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( CIÊNCIAOO®~~ ) 

___ Q_U_E __ E_, ___ A __ S_B_P_C_ o 
A SBPC-'-- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - tem 

por objetivo contribuir para o desenvolvimento científico e tecnoló
gico do pa~; promover e facilitar a cooperação entre os pesquisa
dores; zelar pelà manutenção de elevado padrão de ética entre os ci
entistas; defender os interesses dos cientistas, tendo em vista o reco
nhecimento de sua operosidade, do respeito pela sua pessoa, de sua 
liberdade de pesquisa e de opinião, bem como do direito aos meios 
necessários à realização de seu trabalho; lutar pela remoção de empe
cilhos e incompreensões que embaracem o progresso da ciência; lu
tar pela efetiva participação da SBPC em questões de política científica 
e programas de desenvolvimento científico e tecnológico que aten
dam aos reais interesses do país; congregar pessoas e instituições in
teressadas no progresso e na difusão da ciência; apoiar associações 
que visem objetivos semelhantes; representar aos poderes públicos 
ou a entidades particulares, solicitando medidas referentes aos objeti
vos da Sociedade; incentivar e estimular o interesse do público em 
relação à ciência e à cultura; e atender a outros objetivos que não coli
dam com seus estatutos. 

Atividades da SBPC. A S:BPC organiza e promove, desde a sua fun
dação, reuniões anuais durante as quais cientistas, estudantes e pro
fessores têm uma oportunidade ímpar de comunicar seus trabalhos e 
discutir seus projetos de pesquisa. Nestas reuniões, o jovem pesquisa
dor encontra a ocasião própria para apresentar seus trabalhos, ouvir 

apreciações, criticar e comentar trabalhos de outros. Temas e proble
mas nacionais e regionais relevantes são expostos e discutidos, com 
audiência franqueada ao público em geral, que tem ainda o direito de 
participar dos debates. Finalmente, assuntos e tópicos das mais varia
das áreas do conhecimento são tratados com a participação de entida
des e sociedades científicas especializadas. 

Fundada em 8 de junho de 1948 por um pequeno grupo de cientis
tas, a SBPC reúne hoje mais de 17.000 associados, e em suas reuniões 
são apresentados cerca de 2.800 comunicações de trabalhos científi
cos e realizadas 250 mesas-redondas, cursos e conferências. Através 
de suas secretarias regionais, promove simpósios, encontros e inicia
tivas de difusão científica ao longo de todo o ano. 

Desde o ano de sua fundação, a SBPC edita a revista Ciência e Cul
tura, mensal a partir de 1972. Suplementos desta revista são publica
dos durante as reuniões anuais, contendo os resumos dos trabalhos 
científicos apresentados. Além desta revista e de Ciência Hoje, a SBPC 
tem publicado boletins regionais e volumes especiais dedicados a 
simpósios e reuniões que organiza periodicamente. 

O corpo de associados. Podem associar-se à SBPC cientistas e 
não-cientistas que manifestem interesse pela ciência. Para tanto, basta 
ser apresentado por um sócio ou secretário regional e preencher um 
formulário apropriado. A filiação é efetiva após a aprovação da dire
toria, e dá direito a receber a revista Ciência e Cultura e a obter um 
preço especial para a assinatura de Ciência Hoje. 

As Sedes da SBPC 
Em São Paulo, encontra-se na Rua Pedroso de Morais, 1512, Pinheiros - te ls.: 211-0495 e 212-0740. Nos outros estados, as regionais, com os respectivos secretários, estão 

localizadas em: 
Aracaju - Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa, UFSE, te!.: 224-1331 (Gizelda Santana Morais); Araraquara - InstitutO de Química, UNESP, te!. 32-0444 Ooaquim 

Theodoro de.Souza Campos); Belém- Laboratório de Psicologia, UFPA, te!. 228-2088 ( O lavo de Faria Galvão); Belo Horizonte - Fundep, Reitoria da UFMG, re i.: 441-1365 (Octavio 
Elísio Alves de Brito); Botucatu- Depto. de Morfologia, UNESP, te !. 22-0555 (LuizAntonio To ledo); Brasília- Instituto de Ciências Biológicas, UnB, te!. 272-0000 (Felizardo Penalva 
da Silva); Campinas- Instituto de Física, Unicamp, te!. 39-1232 (Mareio D'Olne Campos); Cuiabá- Depto. de Biologia, UFMT, te!. 322-0011 ( Germano Guarim Neto); Curitiba 
Depto. de Zoologia, UFPR, te!. 266-3633 (Walmir Esper); Florianópolis- Centro Tecnológico da UFSC, te!. 33-9465 (Walte r Celso de Lima); Fortaleza - Depto de Ciências Sociais, 
UFCE, tel. 223-5951 (Eduardo Diatay Bezerra de Menezes); Goiânia- Depto. de Administração Escolar, UFGO, te!. 225-3 788 (Darcy Costa); Itabuna - Centro de Pesquisas do Cacau 
(Paul,) de Tarso Alvim);Jaboticabal -- Depto. de Patologia Veterinária, UNESP, te!. 22-0814 (Alvimar José da Costa);João Pessoa - Laboratório de Técnica Farmacêutica, UFPB, rei. 
224-7200 (Lauro Xavier Filho );Juiz de Fora- Depto. de Bioquímica, UI<}F, (Dager Moreira da Rocha); Londrina- Fundação IAPAR, te!. 23-2525 (Laura Regina Mendes Bernardes): 
Maceió- Centro de Ciências Biológicas. UFAL, tel. 223.3531 ·aosé Geraldo Wanderley Marques); Manaus - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazónia, te!. 236-0700 (Maria Lúcia 
Absy); Natal - Centro de Biociências, UFRN, tel. 231-1266 (Lúcio Flávio de Souza Moreira); Pelotas - Depto. de Zoologia e Genética, UF Pelotas, te!. 21-0933 Qudith Viegas); 
Piracicaba- Depto. de Genética, ESALQ, tel. 33-0011 ( Gerhard Bandel); Porto Alegre - Instituto de Física, UFRS., tel. 31 -1215 (Edemundo da Rocha Vieira); Recife - PIMES, UFPE, 
te!. 227-2794 (SilkeWeber); Ribeirão Preto-Depto. de Medicina Social, USP, te!. 634-6880 Qosé da Rocha Cavalheiro); Rio Claro - Instituto de Biociências, UNESP, tel. 24-2315 
(Maria Neysa Silva Stort); Rio de Janeiro - Avenida Wenceslau Braz 71 , fundos, casa 27, te!. 295-9443 (Adílson de Oliveira, interino); Salvador - Depto. de Bioquímica, UFBA, te!. 
235-6851 (Luiz Erlon Araujo Rodrigues); Santos - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos, te! 3 7-3435 (Alfredo Cordella); São Carlos - Depto. de Ciências Biológicas, 
UFSCar, tel 71-8111 Qosué Marques Pacheco); São José dos Campos - Instituto Nacional de Pesquisas E~paciais, re i. 22-9977 (Aydano Barreto Carl e ia!); São José do Rio Preto -
Depto. de Biologia, Instituto de Biociências, Letras de Ciências Exatas, te!. 32-4966 (Grigor Vartanian); São Leopoldo - Museu de Zoologia, Univ. Vale do Rio dos Sinos (Martin 
San der); São Luís- Depto. de Biologia, UFMA, rei. 227-1003 (Maria Célia Pires Costa); Teresina- te!. 232-1457 Qosé Wilson Campos Batista); Viçosa- Depto. de Química, UFV, te!. 
891-1790 (Francisca Valverde Garotei ); Vi.tória- Depto. de Fisiologia, UFES, te!. 227-1314 (Marcus Lira Brandão). 
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( __ C_IEN_CIAOO_@_J~_) 

CARTAS DOS LEITORES 
SUGESTÕES 

Tenho 12 anos e, cursando o ginásio, tomei 
conhecimento de Ciência Hoje através de 
meu professor de Geografia. Gostaria de de
monstrar o meu apoio, parabenizando-os 
pela ótima publicação que estão fazendo che
gar às nossas mãos. Os assuntos por ela trata
dos são diversificados e de linguagem clara, 
simples e concisa, que torna a leiturà fácil e 
dinâmica para todas as idéias. 

Tenho três sugestões: 
1. Mensalizar a revista, diminuindo o seu 

volume e preço o que, a meu ver, atrairia 
mais leitores. 

2 Gostaria que publicassem uma reporta
gem sobre o mais novo pólo petroquírnico 
do Brasil, a COPESUL (Companhia Petroquí
mica do Rio Grande do Sul), que entrou em 
funcionamento há alguns dias e que forne
cerá matéria-prima plástica para as várias in
dústrias ao seu redor; poderiam explicar as 
vantagens e o sentido exato do pólo petro
químico em si. Poderiam abordar os proble
mas que a COPESUL traria ao meio ambiente 
local se não fossem as caríssimas medidas de 
segurança e os sofisticados aparelhos por ela 
utilizados. 

3. Sugiro, também, uma reportagem sobre 
o desafio de Itaipu, onde o Brasil plantou bi
lhões de dólares que espera colher nos pró
ximos anos. 

/'- ...... ______ / 

/ 
1 
1 
1 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ ------------· 

Marcos Vinícius Costa Guttmann 
Rio de Janeiro (IV) 

• Uma revista mensal é cogitação que 
acariciamos à distância. As sugestões foram 
anotadas para exploração no futuro. 

