em retirada de forma atordoada, 
confusa e apressada, confiando apenas em seu olfato 
e em sua audição, que são bem desenvolvidos. 

A fêmea normalmente é maior que o macho e, 
quando criados em cativ:eiro, podem viver aproxima
damente 30 anos. A gestação da fêmea dura 13 meses 
e só gera um filhote de cada vez. Assim que nasce, o 
bebê anta tem a pelagem curta, com listras horizontais 
um pouco tremidas. Aos 6 meses, o filhote já assume a 
coloração típica da espécie: pêlo pardo-escuro. O foci
nho, que tem função apenas olfativa, apresenta uma 
cor mais clara. 

Apesar de ser um animal terrestre, a anta sabe nadar 
muito bem. Ela habita regiões naturais de mata que 
sejam próximas a cursos d' água, lagoas e brejos, por
que precisa. ingerir os sais, existentes na terra e na 
água, parq anular o efeito de substâncias tóxicas pre
sentes em algumas plantas que come. Muitos 
caçadores utilizam-se da necessidade que essa espécie 
tem de sal para capturá-la, pendurando sacos de sal 
grosso na mata. Quando chove, o sal goteja no solo, 
atraindo1 a anta e facilitando sua caça. 

A anth pode ser encontrada em toda a América do 
Sul, da;s Guianas até a Argentina e dos Andes ao 
oceano1 Atlântico. Mas a amp)á distribuição territorial 
desJa espé~ie não é sufiçienfe para garantir a sua so
breP,ivência. A caça indiscriminada somada à destrui

, ção âo seu hábitat natural estão levando este animal 
a um a cf!erodo JÍrocesso de ê~inção. . . . n 

' _,. 
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Pois bem. Primeiro, é preciso saber que 
do dedo mindinho do pé até a 
cabeça o sangue circula dentro do 

nosso corpo sem parar por um só instante. 
Debaixo de nossa pele, existem milhares e 
milhares de vasos sangüíneos, que são 
como tubos pelos quais o sangue passa. 

A Júlia quis logo saber por que o 
sangue ficava correndo pro lá e pro cá 
dentro da gente. Não é bem assim. 
O sangue percorre um caminho dentro do 
nosso organismo e é bombeado pelo 
coração. Sua principal função é ·· 
justamente o transporte. Ele carrega 
diversas células, como as hemácias, os 
leucócitos e as plaquetas, além de 
nutrientes para alimentar todas as outras 
células do corpo. Essas células seriam a 
parte sólida do sangue. Mas ele tem 
também uma parte líquida, o plasma - um 
líquido amarelado contendo diversas 
proteínas. 

Os leucócitos, como lembrou o Léo, são 
nossos velhos conhecidos. Afinal de 
contas, eles foram os personagens 
principais do segundo capítulo deste 
diário. Os leucócitos - ou glóbulos brancos 
- ajudam na defesa do corpo humano, 
combatendo microorganismos invasores, 
como vírus e bactérias. 

Quase metade do sangue é composta 
por hemácias - ou glóbulos vermelhos. 
Como elas são vermelhas porque contêm 
ferro, o sangue acaba adquirindo essa 
coloração. O ferro é preso à 
hemoglobina, uma proteína que fica 
dentro das hemácias e tem a função de 
transportar o oxigênio para todas as outras 
células do corpo. A Júlia queria porque 
queria ver uma hemácia. Pensou até em 
tirar o curativo do meu joelho para 
procurar uma dessas células. A Laura me 
salvou, explicando que só com o auxílio de 
microscópios é possível ver os 
componentes do sangue. 

Para satisfazer a curiosidade da Júlia, 
mostrei a figura de uma hemácia em um 
livro e aproveitei logo para mostrar 
também o desenho das plaquetas - células 
especializadas em reparar lesões e 
coagular o sangue - e que, como disse, 
também circulam no sangue. Aquela 
casquinha que se forma fechando uma 
ferida é trabalho das plaquetas. Espero que 
elas ajam rápido com o meu joelho ralado. 

