


POR QUE CACHORROS NADAM DESDE 
PEQUENOS E A GENTE NÃO?

Não são apenas os cachorros. A maior parte dos mamíferos nada instin-
tivamente. Procure no Google e você verá vacas, ovelhas, gatos, porcos, 
elefantes e até camelos nadando.

Essa habilidade está relacionada a diferentes fatores. Com pulmões 
grandes e bastante gordura corporal, os mamíferos tendem a boiar. Aí 
bastaria se mexer na água para sair nadando. E é isso mesmo que acon-
tece! Os animais que andam sobre quatro patas, quando entram na água, 
mexem os membros de uma maneira muito parecida com a que fazem 
em terra. Observe um cachorro na piscina e verá. Não é à toa que esse 
jeito de nadar é chamado de “estilo cachorrinho”.

Mas nem todos os cães são bons nadadores. Algumas raças não con-
seguem ir muito longe, se cansam e afundam como uma pedra caindo 
no rio. É o caso, por exemplo, do pug, do buldogue francês e do bull ter-
rier, que têm o corpo pequeno e atarracado, além de patas curtas. Eles 
têm dificuldade para manter o focinho fora da água e não conseguem 
dar boas “patadas”. O dachshund, aquele do tipo salsicha, coitado, pode 
se afogar até numa poça d’água.
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Se você quiser, ao longo dos cruzamentos, um companheiro campeão 
de natação, melhor optar por aqueles que foram selecionados para se 
dar bem na água. Cães como o labrador e o golden retriever, por exem-
plo, têm a habilidade de buscar a caça recém-abatida onde quer que ela 
esteja – num lago, por exemplo.

Já o cocker spaniel se especializou em espantar a caça, como patos e 
falcões, para que seu dono possa abater o bicho no ar. O cão d’água por-
tuguês, como o nome já diz, é praticamente anfíbio: essa raça costumava 
ser usada pelos pescadores para buscar o peixe que escapava do anzol.

Mas vale lembrar que mesmo bons nadadores podem morrer afoga-
dos em piscinas, já que precisam conseguir sair da água. Não se esqueça 
de fazer um teste para saber se o seu totó conseguiria usar a escada caso 
caísse na piscina sem ninguém por perto.

E NÓS, HUMANOS?

Ao contrário do que sugere a capa do disco Nevermind, 

da banda Nirvana, bebês não nascem aptos a nadar. 

Eles até têm o instinto de prender a respiração, mas 

afundam. Isso também ocorre com nossos parentes 

próximos, como os chimpanzés. Não nos locomovemos 

como os cachorros ou as vacas, por isso não é instintivo 

nadar no “estilo cachorrinho”.

Mas é pior que isso: seres humanos nem sequer 

andam quando nascem. Não fazemos quase nada 

sem o auxílio de adultos. Uma ótima hipótese para 

essa questão é que, devido ao enorme tamanho da 

cabeça de um bebê, o ser humano se adaptou a nascer 

ainda em forma prematura. Se esperássemos o bebê 

se tornar mais resistente e independente para pari-lo, 

nenhuma mulher daria conta do parto.
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POR QUE OS DIAS DE SEMANA TÊM  
A PALAVRA “FEIRA”?

Para responder a essa pergunta é preciso deixar claro que os dias da se-
mana nem sempre tiveram os nomes que você conhece. Antes do adven-
to do cristianismo, os sete dias da semana homenageavam deuses da 
mitologia greco-romana. Se você tivesse nascido em algum país latino 
antes de Cristo, estudaria do dia da Lua (segunda) ao dia de Vênus (sex-
ta), jogaria bola no dia de Saturno (sábado) e morreria de tédio no dia 
do Sol (domingo). Mas, com a força da religião, o dia do Sol, solis dies, foi 
substituído por dominicus dies, ou dia do Senhor. E o dia de Saturno, ou 
saturni dies, por sabbatum, derivado do hebraico shabbat, dia de descan-
so dos judeus, consagrado pelo Velho Testamento.
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Na imensa maioria dos países de língua latina ainda é assim, exceto – 
adivinhe? – nos de língua portuguesa. Tudo culpa do bispo São Martinho 
de Braga, que, no ano de 563, decidiu que não pegava bem chamar os 
dias da semana por nomes de deuses pagãos. Resolveu, então, que nos 
países de língua portuguesa a Igreja Católica chamaria esses dias por 
números. Como o “dia do Senhor” tinha que ser o primeiro, os dias úteis 
começariam, veja você, pelo segundo.