Dos artigos que mais me agradaram des
taco o sobre Cubatão, no primeiro número e, 
no número 3, os sobre plantas medicinais, 
Carajás, parasitos do homem antigo, vacinas e 
o sobre controle biológico. Os que menos 
me agradaram foram apenas os relativos à Fí
sica ("Novas teorias do cosmos" e "Trinta 
anos de física teórica"); talvez por se tratar de 
assuntos de pouco conhecimento para mim, 
achei o primeiro muito complexo e, apesar 
de interessado, pouco pude compreender. O 

março/ abril 1983 

segundo não me despertou muito interesse. 
De maneira geral os artigos estão muito 

bons e muito bem abordados. Entretanto, 
gostaria de ver publicadosartigos relaciona
dos à agricultura e meio ambiente, que são os 
de maior interesse para mim. Mas gosto de 
ler também sobre os avanços científicos e tec
n9lógicos de outras áreas. Considero impor
tante manter sempre um artigo sÔbre assun
tos relevantes como são os de Cubatão e 
Carajás, sob uma visão científica e portanto 
real, fugindo à dramaticidade e sensficio
nalismo dos jornais. Sugiro Itaipu, Amazónia, 
ou quaisquer outros de interesse geral para a 
sociedade brasileira, abordando os diversos 
aspectos (social, económico, político, ecoló
gico etc.). Gostaria de acusar a dificuldade de 
chegar à revista. Foi difícil saber que é ven
dida pelos jornaleirós, pois estes não às exi
bem. A que consegui comprar estava escon
dida debaixo de uma pilha de outras revistas. 
Parabéns pela criação da revista e pelo ex
celente padrão até aqui apresentado. Conti
nuem assim. 
Luiz Valentim Torres 
Rio de Janeiro (IV) 

• Sugestões anotadas. Mantemos, con
forme se vê no presente número, a política de 
apresentar assuntos de interesse multidisci
plinar e de alia relevância para a sociedade. 

Parabéns pela ótima revista que desde já se 
constitui num veículo de ligação entre a ciên
cia e a população, mesmo que uma pequena 
parte desta. 

Duas sugestões: a primeira é no sentido de 
diminuir os custos da revista e assim permitir 
que mais pessoas tenham acesso a ela. Den
tro deste espírito acho válida toda tentativa, 
desde que não acarrete diminuição de quali
dade: não seria interessánte editá-la num pa
pel mais barato? A segunda parte da constata
ção da deficiência de espaço aberto neste 
país para que as pessoas que trabalham com 
ciência tenham oportunidade de mostrar seu 
trabalho e se expor à crítica, grande arma do 
desenvolvimento científico. Sei que, espalha
das por este país imenso, devem existir pes
soas empenhadas em alguma pesquisa e an
siosas por divulgar seus estudos e/ou conclu
sões. No entanto, nos poucos canais onde 
existe possibilidade disto acontecer o acesso 
é quase que vedado àqueles iniciantes, que 
por isto não contam com nome nem prestí
gio. Ós estudantes de graduação nas universi
dades são um bom exemplo deste fato discri-

. minatório. 
Não sei se já foi pensado pelos responsá

veis desta revista algo nestes termos. Se não, 
acho que é hora de começarmos juntos a dis
cutir encaminhamentos neste sem.ido. Seria 
muito bom que a revista contasse com um es
paço aberto a tais ,pessoas, freqüentemente 
anónimas no cenário científico, muitas vezes 
por falta de incentivo. Gostaria que esta mi
nha carta desencadeasse um debate nas pági-

nas desta revista; e que falem todos: editores, 
pesquisadores, e demais interessados. Acre
dito que algo de concreto e democrático pos
sa resultar apenas de discussões onde todos 
falem. 
Adair CarvalhaisJr. 
Belo Horizonte (MG) 

• O papel é importante fator para que se 
obtenha o padrão de qualidade que deseja
mos para Ciência Hoje. Nosso objetivo é so
breviver nesse nível. Na medida do possível, 
temos procurado divulgar as pesquisas dos 
jovens cientistas brasileiros, estimulando a 
apresentação dos resultados de suas pesqui
sas. Qualquer colaboração neste sentido será 
bem-vinda. 

DIVERSIDADE 
Após ler sua revista mostrei-a para os meus 

pais e ao meu irmão, que por sinal utilizou-a 
em uma pesquisa. Leio Scientific American e 
Smithsonian, ambas deste mesmo conteúdo 
científico, só que voltadas para outras realida
des. A qualidade do material e a linguagem 
accessível possibilitam ao leitor entender o 
texto sem necessidade de consulta a um di
cionário especializado. Gostaria que cada nú
mero contivesse um ramo do conhecimento 
humano ( tecnologia, ciências humanas, ciên
cias exatas etc.), a fim de tornar a revista uni
versal. Espero que não ocorra como com ou
tras, que devido ao custo diminuíram a quali
dade. Além disto, gostaria que a próxima reu
nião da SBPC fosse reproduzida nesta revista, 
juntamente com a sua história, e se possível a 
dos antigos cientistas brasileiros e homens e 
mulheres de cultura. 
Ricardo Alonso Duque Novaes 
Rio de Janeiro (IV) 

~ 
APRECIAÇAO 

Sou estudante universitária de biologia. 
Tomei conhecimento da revista através do 
primeiro número da mesma, quando meu 
professor de física pediu à classe que lesse o 
artigo "Orientação magnética", para pos
terior comentário em aula. Depois, ao ter em 
mãos o segundo número, pertencente a uma 
colega, tive contato mais profundo com a re
vista. E então, resolvi assiná-la. 
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CARTAS DOS LEITORES 
Dentre os muitos atributos da publicação, 

um que muito chamou-me a atenção, como 
boa conhecedora da língua portuguesa, foi a 
excelente finguagem, a excelente redação, ao 
serem observadas regras de acentuação e 
pontuação, o que acho imprescindível em 
qualquer tipo de publicação gráfica ( quer 
seja revista, livro, jornal etc.); e também em 
qualquer coisa que uma pessoa venha a redi
gir - acho que uma pessoa tem, digamos, 
obrigação de saber escrever corretamente ao 
menos em sua própria língua. 

Tenho as seguintes sugestões a fazer-lhes: 
- gostaria de ter uma capa para guardar os 

meus exemplares e, também, gostaria que 
elaborassem um índice dos assuntos. 

- sugiro que dêem também maior aten
ção ao que se passa no resto do mundo com 
relação à ciência, publicando pequenos arti
gos de caráter mundial. 

- uma seção sobre congressos, cursos e 
instituições científicas e uma seção sobre li
vros e publicações. ( ... ) Eu tenho um pro
fundo interesse e dedicação à carreira que 
decidi trilhar - a biologia - e também a to
das as outras ciências; essa publicação, sob a 
responsabilidade da SBPC, veio ocupar um 
pequeno mas importante lugar na minha vida 
e na de todas as outras pessoas que, como eu, 
têm sede de cultura. 
Marilena Giffoni Pinto 
Araras(SP) 

APOIO 
Com esta, remeto-lhes meu pedido de assi

natura( ... ) (estou sendo amigo de mim 
mesmo e de meus três filhos, que já lêem e se 
interessam por algo mais que o sorvete do 
passeio domingueiro). Faço votos para o su
cesso e a continuidade dessa obra maravilho
sa que éCi01,cia Hoje. Nós brasileiros estáva
mos precisando de uma revista que aproxi
masse as -ciências e o cidadão em nível su
perior à simples vulgarização de informações 
científicas parciais. Ciência Hoje nasce, a 
meu ver, "com o pé direito", com o claro ob
jetivo de mostrar que existe uma sociedade 
científica brasileira atuante, fazendo um tra
balho sério em cima das questões brasileiras. 
Sucesso, é o mínimo que posso lhes desejar, 
e divulgar Ciência Hoje no meu trabalho, en
tre meus companheiros e subordinados. 
André A. Abramczuk 
Jundiaí (SP) 

CALENDÁRIO 
Venho acompanhando esta publicação 

desde seu primeiro número, e foi com entu
siasmo que vi aparecer uma revista de ciência 
no Brasil, escrita por cientistas brasileiros so
bre problemas brasileiros, um sintoma de 
real amadurecimento cultural. Mas acho que 
se faz ausente nesta publicação uma preocu-
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pação mais específica com relação à presta
ção de serviços, daí uma sugestão: Manter 
uma seção de cursos e concursos, com o ob
jetivo de informar ao leitor uma programa
ção anual ou semestral de cursos de extensão 
ministrados por instituições e entidades na
cionais e estrangeiras, bem como de concur
sos, estágios e bolsas por elas oferecidos. Es
tas informações podem ser obtidas através da 
permuta desta revista pela programação de 
cursos das principais instituições de pesquisa 
e divulgação científica. Quero parabenizá-los 
mais uma vez por esta iniciativa da SBPC de 
levar a ciência à comunidade. 

José Luís Villar Mella 
Rio de Janeiro (RJ) 

• A sugestão está sendo considerada pelos 
editores. 