Da mesma forma que carrega 
nutrientes, o sangue pode servir. de 
transporte para microorganismos, como 

vírus e bactérias. Assim que esses agentes 
estranhos entram na corrente sangüínea, 
os leucócitos são alertados para combatê
los. Dependendo de quem for o invasor, a 
vitória dos leucócitos pode ser fácil. Um 
exemplo é o vírus da gripe. Mas, como 
bem frisou a Laura, a história é diferente 
com o vírus da aids, o HIV, pois ele ataca 
justamente os leucócitos, atrapalhando 
todo o sistema de defesa na hora do 
combate a outros microorganismos 
invasores. 

Transfusão 
O sangue é fundamental para que 

possamos viver. Se sofremos um acidente 
e perdemos muito sangue, é preciso 
realizar uma transfusão, ou seja, repor a 
quantidade de sangue perdida para não 
prejudicar o funcionamento do organismo. 

O Léo ficou curioso para saber de 
onde vem o sangue que os médicos 
injetam nos pacientes durante a 
transfusão. Existiria uma fábrica de 
sangue? Não! O sangue usado em 
transfusões vem de outros seres humanos, 
que tiveram a boa vontade de doar um 
pouquinho de seu próprio sangue. A Júlia 
perguntou logo se o sangue doado não 
fazia falta ao doador e a Laura me 
ajudou de novo, explicando que a mãe 
dela doava sangue freqüentemente e 
nunca teve problemas. 

Meu pai explicou que se o doador tiver 
mais de 18 anos e pesar mais de 50 
quilos, não há qualquer mal. Porém, não 
se pode doar sangue em curtos intervalos 
de tempo, pois o corpo do doador 
também precisa de alguns meses para que 
as suas células se multipliquem, repondo o 
volume doado. No caso dos homens, a 
doação pode ser feita de dois em dois 
meses. As mulheres podem doar a cada 
três meses. 

Para doar sangue, as pessoas devem 
procurar os "bancos de sangue" das 
unidades de saúde, que são os 
departamentos preparados para receber 
os doadores. O sangue doado é 
classificado de acordo com o tipo (A, B, O 
e AB) e, depois, armazenado em 
geladeiras. Antes disso, porém, as ·células 
que compõem o sangue também podem 
ser separadas, pois há pacientes que 
precisam somente de um tipo daquelas 
células. As pessoas com anemia, por 
exemplo, precisam apenas de hemácias. 

-
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A transfusão de sangue torna possível 
salvar a vida de pacientes que tenham 
sangrado muito ou estejam com 
deficiência de algum dos componentes 
sangüíneos. Sem a técnica de transfusão -
desenvolvida na Europa -, seria impossível 
realizar cirurgias muito demoradas, como 
as cardíacas, durante as quais o paciente 
pode perder muito sangue. 

Nós quatro ficamos tão impressionados 
com a importância da doação que fizemos 
um pacto: assim que completarmos 18 
anos e estivermos com mais de 50 quilos, 
vamos todos doar. 

Testes 
Todo o sangue que um hospital coleta 

de doadores é testado antes de ser 
transferido para qualquer paciente. O teste 
serve para detectar se o sangue doado 
está contaminado com algum vírus ou 
bactéria. A chance de um sangue 
contaminado não ser detectado pelos 
testes é mínima. Calcula-se que ocorra 
uma contaminação em cada 450 mil 
transfusões feitas. 

Os testes identificam os vírus, as 
bactérias ou os anticorpos contra eles 
presentes no sangue. Se houver, por 
exemplo, muitos anticorpos para o vírus da 
hepatite, significa que aquele sangue está 
contaminado pelo vírus ou que a pessoa foi 
vacinada contra a doença. Porém, se o 
doador pegou um vírus muito 
recentemente, pode ser que existam poucos 
anticorpos em seu organismo e, assim, o 
teste pode não acusar a contaminação. 