MAS EM QUE MOMENTO SURGIU A “FEIRA”?

O termo feira vem de feria – em latim, “dia de descanso”. 

Parece sem sentido, já que usamos “feira” justamente 

nos dias de trabalho. É que, na época, a ordem do bispo 

de Braga valia apenas para os dias da Semana Santa, em 

que os cristãos deveriam descansar. Apesar da confusão, 

acabou ficando assim: dia útil tem “feira” no final.
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COMO OS ASTRONAUTAS VÃO AO BANHEIRO?

Dentro de uma estação espacial, a sensação de gravidade não existe. Tudo 
flutua: livros, computadores, comidas... como a gente vê nos filmes. E os ex-
crementos também flutuariam (eca!) se não existisse um superbanheiro 
espacial, projetado para que os astronautas possam fazer xixi e cocô com 
tranquilidade e higiene.

O toalete espacial pode ser comparado a um banheiro de avião, mas os 
apetrechos são mais sofisticados. Para fazer xixi, há uma espécie de man-
gueira com um funil na ponta conectada a um aspirador: enquanto o astro-
nauta alivia a bexiga, o xixi é sugado para que nenhuma gotinha espirre. Em 
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algumas estações espaciais, o conteúdo líquido é simplesmente descartado 
no espaço. Nas mais modernas, a urina vai para um local de reciclagem, em 
que é filtrada e tratada para ser reutilizada nas tarefas do dia a dia – sim, os 
astronautas bebem essa água (mas ela fica limpinha, pode acreditar!).

Para fazer cocô, o procedimento é bem parecido. Há uma privadinha 
tecnológica, onde o astronauta pode se sentar para se sentir mais em 
casa. Para conseguir essa façanha, eles prendem os pés em alças ou sob 
uma barra localizada na frente do troninho. Liga-se, então, o aspirador e 
pronto: hora do alívio. As fezes ficam guardadas dentro de saquinhos bem 
fechados. Se você viu o filme Perdido em Marte, vai se lembrar desses em-
brulhinhos, que foram muito úteis ao personagem interpretado por Matt 
Damon. Eles são trocados a cada uso e ficam armazenados em um reci-
piente de resíduos sólidos no próprio banheiro. A cada dez dias, mais ou 
menos, os saquinhos são retirados e guardados em outro “estoque”. Só 
depois essa carga é descartada dentro de uma cápsula, que é queimada 
quando cai e atinge a atmosfera. Ou seja, quando você vê uma estrela ca-
dente, pode ser cocô de astronauta.

E COMO OS ASTRONAUTAS TOMAM BANHO?
Essa tarefa é ainda mais árdua. Nada de chuveiro e água em abundância 
– o esquema é bem mais parecido com banho de gato, na base da toalhi-
nha úmida mesmo. Para lavar o cabelo, os astronautas usam um xampu 
sem enxágue e, para fazer a barba, um creme que faz espuma sem água. 
Já escovar os dentes é bem parecido com o jeito a que estamos acostu-
mados aqui na Terra. Com a diferença que não dá para cuspir a água 
com pasta na pia. Alguns cospem em uma toalha, outros simplesmente 
a engolem (eca!). E aí, você continua querendo ser astronauta?

Fomos à Nasa para 
ver como funciona 
um foguete
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POR QUE NÃO PODEMOS 
BEBER ÁGUA DO MAR?

Porque, em vez de repor a água de que nosso corpo precisa, ela nos desi-
drata e pode até matar. 

A água do mar contém aproximadamente 3,5% de sais, sendo que o 
mais abundante é o cloreto de sódio, o sal de cozinha. A quantidade de 
sais no mar é bem maior do que o 0,9% que há no nosso sangue. E é aí 
que está o problema.

Quando a água salgada entra no nosso corpo, a tendência das nossas 
células é equilibrar as concentrações diferentes de sal. E elas vão fazer 
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isso eliminando a água que está dentro delas – assim, proporcionalmen-
te aumenta a concentração de sal dentro da célula e diminui a de fora. 
Esse processo se chama osmose.

Ao mesmo tempo que as células se desidratam, os rins – que ser-
vem como os filtros do nosso organismo – tentam eliminar o excesso 
de sal pelo xixi. Só que nossa urina tem um limite de salinidade menor 
que o da água do mar. A solução é gastar muita água do corpo para re-
solver o problema. No fim das contas, você elimina mais lí quido do que 
bebeu e se desidrata.