MANGUINHOS 
A reportagem água-de-flor-de-laranja que 

vocês publicaram no n." 4, sobre o Instituto 
Oswaldo Cruz, não me agrada, não agradará 
mesmo a ninguém que tenha conhecido o 
Instituto anterior à incorporação, que nele 
injetaram, de outras instituições, para consti
tuir a FIOCRUZ. Com isso o nobre Instituto 
que Oswaldo Cruz e seus discípulos pen
saram, uma verdadeira Universidade, se 
transformou num laboratório de saúde pú
blica voltado necessariamente para objetivos 
aplicados e prioritários, em detrimento da 
pesquisa fundamental que ali só se pensa 
exercer se for da moda ou se visar temas prio
ritários que foram bem explicitados por seus 
diretores ou presidentes. 

Citando os trabalhos de um só pesquisa
dor, certamente bem conspícuo, a quem a 
jornalista ofertou a absurda dotação de "cem 
milhões de dólares", parece que não foram 
encontrados ou inexistem out,ros dedicados 
remanescentes não preocupados com o en
vasamento de vacinas, a produção de medica
mentos ou o controle sanitário que vem às 
manchetes, dos jornais por ocasião de aciden
tes mais ou menos graves. 

Ficou difícil aceitar um Instituto Oswaldo 
Cruz sem um departamento de fisiologia, por 

exemplo, sem que os trabalhos de microbio
logia, virologia, patologia, entomologia, pro
tozoologia, helmintologia, tivessem sido ex
postos aos leitores de uma revista de divulga
ção, sem dúvida resumidamente. Pois, do 
contrário, permaneceu a figura de uma só 
face, que é, aliás, a que a administração consi
dera prioritária, mas' que nós devemos relu
tar em aceitar. Por sorte, nesse mesmo n." 4 
de Ciência Hoje o leitor encontrará a magní
fica exposição de Moysés Nussenzveig inti
tulada "Para que serve a pesquisa básica?" e 
poderá, comparativamente, imaginar o que 
deveria ser um Instituto de pesquisa cientí
fica do porte de Manguinhos. 

Em face da destruição que se processou no 
Instituto, na década de 70, sempre restou na 
preservação de sua importante Biblioteca, da 
qual a reportagem não diz nada, a esperança 
de futura recomposição. Seria ela o embasa
mento natural para o desenvolvimento da 
instituição e a esperança de retorno a níveis 
saudáveis de prosperidade para a pesquisa 
bá~ca · 

Mas até isso agora se vê em perigo, pois o 
acervo precioso dessa biblioteca de tanto re
nomé e utilidade se transferiu para o porão 
do prédio construído para o INCQS, em ter
reno pantanoso, drenado deficientemente, 
porão em cujas pareces externas passam to
das as tubulaçôes condutoras de água, es
goto, gás, luz, força, introduzindo uma séria 
possibilidade de perigo imediato para o ma
terial gráfico ( um idade, alagamento, incên
dio, ataque de pragas). Com tanto espaço e 
tantas verbas é necessário construir edifício 
próprio, com instalações modernas e se
guras, para abrigar essa ferramenta sem a 
qual não se produz ciência. 

Anoto, finalmente, algumas pequenas cor
reçôes: 

1) A.s Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 
publicação que reúne grande parte dos traba
lhos de pesquisa científica ali executados, co
meçaram a ser publicados em 1909, não em 
i910; suspensa em 1976, foi retomada em 
1980. 

2) Morei nunca receberia os cem milhôes 
de dólares que lhe doou a jornalista, mesmo 
durante toda a sua vida futura. 

3) No texto está dito que o nome do funda
dor foi atribuído ao Instituto em 1907, em 
discordância coin a data de 1909 que se lê no 
quadro publicado. Na realidade, o antigo Ins
tituto de Medicina Experimental de Mangui
nhos passou a chamar-se Instituto Oswaldo 
Cruz por decreto de 20 de março de 1908, as
sinado pelo Presidente Affonso Penna. 

Escrevo somente para alertar os editores 
de nossa importante revista de divulgação 
científica, que também é seu papel, ao lado 
da explanação do que fazem as instituições 
científicas e seus dirigentes, a crítica, que é 
sempre construtiva, dos métodos e diretrizes 
utilizados. · 
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CARTAS DOS LEITORES 

Se não vivemos no melhor dos mundos
( nesse ou naquele pequeno mundo) bem 
cabe noticiar o evento a fim de evitar distor
ções e incompreensões, desvalorizar o char
latanismo e a utilização do renome adquirido 
pelo trabalho sério de gerações anteriores 
Não basta tombar o edifício, é necessário 
também "tombar" o espírito fecundo que 
nort~ou sua fundação. Cordialmente, 

Herman Lent 
Rio de Janeiro (RJ) 

Não somos contrários a que "Ciência Hoje" 
publique matérias pagas de repartições pú
blicas, lima vez que, como publicação comer
cial, tem que sobreviver à vusta de publici
dade. Todavia, a preservação do bom nome 
da revista exige uma certa seleção nas ma
térias recebidas. No último número, esse cri
tério parece não ter sido adotado no artigo 
"Fundação Oswaldo Cruz", onde, além de 
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um ufanismo despropositado, existem até in
formações falsas. 

Na página 9 lê-se: "depois de um período 
de declínio que se iniciou nos anos 40 ( ... )". A 
falsidade dessa afirmativa, que atinge a me
mória de um dos mais dedicados cientistas da 
instituição (prof. Henrique Aragão, diretor 
durante quase toda a década de 40 ), pode ser 
desmentida pelo número de trabalhos publi
cados nas "Memórias do Instituto Oswaldo 
Cruz", nas décadas de 20, 30 e 40; respectiva
mente 85, 277 e 436. 

Na mesma página, Morei declara: "Mangui
nhos está muito diferente de cinco anos 
atrás." Para quem conhece o Instituto, esse 
"muito" está excessivamente exagerado. É 
claro que não é mais o cemitério de 1973; 
pois foi contratada uma meia dúzia de pes
quisadores de alto nível, mas, e o restante 
herdado do cemitério e ácrescido de algu
mas contratações infelizes? Esse problema 
está tacitamente reconhecido pelo mesmo 
Morei quando, a respeito da eleição direta 

dos dirigentes da Fundação, declara: "em 
ciência o democratismo nem sempre funcio
na". Não creio que o Morei não acredite nas 
vantagens da democracia e sou forçado a ima
ginar que ele esteja preocupado é com os vo
tos dessa maioria silenciosa. 

Atualmente, o trabalho do Ministério da 
Saúde se ressente da inexistência de um po
deroso i_nstituto de pesquisa que o apoie. Es
se é um problema que precisa ser estudado, 
discutido e enfrentado e não será com ufanis
mos e queixas contra a vinculação burocrá
tica que iremos resolvê-lo. 

Muito grato pela atenção que a esta for dis
pensada, apresento as minhas cordiais sauda
ções. 

Mário B. Aragão 
Escola Nacional de Saúde-Pública 
Rio de Janeiro (RJ) 

• Ciência Hoje recebe com sat4f ação e in
teresse as críticas bem fundamentadas. Já o 
leitor M. Aragão se engana. As' matérias pa
gas publicadas por Ciência Hoje são clara
mente identificadas como tal, de acordo com 
a Lei de Imprensa. A matéria, "Fundação Os
waldo Cruz" foi realizada por iniciativa de 
Ciênca Hoje. 

ERRATA 
Congratulo a excelente elaboração edi

torial da revista. Percebe-se a organização 
científica dos artigos, dificilmente encontra
da em meíos de comunicação desta natureza 
no país. 

Contudo, minha observação encaminha-se 
aos organizadores gráficos, os quais dispõem 
artigos confusamente na mesma página ( Cu
batão) ou mesmo eliminam trechos de colu
nas em meio ao texto (n." 4, pág. 61). 

O processo gráfico, tão bem cuidado nesta 
revista, deveria continuar em todos os se
tores. 

Atenciosamente, 

MartinMunk 
Rio de Janeiro (IV) 

• O trecho cuja omissão o leitor aponta, no 
alto da terceira coluna da página 61 do nú
mero 4, é o seguinte: "Podemos concluir que 
a pesquisa básica deve ser financiada no nível 
máximo ... " 

Ainda no número 4, à página 31, onde se lê 
"Oo estudo", leia-se "No estudo". E, à página 
50, houve truncamento do texto. As últimás 
oito linhas deveriam seguir-se à 12." linha da 
segunda coluna (" ... a relação entre candida
tos e vagas no exame vestibular é de entre 
dois e três, em média, para cada vaga ... "). Fi-
nalmente, à página 62, onde se lê " ... um pe-
queno globo de 400nm de diâmetro ... ", leia-
st=: " ... um pequeno globo de quatro nanôme
tros de diâmetro ... ". Procuraremos não repe
tir erros como estes, pelos quais pedimos 
desculpas aos leitores. 
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A o L E I T o R 
Caro leitor: 

Um dos pontos de contatô mais importantes entre a atividade científica e o resto da sociedade é o terri
tório ocupado pela eduçação. 

Ciência Hoje trabalha na intenção de contribuir para esta integração, e no processo tem recebido al
gumas respostas que muito nos animam. Cartas e informações que têm chegado dão conta de que ma
térias por nós publicadas vêm sendo usadas para fins didáticos em instituições de ensino de vários níveis. 
Do segundo grau-onde servem de fontes para trabalhos de pesquisa-até o sistema de pós-graduação 
- no qual se convertem em tema de discussão em seminários e em ponto de partida para trabalhos es
pecíficos-, nossos artigos vêm despertando-um tipo de interesse que nos entusiasma de modo parti
cular. 