Em caso de suspeita de qualquer 
doença, a pessoa não deve doar sangue, 
pois o sangue contaminado com vírus ou 
bactérias poderá ser usado por muitas 
pessoas, já que um paciente pode receber 
as plaquetas, o outro, as hemácias, o 
outro, o plasma etc. 

Se alguém suspeita estar com aids, 
pode procurar os chamados Centros de 
Testagem e Aconselhamento (CTA}, que 
existem em quase todos os 
municípios do país. Lá, os 
testes são gratuitos e 
ninguém precisa se 
identificar. Segundo o 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente, qualquer pessoa 
a partir de 12 anos pode fazer 
testes em qualquer laboratório 
público, como o CTA. 

Aids e diogas 
Existe gente que usa seringas para 

injetar drogas, como cocaína e heroína, 
em seu próprio corpo. As drogas, em 
geral, provocam sensações diversas, desde 
euforia até relaxamento. Porém, está 
provado que o uso contínuo dessas 
substâncias pode provocar diversos males 
ao organismo, desde perda de memória 
até a morte. O perigo é ainda maior no 
caso das drogas injetáveis, como a 
cocaína e a heroína que vimos há pouco, 
pois, se as mesmas agulhas e seringas 
forem usadas por várias pessoas, existe o 
risco de infecção por bactérias e vírus, 
entre eles o HIV, causador da aids - uma 
doença que, pelo que já vimos nos 
capítulos anteriores, ainda não tem cura. 

Muitos daqueles que compartilham 
agulhas e seringas não acreditam que 
uma minúscula gota de sangue, às vezes 
até invisível a olho nu, pode conter uma 
quantidade de vírus suficiente para 
provocar a infecção em outras pessoas. 

O Léo quis logo saber o que os 
hospitais fazem com as seringas usadas 
para injetar remédios nos pacientes e com 
as agulhas usadas na hora de doar 
sangue. Meu pai explicou que esse 
material é todo descartável, ou seja, 
depois de usado uma só vez, joga-se tudo 
fora. Assim, não há perigo de o doador de 
sangue se contaminar. 

Ele também alertou para o fato de que 
devemos tomar cuidado com qualquer 
outro objeto que possa perfurar ou cortar. 
Por exemplo: um canivete que cortou 
alguém que tenha o HIV, se ainda contiver 
sangue, e machucar outra pessoa P,Oderá 
estar repassando o vírus para ela. E difícil 
que isso ocorra, mas não custa prevenir. 
Por isso, nada de brincadeiras com esses 
objetos. 



Enfim, já sabíamos que o HIV pode ser 
transmitido em relações sexuais. E, depois 
de muito conversa, entendemos como o 
vírus da aids pode ser transmitido pelo 
sangue também. Lembramos, então, que 
se são só essas as maneiras de se infectar 
com o vírus, não existe qualquer risco de 

Cristina Pessoa, 

pegar aids abraçando 
ou beijando uma 

pessoa contaminada. 
Pois, pior que ter 
uma doença ainda 
sem cura é sofrer 
com o preconceito 
dos outros. Você 
não concorda? 

Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz, 
Hemolad - Serviço de Hemoterapia. 
Fátima Rocha, 
Assessoria Estadual de DST / Aids, 
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 
Janeiro. 

Nada como uma boa 
amizade pro te ensinar 

aquele laço que você não 
consegue fazer. Quem tem 

aids também pode te 
aiudar. E você não vai ficar 
doente se brincar, estudar, 
ou dividir seu lanche com 
um coleguinha que tem 
aids. Quem tem amigos não 

se aperta. 

