
Episódio disponível em:  
● https://anchor.fm/eesps/episodes/Bnus--De-onde-surgiu-o-nome-UHU-edup0p 
● https://open.spotify.com/episode/3TxGPvrQ7UnLYmGbUUV12W 
● https://podcasts.apple.com/pt/podcast/b%C3%B3nus-de-onde-surgiu-o-nome-uhu/id

1506457132?i=1000474341928 
 
O trabalho em concurso é o episódio presente nos links acima. (É um episódio áudio               
disponível no podcast EESPS) 

 
 
Transcrição: 
Olá! 
 
A marca UHU é conhecida pelos seus inúmeros artigos na área da colagem, servindo todos               
os tipos de pessoas por todo o mundo. Mas qual será a origem do nome UHU?  
 
A UHU conhecida pelos seus produtos a amarelo e preto é uma marca de colas que surgiu                 
com a descoberta de uma resina artificial transparente por parte do químico August Fischer              
em 1905. 
 
As resinas artificiais resultam de reações químicas de diversos compostos e são            
extremamente úteis em diversas áreas. Apesar de terem um impacto negativo no ambiente,             
a UHU tem melhorado o uso de recursos e diminuido as emissões de poluentes nas suas                
fábricas. 
 
Voltando à origem do nome.. Após a descoberta, Fisher, como era costume na época, deu o                
nome do seu produto a uma ave.  
 
Esta ave é o bufo real, conhecido na Alemanha como Uhu. Este nome deve-se ao som que                 
emite! (oohu-oohu-oohu). 
 
Esta espécie de coruja está presente na Europa, Ásia e África; … ahh e já me esquecia… o                  
bufo real também se encontra na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, tendo o papel                
de serviço de correios. 
 
Os bufos reais são enormes, sendo as maiores corujas do planeta. Têm entre 50 a 70 cm                 
de comprimento e possuem umas asas que podem chegar a ter juntas mais de um metro e                 
20!  
 
Elas preferem zonas remotas com pouca perturbação humana para viver, por isso não             
deves te intrometer nos seus habitats.  
 
Mas, sempre que visitares um local onde se sabe que há bufos reais, como locais               
montanhosos, podes ouvir o seu canto. As fémeas têm uma voz ligeiramente mais intensa              
que os machos e a melhor altura para os ouvir é nos meses de Inverno e principalmente ao                  
amanhecer e anoitecer! 
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Fiesher atribuiu o nome da coruja à cola que tinha acabado de criar, a “UHU- A cola                 
universal”, mas rapidamente, UHU passou a ser o nome de uma das mais famosas marcas               
de colas, útil para todas as áreas, como em escolas, no trabalho e nos teus hobbies! 
 
Eu sou o Filipe Correia e hoje estive contigo a falar sobre a origem do nome do UHU! Se 
gostas de aprender algo sobre a sustentabilidade ambiental todas as semanas segue o 
Podcast da EESPS, onde eu, o Rodrigo Cardoso, o Tiago Rocha e o Miguel Almeida 
discutimos diversos temas. Além disso, visita o website da EESPS para saberes mais sobre 
o nosso projeto! 
 
 
Filipe Correia 