E ficamos ainda mais entusiasmados ao constatar que esse tipo de repercussão não ocorre apenas nas 
escolas e faculdades. Muitos professores e estudantes nos têm escrito, pedindo-nos para que sirvamos 
de intermediários em seu contato com autoresde artigos, em busca de maiores informações, orientação 
para estudos mais aprofundados ou troca 1e impressões. Este é um papel que cumprimos com a maior 
alegria, e vamos além: imaginamos que, ,a partir deste primeiro contato, o leitor - professor ou estu
dante- poderia convidar o autor para, por exemplo, fazer uma conferência em sua escola op universi
dade. As formas de tornar viáveis ativjdades de difusão como essa podem ser estudadas, e aceitamos de 
bom grado qualquer idéia que possa contribuir nesse sentido. 

É fundamental que o contato entre ciência e educação seja ampliado, e enfatizada a fonuação cientí
fica das novas gerações. É preciso também criar condições para que um número crescente de jovens se 
dedique à pesquisa científica. 

A multiplicação do número de cabeças pensantes em ciência e tecnologia, bem como o aumento do 
contingente de brasileiros capaz de apreender sua importância e de avaliar sua necessidade, é uma con
dição irrecorrível para nosso desenvolvimento cultural e social. As estatísticas que conhecemos são cla
ras: para só citar países europeus, o número de pésquisadores em tempo integral atinge 79.000 na Ingla-

. terra, 69.000 na França e 112.000 na Alemanha. Como só contamos com cerca de 15.000 pesquisadores, . 

. necessitamos quintuplicar esse número para pelo menos igualar aqueles países. E isso sem considerar 
que na verdade precisamos ultrapassá-los para atingir seus níveis de<lesenvolvimento a médio prazo. 

Se lembrarmos que a formação adequada de um. pesquisador leva pelo menos dez anos, pode-se ter 
uma idéia da tarefa que temos pela frente. E queremos frisar que, da• forma como concebemos,a forma
ção de um cientista não consiste apenas na preparação de um técnico bem informado, capaz de lidar com 
o instrumental de laboratório e desenvolver um campo de pesquisa específico. O conjunto de artigos 
que publicamos neste número sobre desnutrição ilustra como os grandes problemas de países como o 
nosso exigem abordagens multidisciplinares. Além disso,trata-se de um exemplo de.questão com pro
fundassaízes sociais, para cuja solução podem contribujr melhor os cientistas s,e tiverem formação 
abrangente e diversificada. 

Precisamos eritão de mais indivíduos engajados na pesquisa não apenas criadora mas também mar
cada por uma visão crítica e generosa dos impasses que afetam às coletividades de que fazem parte. É 
com esta intenção que Ciência Hoje pretende continuar a perseguir, em todas as direções possíveis, seu 

. objetivo de divulgar o trabalho científico e promover ao máximo o interesse pela ciência. 

Os editores 
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É B 
FINANCIAMENTO ÀS 
ATMDADES CIENTÍFICAS 

A comissão encarregada de acompa
nhar o processo de re9rdenamento dos 
papéis das agências financiadoras da 
pesquisa no país teve um encontro extra
ordinário, em Brasílía, com os comitês 
assessores do Conselho Nacional de De
senvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), por iniciativa destes. A comissão 
(ver "É bom saber", Ciência Hoje n.v 4) é 
integrada por representantes da Acade
mia Brasileira de Ciências, da SBPC, do 
CNPq e da Secretaria de Planejamento 
(Seplan). Participaram ainda da reunião 
o presidente do CNPq e o secretário-ge
ral adjunto de ciência e. tecnologia da Se
plan. 

A reunião compreendeu uma série de 
apresentações orais e uma sessão ple
nária. Com base nas discussões reàliza
das e nos documentos encaminhados à 
comissão, foi possível enumerar uma 
série de pontos em relação aos quais 
houve uma substancial convergência de 
opiniões. 

Em primeiro lugar, surgiram dificul
dades para comentar a proposta da Se
plan, que não foi apresentada de forma 
mais específica e detalhada. Assim, os co
mentárfos ficaram restritos às linhas 
mestras divulgadas até então. Em se
gundo lugar, afirmou-se que o atual sis
tema de financiamento à pesquisa pode 
e deve ser aprimorado, não devendo 
porém ser introduzidas mudanças drás
ticas, em particular no que se refere ao 
papel das diferentes agências, já que tais 
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O M S A 
mudanças tenderiam a desestabilizar os 
grupos existentes. 

Concordaram ainda os presentes que 
devem ser mantidos os programas insti
tucionais da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep ), julgando apenas serem 
necessários aperfeiçoamentos em seus 
mecanismos de avaliação e acompanha
mento. O apoio à infra-estrutura, in
cluindo pessoal técnico e administrativo, 
continua a ser indispensável ·em pratica
mente todas as instituições de pesquisa. 
Com raras exceções, esse apoio não 
deve passar pela intermediação de rei- . 
torias ou sub-reitorias, que tendem a in
troduzir dificuldades burocráticas e ad
ministrativas, o que provoca a lentidão 
no repasse das verbas. 

No entender dos presentes à reunião, 
os projetos institucionais devem ser en
carados de forma global, sem que sejam 
desmembrados em subprojetos de pes
quisa básica e aplicada, já que entre elas 
há uma estreita interdependência e vin
culação. Muitas vezes, inclusive, sua exe
cução fica a cargo dos mesmos pesquisa
dores. O desmembramento também 
prejudica a unidade e a eficiência dains
tituição e, além disso, não deve haver de
sagregação, com alíneas diferentes 
sendo financiadas por diferentes agên
cias. Uma eventual falta de sincronização 
prejudicaria todo o projeto. 

Concluiu-se ainda que é fundamental 
a existência de várias agências financia
doras, permitindo que ocorra a interse
ção das áreas de atuação. A possibilidade 
de recorrer em caráter complementar 
ou alternativo a mais de uma agência 
contribui para a estabilidade do apoio à 
pesquisa. Além disso, para instituições 
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que tenham comprovada tradição de 
qualidade de pesquisa, devem ser firma
dos convênios de longa duração ( de 
quatro a seis anos), com revisão perió
dica do orçamento. 

Decidiu-se também que deve haver 
um reforço substancial das verbas atual
mente alocadas para a pesquisa. Para 
tanto, serão encaminhados posterior
mente estimativas das necessidades por 
área. Recomendou-se também que a co
munidade científica esteja representada 
nos órgãos de decisão e de formulação 
da política de financiamento à ciência e à 
tecnologia. Os comitês assessores do 
CNPq devem ter seu papel reforçado, se 
necessário com o envio prévio de pro
cessos e com o recurso a assessores ex
ternos. 

Ficou acertado que as recomendações 
dos documentos de avaliação e perspec
tivas e de ações programadas devem ser 
levadas em conta, e sua execução efetiva
mente acompanhada. Outras recomen
dações, específicas para determinadas 
áreas e/ou sub-áreas, poderão ser enca
minhadas posteriormente. 

Ainda no decorrer da repnião, foi en
tregue à comissão a seguinte moção, 
.subscrita pela totalidade dos membros 
dos comitês assessorês presentes: 

"Os comitês assessores do CNPq, em 
reunião extraordinária realizada em Bra
sília rios dias 2 e 3 de dezembro, após 
ouvirem o relatório das atividades da co
missão Seplan-comunidade . científica, 
expressaram por unanimidade, e após 
amplos debates, seu apoio às atividades 
dos representantes da comunidade na 
referida comissão. 



É B 
Na oportunidade, reiterando a repre

sentatividade dos mesmos com relação 
aos interesses da comunidade científica, 
recomendaram que esta seja mantida in~ 
formada sobre o andamento dos enten
dimentos e que, antes do término das ati
vidades da comissão, seja a comunidade 
novamente chamada a opinar, quando 
for atingida a fase conclusiva dos enten
dimentos em curso entre o governo _e a 
comunidade científica. 

Outrossim, manifestam sua preocupa
ção no sentido de que, na atual etapa, se
jam efetuadas modificações nas estru
turas vigentes." 

Discutidos os níveis das 
bolsas de pós-graduaç~o 

A comissão manifestou-se ainda, em 
17 de janeiro último, sobre a deteriora
ção dos níveis das bolsas de pós-gradua
ção concedidas pelo CNPq e pela Coor
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
do Ensino Superior (CAPES). Para tanto, 
enviou à Seplan a seguinte nota: 

"Na qualidade de representantes da 
ABC e d,it SBPC na Comissão ABC/SBPG/ 
SEPLAN, reiteramos e registramos for
malmente nosso alerta à SEPLAN sobre a 
inadmissível deterioração dos níveis das 
bolsas de pós-graduação do CNPq e da 
CAPES. 

Este problema já foi trazido por nós, 
em caráter emergencial, à 2." Reunião da 
Comissão Conjunta, realizada. em 22/11/ 
82, apresentando dados que demons
tram a queda do poder aquisitivo das 
bolsas de mestrado à metade do valor 
que tinham em 1.973. 