Condições par a se 
doar sangue 

• Ter entre 18 e 60 anos de idade e pesar 
mais de 50 quilos. 
• Não ser portador de doenças crônicas ou 
alergias. 
• Não ter doado sangue nos últimos 90 
dias (mulheres) ou 60 dias (homens). 
• Nunca ter tido hepatite, malária ou 
doença de Chagas. 
• Não ter ingerido bebida alcoóli.ca nas 
últimas 24 horas. 
• Não estar grávida ou amamentando. 
• Não fazer uso de drogas. 
• Na manhã da doação, ter evitado ingerir 
alimentos gordurosos, como leite, 
manteiga, queiios, ovos etc. 

~ 

URESCO 
~~ MINISTÊRIO DA 

~ SAODE 
GOVERNO 
FEDERAL 

Trabalhando em todo o Brasil 
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' Enquanto alguns alunos esperam a 
semana inteira pelo dia da aula de 
educação física, outros rezam para 
que ele demore a chegar. Preguiça? 
Não. O problema é que, muitas 
vezes, quem não é bom nos esportes 
torna-se um "peso" para os colegas 
e acaba sendo excluído das 
atividades. Mas isso não significa que 
esses alunos devam ficar 
envergonhados e só participar da 
torcida. A prática de esportes pode 
ser adaptada à habilidade de todos 
e, para provar isso, vou contar para 
vocês a experiência do minivôlei. 
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---as aulas de educação 
~ física, os alunos, 
geralmente, praticam seus 
esportes preferidos. O vôlei 
atrai meninos e meninas e, 
embora muitos já 
conheçam esse esporte, 
não custa explicar suas 
regras básicas. Trata-se de 
duas equipes com seis 
jogadores cada, que ficam 
em lados opostos da 
quadra, separadas por 
uma rede. Durante o jogo, 
as equipes passam a bola 
por cima da rede, de um 
lado para o outro da 
quadra. Cada equipe pode 
tocar na bola, no máximo, 
três vezes. O ponto é 
marcado quando a bola cai 
na quadra adversária ou 
quando uma das equipes 
joga a bola para fora dos 
limites da quadra. 
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É claro que existem 
muitas outras regras. Mas o 
importante aqui é saber 
que somente 12 pessoas 
ficam na quadra. Imagine, 
numa turma grande, 
quanto tempo leva para 
que todos participem. 
Quando a aula termina, 
muitos alunos acabam não 
jogando e, geralmente, 
esses são os que não 
sabem ou não têm muita 
habilidade para os 
esportes. Resultado: 
continuam sem saber jogar! 
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Para que quatro iogadores possam 
participar da partida em uma 
quadra de minivôlei, o ideal é fazer 
um rodízio, como na figura, para 
que a quadra não fique 
congestionada . 

OVTilO 
C;AM:IlfHO 

Existe uma maneira 
simples de tornar o vôlei 
mais acessível a todos. Em 
primeiro lugar, basta 
transformar a quadra oficial 
de vôlei em três pequenas 
quadras, cada qual 
medindo 5 metros de 
largura e 9 metros de 
comprimento. Para 
acompanhar a quadra, a 
rede também pode 
diminuir de tamanho e sua 
altura variar de acordo com 
o aluno mais alto da turma. 
Surge, então, o "minivôlei", 
que segue as regras 
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Divisão da quadra oficial em três quadras de minivôlei. 

básicas do vôlei tradicional, 
com a vantagem de reunir 
um maior número de 
participantes no mesmo 
espaço. Cada equipe pode 
ter de dois a quatro 
jogadores. Ou seja, em 
cada quadra de minivôlei 
jogam até oito pessoas. Isto · 
significa que, em três 
quadras de minivôlei, 24 
alunos podem jogar ao 
mesmo tempo - o dobro da 
capacidade de uma quadra 
de vôlei oficial. 

O método de ensino do 
minivôlei também é 
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diferente. Os alunos são 
agrupados de acordo com 
a habilidade. O que isso 
quer dizer? Que em uma 
quadra fica quem já sabe 
jogar e em outra fica quem 
sabe menos. E tem um 
detalhe: todos jogam a 
partir da primeira aula, 
desenvolvendo a confiança 
e a auto-estima . 