Aí tem mais sede: é o corpo clamando por água. Se você insistir em 
beber água salgada, a situação só se agrava. Por mais estranho que pa-
reça, é melhor ficar com sede do que tentar saciá-la com água do mar. 

E O SAL QUE COMEMOS NO DIA A DIA NÃO CAUSA DESIDRATAÇÃO?
Nosso corpo precisa de um pouco de sal para várias reações químicas que nos mantêm vivos, mas é só um pouquinho. Na quantidade que comemos no dia a dia, os líquidos que ingerimos são suficientes para que os rins consigam eliminar o excesso.
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COMO O IGLU CONSEGUE 
PROTEGER DO FRIO?

Ao olhar um iglu, você pode imaginar que seus blocos são parecidos com 
aqueles cubos de gelo que você coloca no suco. Não é bem assim. Os blo-
cos que formam a casa dos esquimós ou inuítes, como eles preferem ser 
chamados, são feitos de neve compactada, que é muito mais leve e isola 
melhor a temperatura do que o gelo cristalino – já que, além de água, esse 
“tijolão” também tem muito ar por dentro.

O aquecimento do iglu é feito pelo calor do corpo de seus ocupantes e 
pelo fogo de lamparinas e fogueiras. Para evitar que a fumaça tome conta 
do ambiente, eles contam com uma pequena chaminé.

Como o ar quente costuma subir e o frio descer, as pessoas dormem 
em um local mais elevado dentro do iglu. As fogueiras são feitas um pou-
co mais para baixo e no patamar inferior está um túnel estreito, por onde 
as pessoas são convidadas a entrar e o ar frio a sair.
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A arquitetura de um iglu tem outras proteções contra o frio. O vento 
gelado, por exemplo, não consegue atravessar suas paredes, já que o vão 
entre os blocos é vedado por fora com neve fofa e por dentro com uma 
camada de gelo formada pela água que escorre quando a neve derrete e 
depois se solidifica novamente.

Apesar de toda essa engenharia, o iglu está longe de ser uma sauna. 
A temperatura interna, dependendo do seu tamanho e com apenas uma 
pessoa dentro, poderia chegar a 6°C. É frio, mas bem mais confortável 
do que os -30°C ou -40°C do inverno da Groenlândia e do Canadá, onde 
surgiram essas construções.

A palavra iglu vem do esquimó-aleúte e significa “casa”. Apesar disso, 
esse tipo de habitação não pode ser usado o ano todo, pois no verão as 
temperaturas são mais altas e o iglu corre o risco de derreter.

VOCÊ SABIA QUE CHAMAR UMA PESSOA DE ESQUIMÓ 
PODE SER UM XINGAMENTO?
No século XVI, os europeus começaram a chamar os moradores do Ártico 
de esquimós. Contudo, a maioria dos nativos dessa região considera o 
termo ofensivo e prefere ser chamada de inuíte, por terem entendido 
que a palavra esquimó significava “comedores de carne crua”. Hoje em 
dia os linguistas – pesquisadores que estudam línguas – acreditam que, 
na verdade, a palavra se refere a um tipo de calçado muito parecido com 
uma raquete de tênis, feito para andar na neve. 

Como o termo esquimó está ligado ao processo de colonização e aos 
não nativos, mesmo com estudiosos descobrindo outras origens e signi-
ficados, os moradores, principalmente das regiões do Canadá e da Groen-
lândia, preferem ser chamados de inuítes, que quer dizer “povo”.

Faça em casa o 
gelo indestrutível
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POR QUE OS PLANETAS SÃO REDONDOS?

Seria curioso se existissem planetas cúbicos, piramidais – ou mesmo pla-
nos, como muita gente já chegou a achar que a Terra fosse. Mas existe 
uma força que obriga os planetas a ficarem redondos. Sim, a culpa é da 
gravidade. Sempre dela!

Isso não quer dizer que os astros sempre tenham sido redondos. An-
tes de virarem planetas, objetos no espaço podem ter formas diversas. 
Um asteroide, por exemplo, tem formas bem irregulares. Acontece que, 
conforme esses objetos vão colidindo e se fundindo com partículas es-
palhadas pelo Universo, eles ganham mais e mais massa. E, com mais 
massa, o seu campo gravitacional aumenta.
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No caso de planetas, o campo gravitacional é tão grande que toda a 
sua massa é direcionada para o centro. O resultado é que o planeta fica 
compactado, como quando enrolamos um brigadeiro com a palma das 
mãos. Todos os pontos da superfície acabam praticamente à mesma dis-
tância do centro. Em outras palavras, ele se torna esférico.