Dada a virtual impossibilidade de sub
sistência com os níveis atuais das bolsas, 
está-se produzindo uma evasão de jo
vens talentosos da carreira de pesquisa, 
o que acarretará prejuízos irreparáveis 
para o desenvolvimento científico e tec
nológico do país. 

O assunto é eminentemente da alçada 
da comissão, pois de napa vale discutir o 
aperfeiçoamento do sistema de apoio à 
pesquisa se for interrompida a formação 
de recursos humanos qualificados, capa
zes de levá-la a bom termo. 

No momento atual, quando está sendo 
ultimada a fixação dos novos níveis das 
bolsas, consideramos indispensável a in
tervenção da SEPLAN para que sejam 
adotadas, em regime de urgência, medi
das corretivas imediatas e eficazes para 
resolver este grave problema." 
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-O M S A 
O MONOPÓLIO DA UNIÃO 
SOBRE AS ATMDADES 
NUQEARES 
( nota da Sociedade 
Brasileira de Física) 

A Sociedade Brasileira de Física, atra
vés de seu presiderite, vem alertarª opi
nião pública e os órgãos governamentais 
sobre as possíveis repercussões do De
creto-Lefo.0 1.982, de 28/12/82, que esta
belece o controle pelo governo federal 
de todas as atividades de pesquisa no 
campo da energia nuclear. 

Este decreto (artigo 2.") estabelece 
que "O desenvolvimento de pesquisas 
no campo da energia nuclear fica sob o 
controle exclusivo da União". Como as 
pesquisas no campo da energia nuclear 
têm caráter extremamente interdiscipli
nar, podendo abranger toda a física, 
além de extensos setores da química, 
biologia, engenharia, medicina, agricul
tura e outras áreas, a interpretação estrita 
desse texto submeteria potencialmente 
quase todas as atividades de pesquisa, 
exercidas nas universidades e institutos 
do país, ao controle exclusivo ·da União. 

A forma pela qual seria estabelecido 
esse controle é objeto do artigo 3.", se
gundo o qual "O desenvolvimento de 
pesquisas no campo da energia nuclear 
poderá ser realizado mediante convênio 
com a CNEN (Comissão Nacional de 
Energia Nuclear) ou com a NUCLEBRÁS 
ou suas subsidiárias". Segundo o pará
gcafo único, '.'Ar.:, atividades de que trata 
este artigo terão a supervisão e a fiscali
zação·da CNEN ou da NUCLEBRÁS ou de 
suas subsidiárias". 

Finalmente, segundo o artigo 4.", 
"qualquer órgão ou entidade constituí
do para desenvolver pesquisas no 
campo da energia nuclear deverá ser 
gerido técnica e administrativamente" 
pela CNEN ou NUCLEBRÁS ou suas sub
sidiárias. 

Tendo em vista a forma ampla e abran
gente em que -estes artigos estão redigi
dos, não podem deixar de trazer sérias 
preocupações à comunidade científica e 
universitária, em particular no que se re
fere aos seguintes pontos: 

1. Em sua redação atual, o decreto-lei 
fere frontalmente a autonomia universi
tária, bem como a liberdade acadêmica e 
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de pesquisa, indispensável às atividades 
criativas em ciência e tecnologia. 

. 2. Não se trata aqui de questionar o 
monopólio detido pela União no campo 
das aplicações pacíficas da energia nu
clear, nem a necessidade de icontrole e 
fiscalização pela CNEN dos materiais ra
dioativos que podem trazer riscos à cole
tividade. Entretanto, estas atribuições do 
Estado já estavam contidas no bojo da le
gislação existente. 

3. O decreto-lei atribui a um órgão de 
caráter normativo, a CNEN, e a uma em
presa, a NUCLEBRÁS, associada inclusive 
a gruROS empresariais estrangeiros, po
deres para interferir na pesquisa e nas 
universidades, através . de ''supervisão e 
fiscalização", e até mesmo ·da "gestão 
técnica e administrativa" 

4. Um exemplo concreto de aplicação 
deste decreto-lei é a atual situação do 
IPEN (Instituto. de Pesquisas Energéticas 
e Nucleares), autarquia da Secretaria da 
Indústria, Comércio, Ciência e Tecnolo
gia do Estado de ·são Paulo, assoçiada à 
Universidade de São Paulo. Através de 
convênio celebrado em novembro entre 
a CNEN e o atual governo do Estado de 
São Paulo, bem como de decreto datado 
de 22/12/82 do atual governador, intro
duzindo novo regulamento para o IPEN, 
este instituto foi entregue de fato ao con
trole total e absoluto, inclusive técnico e 
administrativo, d.i CNEN. 

Pelas razões acima expostas, a Socie
dade Brasileira de Física recomenda que 
sejam tomadas ?S medidas governamen
tais cabjveis para que o Decreto-Lei n." 
1.982, atualmente em tramitação no Con-

. gresso Nacioqal, seja revogado ou subs
tancialmente modificado, preservando a 
autonomia universitária e a liberdade de 
pesquisa. 
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A DESCOBERTA DA 
PARTICULA W 

O anúncio da descoberta das partí
culas W ganhou as manchetes dos jornais 
nas últimas semanas de janeiro. A notícia 
talvez tenha causado surpresa entre o 
público leigo, mas já era aguardada com 
grande ansiedade pelos físicos. 

A história da partícula W remonta ao 
longínquo ano de 1934, quando o físico 
italiano Enrico Fermi formulou uma teo
ria para as interações fracas que sobrevi
veu, com algumas modificações, até a dé~ 
cada de 1960. No início desta década, 
muitos físicos ( entre eles o brasileiro 
José Leite Lopes) notaram a semelhança 
formal que havia entre a teoria de Fermi 
e a teoria do eletromagnetismo, mas 
com uma diferença crucial. Enquanto no 
eletromagnetismo a interação é transmi
tida pelo fóton ( ou, mais prosaicamente, 
pela luz nas suas diferentes formas: raios 
gama, raios X, luz ultravioleta, luz visível, 
ondas de rádio etc.), que pode ser imagi
nado como uma partícula sem massa, 
nas interações fracas ela é transmitida 
por partículas de características seme
lhantes às do fóton, mas para as quais 
previa-se teoricamente uma massa relati
vamente grande. 

Uma nova teoria das interações fracas 
foi sendo montada, como um quebra
cabeças, ao longo dos anos, tendo seus 
contornos delineados pelo cientista nor
te-americano Sheldon Glashow. Em 
1967, o também norte-americano Steven 
Weinberg e, independentemente, o pa
quistanês Abdus Saiam completaram o 
quebra-cabeças das interações fracas, 
formulando uma teoria que engloba as 
interações fracas e as eletromagnéticas, a 
teoria das interações eletrofracas. Por 
este avanço, os dois cientistas comparti
lharam o prêmio Nobel de Física de 1979 
com Sheldon Glashow. 

Os elementos centrais dessa teoria são 
os transmissores da interação, os bósons 
vetoriais de Gauge: o velho conhecido 
fóton, desprovido de massa; o bóson W, 
com carga elétrica e massa 90 vezes 
maior do que o próton, e o bóson Z, neu
tro e de massa cem vezes maior que a do 
próton. Essas duas partículas previstas 
pela teoria, a W e a Z, eram pesadas de
mais para serem produzidas nos acelera
dores em operação na época, e seus efei
tos só podiam ser observados indireta
mente. 

março / abril 1983 

Rastros de partículas produzidos por um evento de experimento que, realizado no SPS do 
CERN, produziu indícios da provável existência da partícula W. A seta assinala o rastro de um 
elétron transportando grande quantidade de energia na direção transversal (o eixo dos feixes 
de prótons e antiprótons se encontra na horizontal), podendo provir da desintegração de um 
bóson W. 

É bem verdade que a teoria de Wein
berg e Salam não . causou muito entu
siasmo no início. Para que os físicos ma
nifestassem maior interesse, foi neces
sário esperar pelo trabalho de um jovem 
holandês, Gerard't Hooft, que demons
trou a consistência matemática de uma 
classe de teorias ( à qual pertence a teoria 
das interações eletrofracas) chamadas 
teorias de Gauge, e, por outro lado, pela 
descoberta experimental das correntes 
neutras (interações fracas transmitidas 
pelo bóson Z), ocorrida em 1973 no 
CERN ( Centro Europeu de Pesquisas Nu
cleares). 

Durante toda a década de 1970 e no 
início dos anos 80, centenas de experi
mentos testaram diferentes aspectos das 
interações eletrofracas, obtendo sempre 

resultados coerentes com a teoria de 
Weinberg e Salam. No entanto, para que 
a teoria conquistasse a mesma legitimi
dade do eletromagnetismo, era neces
sário comprovar-se experimentalmente 
a existência dos bósons W e Z, com as 
massas previstas. 

Os físicos experimentais observaram 
novos tipos de partículas, examinando 
os fragmentos produzidos por colisões 
de outras partículas com energias muito 
altas. Contudo, nem mesmo os maiores 
aceleradores de partículas existentes até 
1981 eram capazes de gerar a energia ne
cessária para criar as partículas W e Z. 
Para observá-las, foi necessário criar um 
novo tipo de acelerador. 