Roberto Pimentel, 
Organizador do Programa de 
Minivôlei no Brasil, 
pimentel@urbi.com.br, 
e Thaís Fernandes, 
Ciência Hoie/RJ. 
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A s bactérias foram observadas 
pela primeira vez em 1676, 

pelo comerciante e cientista 
amador Antony Van Leeuwenhoek, 
da Holanda. Com o auxílio de 
lentes de aumento, ele viu esses 
microscópicos seres em uma gota 
d'água. Entusiasmado, chamou-as 
de "as mais maravilhosas das 
maravilhas". 

A partir de então, as bactérias 
foram bastante estudadas. 
Descobriu-se que elas são 
unicelulares, isto é, formadas por 
uma única célula. Como esta célula 
não apresenta envoltório nuclear, 
as bactérias são consideradas 
organismos procariotos - formados 
por uma só célula sem núcleo. 

Quando se apresentam 
isoladamente, as bactérias 
recebem o nome de cocos, bacilos 
e espirilos, de acordo com a forma. 
Mas elas também podem ser vistas 
em grupos e, neste caso, são 
chamadas diplococos, quando 
aparecem de duas em duas; 
estafilococos, quando apresentam 
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forma semelhante a um cacho de 
uvas; e estreptococos, quando se 
organizam em cadeias. Veja as 
ilustrações: 

fií coco isolado 

diplococo 

estafilococos 

estreptococos 

bacilo 

espirilo 

O fato de serem organismos de 
estrutura relativamente simples, 
formados por uma só célula, não 
significa que as bactérias sejam 
indefesas e sem função. Elas têm 
parede celular, que determina a 
sua forma e as protegem das 
agressões do meio em que vivem. 

Parede celular: Ribossomo: 

Elas têm membrana citoplasmática, 
que permite a passagem de 
nutrientes do meio em que vivem 
para dentro de seu corpo e que 
ainda age como barreira para 
substâncias tóxicas. Algumas delas 
têm cápsula, estrutura que as 
protege da ação dos leucócitos, 
que são as células de defesa do . 
nosso corpo. Elas têm ribossomos, 
que produzem proteínas, 
elementos fundamentais para a 
vida das bactérias. Elas têm 
flagelos, que são como caudas, 
responsáveis pela sua 
movimentação. Elas têm fímbrias -
estruturas mais finas e mais curtas 
que os flagelos -, que são 
responsáveis pela aderência 
desses seres microscópicos às 
mucosas do nosso organismo e 
que também participam da 
reprodução das bactérias. Algumas 
bactérias também podem produzir 
esporos, estruturas que tornam a 
bactéria resistente ao calor, ao frio 
e a agentes químicos, como os 
desinfetantes. 

Plasmídio: 
Determina a forma e 
confere proteção e 
rigidez à célula 
bacteriana 

Fabrica proteínas, que 
são fundamentais para 
a vida das bactérias 

DNA extra das bactérias 
que pode também ser 
responsável pela 
resistência das bactérias 
a alguns antibióticos 

Cromossoma: •:• ••• 
Formado por uma só • • 
molécula de DNA. • 
Responsável pela 
transmissão de • • 
características da • 
bactéria aos seus 
descendentes 

~ rana citoplasmática: 
Fímbrias: 
Ajudam a bactéria a 
se fixar nas 
mucosas de outros 
organismos e 
também participam 
da reprodução 

Separa o que tem dentro da 
célula do meio externo. 
Recebe este nome porque 
recobre o citoplasma, a parte 
líquida da célula, que 
concentra água e outras 
substâncias 

Flagelo: 
Graças a este componente, 
as bactérias podem nadar 
em linha reta ou 
desordenadamente. Ele é o 
responsável pela locomoção 



Nas aulas de ciências, a 
· professora costuma dizer que a 
célula está dividida em três partes: 
membrana, citoplasma e núcleo. 
Uma informação curiosa, e para a 
qual você pode não ter dado muita 
atenção no início da leitura, é que 
as bactérias, apesar de terem o 
corpo formado por uma só célula, 
não possuem núcleo. Mas se é 
dentro do núcleo que ficam os 
cromossomas, estruturas formadas 
por moléculas de DNA, que são os 
responsáveis pela transmissão de 
características dos pais para os 
filhos, como é que as bactérias 
passam suas características aos 
seus descendentes? 