Sim, existem pontos um pouquinho mais salientes na superfície da 
Terra – por exemplo, arranha-céus e montanhas. Só que, para eles resisti-
rem à gravidade, são necessárias fundações extremamente fortes. Caso 
contrário, vai tudo para o chão. Então, se um dia surgisse no Universo um 
estranho planeta cúbico, ou piramidal, suas extremidades seriam sim-
plesmente devoradas pela gravidade, até ele atingir a forma geométrica 
mais estável da natureza: a esfera.

ENTÃO TODOS OS PLANETAS SÃO 

ESFERAS PERFEITAS?

Bem, todos são esféricos, mas nenhum é uma esfera 

perfeita. Essa variação acontece por causa da velocidade 

da rotação dos planetas. Vênus e Mercúrio, por exemplo, 

são os planetas que rodam mais devagar no Sistema 

Solar. Por isso, são esferas quase perfeitas.

Já em planetas que giram mais rapidamente 

a massa começa a se concentrar na linha do equador. 

É como se estivesse numa centrífuga. Isso ocorre com 

a Terra, mas Júpiter é o mais rápido e, por isso, o mais 

barrigudo e com os polos mais achatados.
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QUANDO OS ÍNDIOS CHEGARAM 
AO BRASIL?

Depois de 44 dias de viagem – e muitos perrengues, entre tempestades, 
surtos de doenças, comida e água escassas, além de infestações de ratos 
e noites em claro –, a esquadra formada por 13 navios comandada pelo 
português Pedro Álvares Cabral chegou à costa do lugar que hoje cha-
mamos de Brasil, em 22 de abril de 1500. Esse relato foi feito pelo princi-
pal escrivão da tripulação, Pero Vaz de Caminha, em sua famosa carta a 
D. Manuel I, rei de Portugal.
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Na correspondência, Caminha dizia também que os nativos eram “par-
dos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas”. Ele 
contou que 18 a 20 índios os receberam no desembarque, mas, quando os 
portugueses chegaram, estima-se que havia alguns milhões de indígenas 
em território brasileiro, organizados em cerca de mil povos diferentes. É 
como se houvesse um monte de países espalhados por aqui, com línguas 
e culturas diferentes. E as terras já haviam sido ocupadas há mais de  
10 mil anos – muito antes de terem sido avistadas pela turma de Cabral.

DE ONDE VEIO TANTA GENTE?
Durante muito tempo, a teoria mais aceita foi a de que os primeiros hu-
manos a chegar à América vieram da Ásia. Há cerca de 15 mil anos, nosso 
planeta passava por uma época muito fria, chamada de “glaciação” ou 
“era do gelo”. Nesse período, as águas que estavam mais próximas aos 
polos congelaram, o que diminuiu o nível do mar e criou uma passagem 
entre a Sibéria e o Alasca. Isso possibilitou que as pessoas atravessassem 
a pé o atual estreito de Bering, um trecho de mar de 85 quilômetros que 
separa os continentes. Segundo essa teoria, esses povos teriam descido 
e, ao longo de milênios, ocupado todo o continente, inclusive o Brasil.

Mas essa história tem muitos problemas. Um estudo publicado em 
2016 mostrou que não era possível atravessar Bering há 15 mil anos, pois lá 
havia uma imensa placa de gelo, sem plantas nem animais que pudessem 
alimentar os viajantes. A travessia só teria se tornado possível há 12.600 
anos. Ou seja, houve gente que veio andando, mas não foram os primeiros.

A teoria mais aceita no momento é que os primeiros humanos vieram 
há pelo menos 18 mil anos, atravessando de barco o estreito de Bering. 
Em seguida, desceram pelo litoral do oceano Pacífico, espalhando-se no 
sentido sul. Uma grande evidência dessa nova história é o sítio arqueoló-
gico de Monte Verde, no Chile, onde foram encontrados indícios de ocu-
pação humana de 18,5 mil anos de idade.

Mas essa também está longe de ser uma teoria definitiva. A histó-
ria da ocupação da América é um complicado quebra-cabeça. Cientistas 
de diversas áreas, como arqueologia, genética e paleontologia, têm feito 
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descobertas que indicam a presença de humanos na América há muito 
mais tempo. Uma questão bem aceita é que não houve apenas um grupo 
que veio da Ásia. Foram várias viagens, chamadas de ondas migratórias.