Em 1976, um grupo de cientistas nor
te-americanos e ingleses propôs ao 

Vista aérea do terreno ocupado pelo CERN, com as instalações do laboratório em Meyrin (Suí
ça e França) e em Prévessin (França). A linha pontilhada irregular indica a fronteira franco
suíça. O super proton síncrotron (SPS) é a circunferência contínua, menor. Em pontilhado, é 
indicado o traçado do futuro anel do LEP (large electron positron), com 27km de circunferência. 
Em primeiro plano, o aeroporto de Genebra. 
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CERN converter o acelerador SPS (super 
próton síncrotron) em um anel de coli
são de prótons e antiprótons, com en~r
gia suficiente para criar as partículas W e 
Z. Este acelerador, um círculo com com
primento de seis quilómetros, atravessa 
a fronteira entre a França e a Suíça, na re
gião de Genebra. Os prótons são acele
rados até uma energia 400 vezes su
perior a sua próprra massa, e depois jo
gados contra alvos estacionários. Os 
fragmentos dessas colísões são observa
dos por detectores de partículas. 

Num anel de colisão, os feixes de pró
tons e antiprótons viajam no mesmo 
tubo de aceleração, mas em sentido con
trário. Os feixes colidem em pontos de
terminados, com uma energia efetiva 
muito maior do que a conseguida em 
aceleradores de alvo fixo. Anéis de coli
são têm portanto a vantagem de possuir 
energia mais alta. Por outro lado, porém, 
apresentam a desvantagem de produzir 
um número menor de colisões, dificul
tando a- detecção de fragmentos. A pro
posta do anel de colisão foi bastante ou
sada em sua época, já que não havia ne
nhuma experiência anterior de tecnolo
gia destinada a formar e controlar feixes 
de antiprótons. 

Apesar dessas dificuldades, o SPS foi 
convertido num anel de colisão, e, desde 
o final de 1981, funciona parte do tempo 
como anel de colisão e parte do tempo 
como acelerador de alvo fixo. 

Grande parte do tempo que o acelera
dor funcionou corno anel de colisão em 
1982 foi tomada pelo ajuste do controle 
da densidade dos feixes, mas houve tam
bém um atraso no programa de observa
ção das partículas W devido a um aci
dente que ocorreu em abril, quando 
houve um vazamento de óleo de uma 
bomba de vacuo no interior de um dos 
detectores do aneL Finalmente, as boas 
novas chegaram neste início de 1983. 

Ironicamente, caso a partícula W não 
tivesse sido observada a comoção teria 
sido muito maior entre os físicos. Nesse 
caso, muitas coisas precisariam ser revis
tas em nossa maneira de conceber a na
tureza. Agora, devemos aguardar alguns 
meses para ouvir o anúncio da desco
berta da partícula Z, e a comparação das 
massas previstas pela teoria com as me
didas obtidas experimentalmente. 

Para se entender com mais detalhe 
como é produzida a partícula W, é pre
ciso conhecer a estrutura do próton. Ele 
tem partes menores, mais elementares: 
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três quarks - dois do tipo u ( de up, para 
cima) e um do tipo d ( de down, para bai
xo) -, nomes adotados por tradição ( e 
porque seus descobridores são america
nos). Os antiprótons são formados por 
antiquarks, e quando um quark tipo u se 
encontra com um antiquark d, numa 
colisão com altíssima energia, eles se 
fundem e formam uma partícula W com 
carga positiva. De modo análogo, se um 
quark d encontra um antÚjuark u, forma
se uma partícula W com carga negativa. 

e I A 
Assim, o sinal característico da produ

ção de um bóson W é a observação de um 
evento em que um elétron sai sozinho do 
ponto de colisão, formando um ângulo 
grande com a direção dos feixes. A proba
bilidade de outro fenômeno qualquer 
criar um evento com as mesmas carac
terísticas é baíxíssima, e é esse sinal tão 
característico que permite que a observa
ção de poucos fenômenos desse tipo -
da ordem de uma dezena- dê confiança 
aos físicos para tomarem-nos como indí-

Uma vez formado, o bóson W tem vida 
muito efêmera, tão efêmera que pratica
mente não consegue mover-se, desfa
zendo-se em outros tipos de partículas. 
O modo como ele se desfaz, porém, é 
bem determinado e peculiar. Em parti
cular, ele pode se d~sfazer em um elé
tron mais um antineutrino, ou em um 
pósitron e um neutrino. Os neutrinos 
atravessam o detector sem que sejam 
percebidos, mas os elétrons, assim como 
qualquer partícula com carga elétrica, 
deixam um rastro em seu caminho, e sua 
energia pode ser medida. 

, cio da existência das partículas W. 

ESPERANÇA DE 
TRATAMENTO PARA A 
DISTROFIA MUSCULAR 

Entre as doenças hereditárias mais co
muns - embora pouco conhecidas -
estão as distrofias musculares progressi
vas. Existem várias formas dessas distro
fias: umas começam na infância ou na 
adolescência, outras afetam adultos; to
das, porém, caracterizam-se pela dege
neração gradual dos músculos, que vão 
ficando cada vez mais fracos. Os tipos de 
transmissão hereditária também variam. 
A forma de distrofia mais comum e tam
bém mais grave foi descrita pelo neuro-

A descoberta das partículas W dá uma 
grande satisfação aos físicos teóricos. A 
formulação da teoria das interações ele
trofracas foi movida por um senso esté
tico profundo de seus autores, e seu su
cesso dá um grande impulso à procura 
da teoria unificada da matéria e do espa
ço-tempo, objetivo que hoje já não está 
tãó distante quanto na época em que 
Einstein começou a sonhar com ele. Cer
tamente, a descoberta das partículasW é 
um grande passo nessa direção. 

logista francês Gui l laume Duchenne no 
século XIX e, como a hemofilia e o dalto
nismo, só ocorre em meninos que têm o 
gene da doença em seu único cromos
somo X. 

As mulheres portadoras do gene da 
distrofia Duchenne não apresentam a 
doença porque possuem em seu outro 
cromossoma X o gene dominante nor
mal, que inibe o primeiro. Contudo, po
dem passar o gene para uma criança que, 
se for do sexo masculino ( e tiver, portan
to, só um cromossoma X), manifestará 
os primeiros sinais do mal entre os três e 
os dnco anos: fraqueza nas pernas, re
velada por quedas freqüentes e dificul
dades para correr ou subir escadas. 

As distrofias musculares vêm sendo 
estudadas há mais de 1 O anos por um 
grupo liderado pela dra. Mayana Zatz, no 
Departamento de Biologia da Universi
dade de São Paulo (USP). Essas pesqui
sas levaram a aperfeiçoamentos no 
modo de determinar a possibilidade de 
que uma parenta do indivíduo distrófico 
seja portadora do gene da doença. Isso, 

DE DISTROFIA MUSCULAR 
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por sua vez, permite calcular com maior · quando se verificou que havia na família · americanos, mais ou menos esquecida 
desde 1973: dando harmónio de cresci
mento a meninos com diferentes doen
ças musculares, verificaram que este tra
tamento era prejudicial apenas nos casos 
de portadores de distrofia Duchenne. 

precisão o risco de que um filho dessa mais sete meninos com a distrofia Du-
mulher venha a ser afetado pelo mal. chenne típica, todos porém com cresci

No ambulatório de aconselhamento 
genético do depa'rtamento (telefone 
(011] 210.2122, ramal 261), já foram aten
didas mais de quatro mil pessoas perten
centes a famílias onde haja indivíduos 
distróficos. Para tornar mais complera e 
permanente a assistência a essas famílias, 
fundou-se a Associação Brasileira de Dis
trofia Muscular, com sede no depatta-
menta. 

Recentemente, a dra. Mayana Zatz 
atendeu um paciente que sentia fraque
za nas pernas e era anão - com 15 anos, . 
media apenas 104 cm, altura de uma cri
ança de quatro ou cinco anos. Estudos 
hormonais feitos pelo dr. Roberto Betti, 
do Hospital das Clínicas de São Paulo, re
velaram que o nanismo se devia à defi
ciência de produção do harmónio de 
crescimento pela hipófise. Como a fra
queza muscular era leve, pensou-se de 
início que se tratava de uma forma be
nigna de distrofia muscular. Entretanto, 

LSD NAS IPOMÉIAS 

O gênero Ipomoea, da família das 
convolvuláceas, compõe-se de numero
sas espécies de trepadeiras, que se espa
lham pelas regiões tropicais e subtropi
cais da América Latina e da África. Muitas 
delas, de grande beleza, são cultivadas 
como plantas ornamentais. Por trás de 
sua aparência, porém, esconde-se uma 
enorme toxicidade. 

Em sua viagem pelo Brasil, realizada 
entre 1817 e 1820, o naturalista alemão 
von Martius já havia anotado os efeitos da 
I. fistulosa, popularmente conhecida 
como canudo, que servia de alimento 
para cabras. Nas crónicas espanholas do 
tempo da conquista do México, encon
tra-se a informação de que os maias, aste
cas e zapotecas ingeriam durante seus ri
tos religiosos sementes de plantas que 
chamavam de tlitlitzin ou ololiuqui, 
mais tarde identificadas como /. sadae-
folia, 1. violacea e outras. 

Entre os diversos nomes com que ás 
várias espécies de 'ipoméia são conheci
das na América Latina, o mais sugestivo é 
o que recebe no Peru a espécie /. car
nea: borrachera, ou seja, pileque. Na Ve
nezuela, a mesma planta é conhecida 
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mento normal, concluiu-se que o rapaz 
anão também tinha essa forma grave d~ 
distrofia, e que a evolução benigna ·de 
seu mal decorria da deficiência do hor; 
mónio dé crescimento. 