É que, embora não tenham 
núcleo, as bactérias apresentam 
um cromossoma formado por uma 
única molécula de DNA 
completamente enovelada. 
A região onde esse cromossoma 
se localiza dentro da bactéria é 
chamada nucleóide. Além do DNA 
cromossômico, as bactérias 
apresentam um DNA extra 
chamado plasmídio. Alguns 
plasmídios são responsáveis pela 
resistência das bactérias a alguns 
tipos de antibióticos. 

Um pode ser igual 
a dais? · 

Transmitir características lembra 
reprodução e reprodução de 
bactéria pode ser de duas formas: 
assexuada e sexuada. Quando 
ocorre a fissão binária, isto é, uma 
bactéria sozinha se divide 
originando duas bactérias, dizemos 

separação da bactéria 

bactéria 
doadora com 

plasmfdio 

bactéria 
receptora 

que a bactéria reproduziu-se 
assexuadamente. Já quando 
ocorre a conjugação, ou seja, o 
contato físico entre duas bactérias, 
diz-se que a reprodução é 
sexuada. 

Na conjugação de algumas 
bactérias, as f í mbrias sexuais 
funciona_m como uma ponte. Assim, 
uma bactéria doadora passa parte 
do seu cromossoma para uma 
bactéria receptora, resultando em 

· uma célul~·com constituição 
·genética diferente das duas que lhe 
deram origem. Neste caso, a nova 
bactéria é chamada recombinante. 

Alguns estreptococos produzem 
uma substância chamada 
feromônio sexual, que funciona 
como um perfume para atrair outra 
bactéria, favorecendo o processo 
de conjugação. 

recombinante 

Seja a reprodução sexuada ou 
assexuada, o fato é que as 
bactérias se multiplicam com 
grande rapidez, podendo originar 
uma nova bactéria a cada vinte 
minutos. Matematicamente, uma 
única bactéria, em um período de 
onze horas, dá origem a cinco 
milhões de novas bactérias, o que 
corresponde à população humana 
da terra, aproximadamente. Não é 
à toa que elas são os mais 
abundantes seres do planeta! 

Maria do Socorro Vieira Pereira, 
Departamento de Biologia Molecular, 
Universidade Federal da Paraíba. 

Para saber mais ... 
sobre célula: leia a CHC 52; 
sobre DNA: leia a CHC 85. 
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Imagine uma 
raposa que sabe 
tocar violino. 
Impossível? Pois 
quem viu foi uma 
menina que 
passeava pela 
floresta. Primeiro, 
ela encontrou uma 

macieira carregadinha, mas, em seguida, 
avistou a raposa. Com medo, a menina 
atirou maçãs para espantar o animal. 
A noite chegou e o sono, também. E a menina 
sonhou que estava tocando o violino com a 
raposa e depois com toda a floresta em um 
grande concerto. Com um pouco de 
imaginação, você pode fazer parte de um 
misterioso mundo de sonhos, onde é 
possível trilhar os mais fantásticos 
caminhos. Vai ficar fora dessa? 
A Raposa, de Regina Cahmlian, com ilustrações de 
Helena Alexandrino. Editora Paulinas. 

