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Fique de olho em mim!
Eu sou Howard, o balonista, e estou
voando alto, muito alto, cruzando terras e
mares, na mais espetacular viagem de volta
ao mundo de todos os tempos. O cesto do
meu balão carregará objetos diferentes a
cada página, mas você só descobrirá para
o que eles servem no final do livro, quando
eu revelar a minha surpresa! Lá vamos nós!
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Explorando o mundo
D

esde que existem pessoas, existem exploradores. Nos tempos
pré-históricos, as pessoas se estabeleciam em praticamente qualquer
parte habitável do planeta. Durante a maior parte da nossa história, a raça
humana se espalhou por diversas regiões, e as pessoas que estavam em um
canto do mundo não tinham a menor ideia de que existiam outras terras.
Foi só nos últimos milhares de anos que os exploradores começaram a
tomar nota das suas descobertas. Graças às suas anotações e mapas, uma
imagem mais precisa do mundo pôde ser criada.

Ásia

A costa oeste da Europa foi explorada na Antiguidade por
mercadores gregos e fenícios, que iam até a Grã-Bretanha atrás
de estanho. Mais tarde, a partir do século viii, vikings saindo
da Escandinávia cruzaram o mar do Norte e o oceano
Atlântico para descobrir as ilhas Faroé e a Islândia.
Você

A exploração da Ásia foi feita por terra, seguindo a
Rota da Seda. Criada por volta do ano 100 a.C., essa
rota comercial ligava a China ao Oriente Médio e os povos
do Mediterrâneo. A Rota da Seda foi usada por peregrinos
budistas chineses, que viajavam até a Índia para estudar
sua religião, e também por viajantes medievais europeus,
como Marco Polo.

é o mundo
pra mim.

Vamos aproveitar as
férias de verão!

Montanhas
Rochosas

Praia
é vida.

A água
tá boa?

EUROPa

Monte Everest
Deserto do
Saara

Rio
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ÁFRICA
Pega!

Bom cachorro!

Rio Níger

OCEANO PACÍFICO

AMÉRICA
DO SUL

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO ÍNDICO

Não seja
assim.

heir

Rio Zambeze

Acho que
é amor.
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AUSTRALÁsIA

An

Vou me
refrescar.

OCEANO PACÍFICO

Metendo
a cara.

Rio
Congo
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Vou partir em
uma jornada.

de

Hmmm...
Schlep!

ÁSIA

Entra logo,
covardão!

Co

Diga “xis”!

Sorvete,
senhor?

Só tirando
onda.

América do Norte
Muito embora o explorador viking Leif Erikson
tenha chegado à América do Norte por volta
do ano 1000, sua descoberta não chegou a
ter um impacto duradouro. Outros povos
europeus não sabiam da existência da América
do Norte até que o navegador italiano Giovanni
Caboto zarpasse da Inglaterra e chegasse
na ilha de Terra Nova, em 1497. O próprio
Caboto achou que tinha chegado à Ásia.
Do século xvi em diante, o continente
passou a ser explorado no sul pelos
espanhóis e no norte e oeste pelos
britânicos e franceses.

Pega o
meu!

Vou ficar
internacional.

Vou mergulhar.

América
do Norte

A piscina
está
aberta!

Zzzz

Vou
ficar
verdinho!

Uma vista
de primeira
classe.

Europa

s

Paz e sossego.

América do Sul

É verão
no sul.

A costa leste da América do Sul foi mapeada
no começo do século xvi por exploradores
espanhóis e portugueses. Em 1500, um
navegador português chamado Pedro Álvares
Cabral descobriu o Brasil por acidente, quando
navegava em direção à Índia. Em 1532, o
conquistador espanhol Francisco Pizarro
comandou uma expedição rumo à costa oeste
e descobriu o magnífico Império Inca no
Peru. Outros conquistadores seguiram
o rio Amazonas até o mar.
Nem vou

dar bola.
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Que
descoberta!

Será que é
uma bota ou
uma baleia?

OCEANO ANTÁRTICO

Polo Sul

Que calor!

marzão...
O que aconteceu com
a onda de calor?

Férias no gelo!

Me acorde antes
de ir embora.

Acho que estou
no lugar errado.

Ê

Australásia
ANTÁRTICA

África

Antártica

Ainda que marinheiros fenícios tenham navegado na
costa da África há mais de 2.600 anos, o interior do
continente só foi inteiramente explorado no século xix.
Exploradores como David Livingstone e Henry Morton
Stanley traçaram o curso dos maiores rios do continente,
como o Zambeze, o Congo e o Nilo.

O continente mais ao sul, a Antártica, fica tão longe das
terras habitadas que só foi descoberto na década de 1770.
Sua costa foi mapeada no século xix. Entre 1897 e 1917,
nove países mandaram dezesseis expedições à Antártica.
O desafio de conquistar o Polo Sul foi superado em 1911
pelo explorador norueguês Roald Amundsen.

Os primeiros exploradores europeus
chegaram à Austrália no século xvii. Do final
do século xviii em diante, os britânicos
investiram na exploração do interior do país.