Ao mesmo tempo", e ainda sem ter tido 
conhecimento da descoberta brasileira, 
um grupo japonês chegou a conclusão 
semelhante, embora partindo de experi7 
ências com animais. Eles cruzaram uma 
linhage·m de ê~mundongos portadores 
de distrofia muscular com outra linha-

A descoberta da dra. Mayana Zatz e 
seus colaboradores poderá trazer consi
deráveis vantagens práticas. Depois de 
publicarem o caso do rapaz anão no 
American Journal of Medical Genetics 
em 1981, eles sugerem, juntamente com 
o dr. Sergio P. A Toledo, do Hospital das 
Clínicas, de São Paulo, uma possibilidade 
futura de tratamento para a distrofia Du
chenne. O organismo humano produz 

gem qu~ apresentava deficiência do har-
mónio de CFescimento. Os filhotes _ um harmónio, a somatostatina, que, em 

doses altas, inibe a produção de harmó-
com os dois genes anormais - não apre
sentaram fraqueza muscular, que só 
apareceu quando foram tratados com o 
harmónio de crescimento. Isso indicava 
que o hormónio prejudica os animais 
distróficos. 

nio de crescimento. Atualmente, substi
tutos sintéticos da somatostatina já vêm 
sendo fabricados. Quando forem produ
zidos comercialmente, será talvez possí
vel melhorar a situação clínica dos meni
nos portadores de distrofia Duchenne, 

As descobertas dos grupos brasileiro e trat~mdo-os com esse inibidor do hor
japonês viera111. dar sentido a uma obser- • mónio de crescimento, ainda que fi
vação feita por pesquisadores norte- quem de estatura menor. " 

comoaritival, ou campanuela; no Equa
dor, é chamada de florón. 

Em seu célebre relatório de viagem de 
1916, Artur Neiva e Belisário Pena, do 
Instituto Oswaldo Cruz, observaram um 
estado semelhante à embriaguez no 
gado bovino, atribuído pelos habitantes 
da região à inge~tão do canudo U: fistu
losa ). Juntamente com o cientista Car
doso Fontes, Pena e Neiva realizaram, no 
Instituto Oswaldo Cruz, as primeiras ex-

periências com ratos, coelhos e cães vi
sando estabelecer a correlação entre a 
ingestão da planta e a sintomatologia ob
servada. Os resultados foram negativos, 
mas hoje se sabe por que: a planta deve 
ser ingerida cronicamente, isto é, por 
longos períodos de tempo, para produ
zir os sintomas. 

Mais recentemente, pesquisadores de 
vários países vêm submetendo as ipo
méias .a estudos experimentais. No Bra-
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sil, a pesquisadoraJohanna Dobereiner, 
de São Paulo, e seus colaboradores pu
blicaram alguns trabalhos sobre a toxici
dade da /. asorif orme e da /. fístulosa 
para bovinos, ovinos e caprinos, obser
vando sintomas neurológicos como difi
culdades na marcha e tremores. 

O último desenvolvimento, porém, 
foi obtido pelo fisiologista brasileiro 
Haity Moussatché, em colaboração com 
o venezuelano Nelson Daló. Traba
lhando na Universidade Centro-Ociden
tal de Barquisimeto, na Venezuela, os 
dois pesquisadores realizaram experi
ências destinadas a estudar os efeitos da 
ingestão crônica da/. carnea por cabras. 

Como todas as ipoméias, esta trepa
deira produz flores de especial beleza, e 
existe em várias regiões, comumente as 
de clima seco, quase árido. Nesses locais, 
a escassez de parte da vegetação con- .. 
trasta com a pujança da ipoméia, que se 

VACINA ANTIMALÁRICA, 
QUASE UMA REALIDADE 

. 
Park City é uma pequena cidade do es-

tado de Utah, nos EUA, famosa po~ ser 
uma das melhores estações de espones 
de inverno daquele pafa Foi lá que se re
alizou, entre 30 de janeiro e 4 de feverei
ro últimos, um dos simpósips promovi
dos anualmente pela Universidade da 
Califórnia em Los Angeles (UCLA): "Bio
logia molecular da interação parasito
hospedeiro". Cerca de 300 pesquisa-· 
dores de todo o mundo puderam discu
tir nesta reunião os últimos resultados e 
as últimas idéias registrados em um 
campo que vem lendo um crescimento 
vertiginoso e altamente promissor: o da 
aplicação das modernas técnicas de bio
logia molecular é imunologia- em par
ticular a tecnologia do ADN recombi
nante (a chamada "engenharia genéti
ca") e de anticorpos monoclonais (anti
corpos altamente específicos para uma 
espécie molecular antigênica) - ao es
tudo das doenças parasitárias. A julgar 
pelos resultados apresentados, esta asso
ciação já se pode considerar madura. 

Desde o momento em que se vislum
brou o alcance que poderia ter a aplica
ção dessas técnicas à parasitologia até a 
reunião de Park City, trasncorreram ape
nas alguns anos. No entanto, os progres
sos feitos nesse terreno vêm confir
mando as mais otimistas das previsões. 

12 

CIENCIAOO®J~ ) ( 
E C I Ê-N--C-I_A __ 

mantém verde e pode ser utilizada como 
pasto, o que leva os cabritos a comê-la 
por várias semanas. Quando isto ocorre, 
ao fim de algum tempo as cabras apre
sentam movimentos involuntários aber
rantes da cabeça e dos olhos, tremores 
musculares e dificuldades na marcha 
que se acentuam gradativamente, até im
pedi-las de manter-se de pé. 

Os animais terminam morrendo de 
inanição, por se tornarem incapazes de 
locomover-se para buscar alimento, e 
deste modo a intoxicação pela ipoméia 
pode ter até importância econômica. 
Num estado da Venezuela, Lara, ela 
ocupa o quinto lugar entre os males que 
afetam os animais, com 7% das intoxica
ções existentes entre os rebanhos. 

O grupo do professor Moussatché in
teressou-se por duas questões: quais 
componentes das ipoméias são respon
sáveis pelo quadro neurológico, e qual é 

seu mecanismo de ação patológica. Após 
sucessivas experiências farmacológicas 
e bioquímicas, verificaram que existem, 
nessas plantas, derivados do LSD, a die
tilamida do ácido lisérgico. Mais espan
tosos ainda foram os resultados da análi
se dos efeitos da ingestão crónica de ipo: · 
méias pelas cabras feita pelo dr. Omar 
Yanez, também da Universidade de Bar
quisimeto: ele encontrou extensas le
sões destrutivas, com morte celular, no 
sistema nervoso central dos animais, da 
medula espinhal ao córtex cerebral. 

O quadro ainda é incompleto, pois é . 
preciso ter certeza de que são os deriva-• 
dos de LSD presentes nas ipoméias os 
responsáveis por essas lesões. De qual
quer modo, os resultados obtidos pelos 
pesquisadores apontam no sentido de 
uma importante advertência quanto ao 
efeito do uso constante ou crônico des
sas drogas alucinógenas. 
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Entre os resultados apresentados em 
Park City, os mais espetaculares e de 
maior alcance foram, sem dúvida, os re
lacionados com a obtenção de uma va
cina contra a malária. Esta doença, que 
atinge centenas de milhões de pessoas 
na África tropical, na América Central e 
do Sul, no sul e no sudeste da Ásia, vem 
recrudescendo de maneira assustadora 
devido tanto ao desenvolvimento, pelo 
parasito, de resistência a medicamentos 
outrora eficazes, quanto ao insucesso 
dos programas de erradicação do mos
quito transmissor da doença. Dessa · 
forma, o desenvolvimento de uma va
cina aparece como uma das únicas for-

mas previsíveis de se combater eficaz
mente tal flagelo. 

Em relação a este tema, a reunião de 
Park City foi o palco da apresentação e da 
discussão de resultados experimentais 
que vêm indicando que essa meta de
verá ser atingida em breve, e que dois ti
pos de vacina poderão ser desenvolvi
dbs: um que bloqueia o ciclo do parasito 
ao nível dos esporozoítos, e outro, ao ní
vel dos merozoítos. 