E HÁ ALGUMA PISTA DE QUANDO CHEGARAM AO BRASIL?
Há pelo menos 12 mil anos. Pesquisadores já haviam encontrado indícios 
na Amazônia, mas um fóssil humano descoberto em Minas Gerais, em 
um lugar chamado Lapa Vermelha, comprova a presença de gente por 
aqui entre 12,5 mil e 13 mil anos atrás. Era uma mulher, batizada de Luzia. 
Até hoje, esse é o fóssil humano mais antigo das Américas.

Para deixar o quebra-cabeça mais embaralhado, estudos feitos na serra 
da Capivara, no Piauí – onde existem mais de mil sítios arqueológicos e di-
versas pinturas rupestres –, indicam a presença de seres humanos há cerca 
de 20 mil anos.

Em resumo, conforme vão sendo encontradas novas pistas, os cientistas 
descobrem que a ocupação das Américas é mais antiga do que se imaginava.

SE ERAM MAIS DE MIL POVOS DIFERENTES, 

POR QUE CHAMAMOS TODOS DE ÍNDIOS?

Quando falamos dos povos nativos, usamos a palavra 

“índio” para agrupar, como se populações que nunca 

se viram fossem uma coisa só. O termo foi inicialmente 

usado por Cristóvão Colombo para identificar 

os habitantes das Américas, já que o explorador 

acreditava ter chegado à Índia.

Quando os portugueses desembarcaram no 

Brasil, estavam cansados de saber que a Índia ficava 

em outra parte do mundo, mas a moda de chamar 

os nativos de índios já tinha pegado.
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POR QUE OS HOMENS TÊM MAMILOS 
SE ELES NÃO DÃO LEITE?

A não ser pelo Ken, namorado da boneca Barbie, todos os homens – e 
não só eles, mas a maioria dos machos das espécies de mamíferos 
– têm mamilos, apesar de as fêmeas serem as responsáveis por ama-
mentar os filhotes.

Isso acontece porque, durante uma das etapas do desenvolvimento 
embrionário, antes que seja determinado se o feto será do sexo mas-
culino ou feminino, os mamíferos adquirem tecidos especializados em 
escoar leite para os filhotes – uma exceção é o ornitorrinco, em que o 
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leite escorre pela barriga, sem um bico “high-tech” como o nosso. Até a 
puberdade, as mamas de meninos e meninas são parecidas: têm dutos 
(por onde, no caso das mulheres, o leite vai passar se houver estímulo 
para a amamentação), alvéolos (glândulas produtoras de leite) e estroma 
(o tecido que segura essa estrutura). Com a ação dos hormônios sexuais 
femininos, os seios se desenvolvem nas garotas. Após a gravidez, mais 
hormônios são secretados pelo corpo feminino para garantir que a gran-
de demanda por leite do bebê seja atendida.

POR QUE A MULHER SÓ PRODUZ LEITE 

QUANDO ESTÁ AMAMENTANDO?

Nas mulheres, o leite é produzido pela ação de dois 

hormônios: a prolactina e a oxitocina. O primeiro é liberado 

por uma glândula cerebral chamada hipófise anterior, 

normalmente logo após o parto. A prolactina estimula os 

alvéolos mamários a produzirem o leite. Embora o bebê 

sugue com força durante as mamadas, isso não é suficiente 

para extrair todo o líquido. Como você sabe, a natureza 

não vacila: o seio da mãe tem terminações nervosas que 

mandam um sinal ao cérebro que, por sua vez, estimula 

a produção de oxitocina. A função desse hormônio é 

estimular contrações musculares nos seios e ajudar a 

expelir o leite armazenado em quantidade suficiente para 

nutrir o bebê. O mesmo hormônio, aliás, também entra em 

ação durante o parto, colaborando para dar um gás nas 

contrações que farão com que a criança nasça.
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SE DERMOS HORMÔNIOS PARA UM HOMEM,  
ELE TAMBÉM PODERÁ AMAMENTAR?
Disfunções hormonais e situações extremas podem levar homens a de-
senvolver o tecido mamário e a produzir leite. Há casos de tumores na 
hipófise (aquela que coordena a produção de prolactina) que induzem 
a lactação. Do mesmo modo, a fome – que desregula a produção de 
hormônios e compromete a atuação do fígado, metabolizador dessas 
substâncias – pode fazer com que homens produzam leite. Há relatos 
de que isso tenha acontecido nos campos de concentração nazistas 
na Segunda Guerra Mundial. Estimular o mamilo masculino com uma 
bombinha de tirar leite também pode promover a produção de prolac-
tina, mas pouco provavelmente o leite secretado será suficiente para 
alimentar uma criança.

Como fazer cola 
de leite
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