Oceano Pacífico
Os exploradores europeus foram os
primeiros a atravessar o oceano Pacífico
— o maior do mundo —, no século xvi. Mais
tarde, outros exploradores foram descobrindo
ilhas dispersas espalhadas pelo oceano e ficaram
impressionados ao constatar que muitas delas
eram habitadas pelo mesmo povo, os polinésios.
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Antigos exploradores
O

s registros mais remotos de viagens exploratórias
conhecidos pelo homem vêm das antigas civilizações
do Mediterrâneo. Egípcios, fenícios e gregos eram exímios
mercadores, que exploravam outras terras em busca de
produtos com valor de troca. Os egípcios partiam do
mar Vermelho para explorar a África, enquanto
fenícios e gregos se aventuravam pelo oceano
Atlântico para explorar o norte da Europa.

Estanho
O estanho que vinha
do norte da Europa
era misturado ao
cobre para produzir
o sempre útil bronze.

Expedição a Punt
Por volta de 1470 a.C.,
a rainha Hatshepsut do
Egito mandou zarpar a
primeira expedição de
que se tem registro. Cinco
embarcações viajaram rumo
ao sul, atravessando o mar
Vermelho em direção a
Punt, na África Oriental.

Cuidado com
a “punta”!

O incenso adocicado do sul da Arábia
e da África Oriental era queimado
em templos por todo o Mediterrâneo.

Âmbar

Marfim

Belíssima resina fóssil
encontrada no mar
Báltico, o âmbar era
utilizado na confecção
de joias.

O marfim africano era
usado em decorações,
no mobiliário e
também na confecção
de estátuas.

O rei Alexandre, o Grande, da Macedônia,
foi um conquistador e explorador. Depois
de tomar a Pérsia, ele liderou seu exército
para além do mundo conhecido pelos
gregos, ao invadir a Índia em 326 a.C.

Faça as
contas.

Eu sou um
dos maiores!

Navegação

Esfera giratória

Bons
gregos!

Em geral, os barcos antigos eram
impulsionados por uma única vela
quadrada ou por remos. Os
marinheiros costumavam navegar
próximos à costa para saber sua
localização e usavam as estrelas
e o Sol para guiar sua direção.

Grandes gregos
Dois cientistas gregos contribuíram
enormemente para a evolução do
conhecimento que os antigos possuíam
sobre a Terra. Eratóstenes usou a
matemática para calcular com precisão
o tamanho do planeta, e o geógrafo
Ptolomeu desenhou um mapa-múndi
de extrema importância, por ter sido
o primeiro a usar linhas de latitude e
longitude para marcar pontos específicos.

Lindo de morrer!

Pioneiros da ciência, os gregos foram os
primeiros a argumentar que o mundo é
uma esfera. Aristóteles notou que as
estrelas vistas no Egito eram diferentes
daquelas vistas mais ao norte. Isso indicava
que a superfície da Terra devia ser curva.

Estou sentindo
um arrepio.

Que falta
de educação!

Não tô nem aí.

Que futum!

Ei, amigo!
Você precisa de um
barbeiro!

Os grandes rivais marítimos
dos fenícios foram os gregos antigos. A
partir do seu país, os gregos navegaram
por todo o Mediterrâneo e o mar Negro
em busca de novas cidades.

Deve ser o
ensaio geral!

Gorilas
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No século vi a.C., a cidade de Cartago
enviou uma esquadra de sessenta navios sob
o comando do grande explorador Hanno
para a costa oeste da África. Hanno relatou ter
visto “pessoas” estranhas, com corpos peludos,
que os locais chamavam de “gorilas”. Ele
matou três e levou suas peles para Cartago.

Bravo!

Você
não me
assusta.

ali!

Primeira viagem ao redor da África

A mais famosa viagem de exploração
grega foi feita por Píteas, por volta
de 310 a.C. Ele saiu navegando ao
norte da Grã-Bretanha e acabou
chegando a uma terra gelada
que chamou de Thule, que
provavelmente era a Islândia
ou a Noruega.

Viajantes gregos

Que cara
é essa?
Monstruoso!

Navegadores fenícios também trabalharam para os
reis egípcios. Por volta de 600 a.C., o faraó Necho ii
mandou que eles atravessassem o mar Vermelho na
direção sul e contornassem a África para descobrir
qual era o seu tamanho. Eles perceberam que o Sol
se posicionava ao norte conforme eles navegavam
para o sul. Depois de três anos longe de casa,
eles conseguiram retornar ao Egito.

Píteas

Adivinha quem é?

Hasteando!

Por

Mais um!

Ele é mesmo um
grande cara!

Fui incensado!

Fenícios
Os maiores navegadores da
Antiguidade foram os fenícios,
um povo de mercadores que vivia
na costa do Líbano. Eles exploraram
todo o Mediterrâneo, negociando
mercadorias e descobrindo novos
lugares para se estabelecerem —
como Cartago, no norte da África.

Alexandre, o Grande

O lugar é
esse mesmo?

Tem que
Mercadorias de terras distantes
aplaudir
muito! Os povos do Mediterrâneo possuíam cerâmica, vinho,
cereais, azeite de oliva, ouro, cobre e uma tintura roxa
conhecida como púrpura tíria. Eles trocavam essas coisas
por mercadorias de terras distantes, como estanho,
âmbar, marfim e incenso.

Comecei a pilotar!

Incenso

Monstros marinhos
Por volta de 525 a.C., um cartaginês chamado Himilco
comandou uma expedição para além do Mediterrâneo,
chegando às costas europeias banhadas pelo Atlântico
Norte. Ele relatou ter visto monstros marinhos, que
provavelmente eram apenas baleias.
Isso não cheira bem...
História de pescador...

Tá na hora do show!
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