Pedro Álvares 
Cabral, imagine 
você, era um 
menino sonhador 
que, como tantos 
outros da sua 
época, desejava · 
lançar-se em 
aventuras pelo 
imenso mar 
desconhecido. 
O sonho de menino 
virou realidade, 
quando, no final do 
século 15, partiu em 
uma expedição 
marítima que tinha 
o objetivo de 
encontrar o melhor 
caminho para as 
Índias. O final 
dessa história todo 
mundo já conhece. 
A novidade do livro 
Pedro, menino 
navegador está em 
tentar traçar o perfil 
desse descobridor, 
misturando fatos 
reais com uma boa 
dose de 
imaginação. 
A leitura também 

Tristão era um herói do antigo Reino da 
Comualha. Muito valente, não havia 

--:_, inimigo que não fosse derrotado por ele. 
__ Entretanto, um dia, ferido por uma espada 

envenenada, foi jogado ao mar, por sua 
vontade, num barco sem vela nem remos, 
na esperança de encontrar alguém que 
conhecesse um antídoto para o veneno. 
O barco chegou ao Reino da Irlanda, e 

Tristão foi curado pela bela princesa Isolda. Os dois se 
apaixonaram, mas Tristão tinha de voltar para seu reino. A partir 
daí, desenrola-se uma história de amor muito bonita e triste, repleta 
de sentimentos de inveja e vingança. 
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ajuda a refletir 
sobre a seguinte 
questão: o Brasil 
teria sido 
descoberto ou 
conquistado pelos 
portugueses? 

Pedro, menino 
navegador, de Lúcia 
Fidalgo, com ilustrações 
de Andréia Resende. 
Manati Editora. 

O Amor e as Aventuras 
de Tristão e Isolda, 
recontado por Maria 
Nazareth Alvim de 
Barros, com ilustrações 
de Odilon Moraes. 
Editora Companhia das 
Letrinhas. 

-



Era uma vez um 
senador muito, 
muito rico, que tinha 
três apartamentos 
para cada mês do 
ano e todos os livros 
do mundo em sua 
biblioteca. Um dia, 
ele se sentiu 
chateado e 
contratou um 
industrial para 
inventar um jogo 
que acabasse com 
o seu tédio. 
O inventor, depois 
de cumprir a 
missão, exigiu um 
pagamento 
impossível e o 
senador, 
impressionado com 
a esperteza do 
homem, convidou-o 

Terror em Tudo Azul, de 
Lourenço Cazarré, com 
ilustrações de Félix 
Reiners. Atual Editora. 

para ser seu 
vizinho. Há, ainda, 
muitas outras 
maluquices nessa 
lenda, que, ao 
contrário de todas 
as outras, não se 
passou há muito, 
muito tempo ... É ler 
para conferir! 

O Inventor do Xadrez, 
texto e ilustrações de 
Sebastião Nuvens. 
Edições Dubolsinho. 

~ 
Nada de 

emocionante 
acontecia em Tudo 
Azul há 100 anos. 
A cidade era 
daquelas 
interioranas em que 
os grandes crimes 
cometidos são 
roubos de galinha. 
Mas, numa noite de 
abril, surge um bom 
motivo para agitar a 

Trânsito, ruas cheias de gente, obras e 
barulho. Essas são apenas algumas 
características de uma grande cidade. Mas 
João da Graça quer mostrar como essa 
confusão pode ter um lado bom e como é 
possível transformar um passeio pela 
cidade em uma fantástica viagem. Então, 
que tal uma voltinha no ônibus de João da 
Graça? Durante o passeio, João mostra 
como muitas vezes não prestamos atenção 
ao que está a nossa volta, como pessoas, 

lugares e mil situações, 
que podem tornar o seu 
dia-a-dia em uma cidade 
muito mais divertido. 
Embarque nessa 
emocionante aventura! 

cidade: fantasmas! 
A partir de então, 
começa uma 
história muito 
movimentada, 
repleta de mistério e 
terror e temperada 
com muito bom 
humor. Os 
moradores de Tudo 
Azul não 
conseguem ficar em 
paz enquanto o 

Que trânsito maluco!, 
texto e ilustração de 
Cláudio Martins. Editora 
FiD. 

caso não é 
solucionado. Mas 
serão 
assombrações de 
verdade ou apenas 
armação? 
Luís Henrique 
Valdetaro 
e Thaís Fernandes, 
Ciência Hoje. 
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PINTORES 
Olá! Tenho 16 anos e não 

resisti à idéia de escrever para 
vocês. Vi a revista na escola com 
uma matéria sobre Salvador 
Dalí. Como sou fã de pintores 
como Dalí, Picasso e Monet, 
mergulhei na leitura. Achei 
incrível a linguagem emprega
da para tratar de assuntos como 
física e astronomia. Apesar de 
se tratar de uma revista dire
cionada para as crianças, tem 
sido de grande utilidade para 
jovens e adultos. Nas páginas 
da CHC, tirei dúvidas sobre o 
universo, antigas civilizações e 
outros assuntos que amo! 
Ana Paula Lacerda, Recife/PE. 

Bom saber que estamos nos 
comunicando com leitores de 
todas as idades, Ana Paula. 

PEDIDO E RECLAMAÇÃO 
Olha eu aqui de novo! Vocês 

devem estar enjoados de mim, 
pois mando duas cartas por mês. 
Bom, dessa vez, estou escreven
do para fazer uma reclamação 
e um pedido. Vou começar pela 
reclamação: gostaria que a tur
minha (Rex, Zíper e Diná) apa
recesse mais nas matérias. 
Agora, vamos ao pedido: gosta
ria que vocês publicassem meu 
endereço novamente na CHC, 
pois recebi muitas cartas da úl
tima vez que meu endereço saiu 
na revista. 
Alessandro da Silva Romaldes, 
rua da Flores, 314, quadra 12, lote 
03. CEP 79965-000, ltaquirai/MS. 

Olha o seu endereço publica
do, Alessandro! Esperamos que 
você receba muitas cartas. 

CORES DA NATUREZA 
Olá, pessoal! Meu nome é Ana 

Maria, gosto muito da CHC. 
Adorei a experiência As cores 
da natureza, publicada na CHC 
44. Adoro artesanato e gostaria 
que vocês fizessem uma repor
tagem sobre o assunto. 
Ana Maria Araújo Silva, Belo Jar
dim/PE. 

Publicamos uma matéria 
sobre o artesanato do Vale do 
Jequitinhonha naCHC 70, Ana. 

O MÁXIMO! 
Estou escrevendo para elogi

ar o trabalho da CHC. Quando 
eu era menor, minha mãe 
comprou vários exemplares da 
revista para mim e, a partir daí, 
nunca mais deixei de ler. As 
duas matérias que mais gostei 
foram Moldando cabeças (CHC 
97) e Bug do Milênio ( CHC 98). 
Sou uma das melhores alunas 
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da minha classe graças à CHC. 
Esta revista é o máximo! 
Lígia Maria Silva Quaresma, São 
João da Ponte/MG. 

A CHC pode até ajudar, mas 
você tem seus próprios méritos, 
Lígia! Parabéns! 

REXBEBÊ 
Olá! Meu nome é Gustavo, 

tenho 11 anos e estou na Sª série. 
Gosto muito da CHC e queria 
que vocês publicassem uma 
matéria sobre a história do de
senho animado. Eu concordo 
com Wenistem (carta publicada 
na CHC 75), 
quando ele 
diz que o 
Rex poderia 
ter um filho e 
ele bem que 
poderia ser 
assim: 
Gustavo Schebaty 
de Almeida, Doutor 
Camargo/PR. 

A idéia de uma matéria sobre 
desenho animado é ótima, Gus
tavo! Com relação a um filho 
para o Rex, achamos que ele 
prefere esperar mais um pouco. 

Cruz e Walter (ilustração). 
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