A vacina que atua ao nível do esporo
zoí,to, isto é, a forma inoculada no san
gue pela picada da. fêmea do mosquito 
transmissor, surge como o coroamento 
de um trabalho que vem sendo desen-

ano 1 / n.º 5 CIÊNCIA HOJE 



____; ______ ~(=C=IEN=CIAOO=®=ílJ~~·) _______ _ 
T o M 

volvido há vários anos sob a orientação 
de dois pesquisadores brasileiros, Ruth 
e Victor Nussenzweig, trabalhando na 
Escola de Medicina da Universidade de 
Nova York. Enfrentando uma série de 
problemas técnicos e científicos, além 
de ter precisado enfrentar também, de 
início, o descrédito da comunidade cien
tífica - que achava pouco provável que 
se conseguisse o bloqueio ao nível dos 
esporozoítos (já que eles podem, afinal, 
invadir as células do fígado em questão 
de minutos, instalando irreversivel
mente a doença)_:_, Ruth Nussenzweig e 
seus colaboradores puderam demons
trar inequivocamente a viabilidade des
se tipo de vacina através de sucessivas 
descobertas. Assim, demonstraram que 
um antígeno principal, altamente imu
nogênico, reveste os esporozoítos e é o 
principal responsável pela proteção que 
essas formas demonstram possuir em es
tudos experimentados. Já na década de 
1980, desenvolveram anticorpos mono
clonais contra este antígeno, e demons
traram sua eficácia como agentes prote
tores contra uma invasão de esporozoí
tos; mais recentemente, em associação 
com um grupo liderado pelo dr.N. God
son, do Departamento de Bioquímica da 
Universidade de Nova York, isolaram o 
gene correspondente a esse antígeno 
por técnicas de engenharia genética em 
bactérias, abrindo · assim a possibilidade 
de produzir-se em massa, em bactérias, 
essa substância imunoprotetora. · 

A segunda abordagem para a produ
ção eventual de uma vacina contra a 
malária seria a de promover o bloqueio 
da ação do plasmódio ao nível dos mero
zoítos, forma posterior que o parasito as
sume ao longo de seu ciclo, já no in
terior do organismo humano. O grupo 
do professor Luís Hildebrando Pereira 
da Silva, também brasileiro, trabalhando 
no Instituto Pasteur, de Paris, apresentou 
em · Park City resultados experimentais 
que comprovararµ, pela primeira vez, 
ser possível proteger macacos contra 
a malária vacinando-os com antíge- . 
nos purificados de culturas em larga es
cala de merozoítos de Plasmodium 
falciparum, o parasito da malária. Os an
tígenos relevantes foram purificados a 
partir de proteínas extraídas de mais de 
mil litros de cultura do parasito. Macacos 
vacinados com esta preparação demons
traram ser resistentes à infecção experi
mental pelo P. f alciparum, ao contrário 
dos macacos do grupo controle, não va~ 

março/ abril 1983 

E C I E N e I A 
cinados. Essa demonstraçao prática da 
eficiência de uma vacina antimalárica em 
animais irá sem dúvida redobrar o in
teresse pelo desenvolvimento desta tec
nologia para o controle da doença. Ape
sar desses sucessos iniciais, muito está 
por fazer, e ainda deverá passar bastante 
tempo até que a vacinação antimalárica 
em larga escala possa tornar-se uma rea7 
lidade. 

Para nós, brasileiros, esses fatos pos
suem um significado especial por várias 
razões. Em primeiro lugar, porque a 
malária ou impaludismo é um problema 

· sério em nosso país, principalmente na 
Amazónia. Em segundo, porque as duas 
linhas de pesquisa de que falamos acima 
vêm sendo lideradas por cientistas bra-

ARQUEOLOGIA 
PRÉ-HISTÓRICA NO 
INTERIOR DE SÃO PAULO 

A Universidade de São Paulo (USP) 
possui o único centro do país de forma
ção de profissionais em arqueologia em 
nível de mestrado e doutorado; entre
tanto, há ainda grandes lacunas no co
nhecimento da pré-história paulista. Se, 
por um lad;, os sítios pré-históricos do 
litoral ( sambaquis) chamaram a atenção 
de naturalistas e mais tarde de arqueólo
gos desde o início da colonização bra
sileira, as pesquisas arqueológicas no in
terior do estado só começaram em 
época muito recente. 

Além disso, seguindo uma tendência 
que ocorre na arqueologia de todo o 
país, dedicou-se maior atenção ao es
tudo de grupos ceramistas (horticul
tores), geralmente ligados às tribos indí
genas que tiveram contato com os euro
peus, enquanto a ócupação mais antiga, 
por grupos de caçadores-coletores, con
tinua muito pouco conhecida. 

sileiros, ex-assistentes da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, 
onde faziam parte do grupo liderado por 
Samuel Pessoa. 

Diante deste fato, só podemos reagir 
com um misto de alegria e tristeza. Por 
uin lado, sentimos orgulho ao ver cien
tistas brasileiros na posição de principais 
responsáveis pelos mais significativos 
· avanços científicos no campo da vacina
ção contra doenças parasitárias; por ou
tro, não deixamos de sentir pesar ante a 
perda que representou para nosso país a 
evasão desses pesquisadores, cientistas 
do mais alto nível, potenciais matrizes 
formadoras de novos pesquisadores. 
Para. não falar da falta que nos fazem, ex
celentes figuras humanas que são. 

Com o objetivo de colher dados sobre 
a ocupação pré-histórica do interior do 
estado de São Paulo e estudar os caçado
res-coletores no Brasil, o Instituto de 
Pré-História da USP vem desenvolvendo, 
desde 1979, dois projetos .de arqueolo
gia: um no vale médio do rio Tietê (Ita
petininga e cidades vizinhas) e outro no 
vale do rio Pardo (Ribeirão Preto e cerca
nias). Ambos são coordenados por 
Solange Bezerra CaldarelH e Walter Al
ves Neves, e visam saber desde quando 
os grupos pré-históricos se estabele
ceram na região, e quais eram suas carac
terísticas culturais: que atividades desen- · 
volviam, como se organizavam espacial
merite, como se relacionavam com o 
meio, que tipos de artefatos produziam e 
como os usavam. Para atingir esses obje
tivos, que demandam pelo menos mais 
uma dezena de anos de trabalho, arque-

~ 
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ólogos, geólogos, geógrafos, botânicos, 
zoólogos, físicos e ecólogos têm partici
pado intensamente das pesquisas, uma 
vez que a reeonstituição de uma socie
dade pré-histórica só pode ser alcançada 
por meio da abordagem interdisciplinar. 

As prospecções arqueológicas no vale 
médio do rio Tietê já detectaram cerca 
de 12 sítios, sendo dez pré-históricos e 
dois históricos. 

Todos os sítios pré-históricos estão re
lacionados a grupos de caçadores-cole
tores, bandos primitivos que viviam da 
caça e da coleta de vegetais, e cuja princi
pal indústria era o lascamento da pedra 
(no caso, o sílex). Um desses sítios, uma 
gruta localizada no município de Guareí, 
tem sido escavado metodicamente e já 
forneceu 5.000 peças líticas (pedras las
cadas), datadas de 5.540 ± 120 anos an
tes do presénte. 

A indústria dos sítios da região se 
caracteriza por instrumentos feitos de 
lascas e pela presença de pontas de pro
jétil bifaciais pedunculadas. Parece per
tencer à tradição Umbu, uma tradição 
cultural que vem desde o Uruguai até a 
porção central de São Paulo .. 
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No vale do rio Pardo, já foram localiza
dos 22 sítios, sendo três relacionados a 
grupos horticultores, cujos vestígios são 
fragmentos e vasilhas de cerâmica. De
zesseis sítios estão relacionados a gru
pos de caçadores-coletores que, nessa 
região, utilizavam predominantemente 
o arenito silicificado como matéria-pri
ma para a fabricação de instrumentos de 
pedra lascada. 

O sítio Corredeira, localizado na mar
gem do rio Pardo, no município de Serra 

· Azul, em escavação desde 1980, forne
ceu uma datação pelo carbono 14 de 
1.690 ± 50 anos antes do presente. 

A indústria dos sítios dessa área carac
teriza-se pela presença de instrumentos 
plano-convexos, utilizando como supor
tes grande seixos ou blocos de pedra. 
Tudo indica que pertence a uma outra 
tradição cultural, a tradição Humaitá, 
que se estende desde a Argentina até o 
norte do estado de São Paulo. 

Os três sítios restantes são de interes
se especial, pois apresentam petróglifos, 
ou seja, sinais gravados em paredões ro
chosos. Esses vestígios, raros no estado 

de São Paulo, exigem uma análise la
boratorial diferente da usada no caso 
dos demais vestígios arqueológicos. 

Os tipos de figuras, caracterizados 
pela presença de sulcos, depressões 
periféricas, pegadas humanas e de ani
mais, pertencem provavelmente ao es
tilo Pisadas, definido por Menghin no 
noroeste da Argentina e registrado tam
bém no Rio Grande do Sul. Sua relação 
com as tradições culturais da área ainda 
não é clara. 

Os excelentes resultados já obtidos 
em apenas quatro anos de pesquisas 
mostram a importância de ambos os pro
jetos, cujo prosseguimento, além de con
tribuir para a formação de profissionais 
competentes em arqueologia pré-histó
rica, virá esclarecer o modus vivendi dos 
caçadores-coletores que habitaram o in
terior de São Paulo. 

Os resultados dos dois projetos, bem 
como de outras investigações arqueoló
gicas realizadas em São Paulo, podem 
ser vistos no Museu de Pré-História da 
USP, Bloco D, 4." andar, Cidade Universi
tária, São Paulo. 
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ATMDADES ESPACIAIS 
BRASILEIRAS 

O Instituto de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) teve um ano de intensa atividade 
em 1982, o que deverá repetir-se em 
1983. 

Os centros de lançamento de balões, 
situados em São José dos Campos, Ca
choeira Paulista (SP) e Uberaba (MG), 
têm participado de diversos projetos de 
pesquisa internacionais, envolvendo 
universidades francesas, norte
americanas e canadenses. O primeiro 
desses projetos destinava-se ao estudo 
da radiação cósmica que preenche o 
Universo. O balão foi lançado de São 
José dos Campos no dia 16 de janeiro de 
1982, levando a bordo um radiotelescó
pio (receptor de 30GHz) de 270kg de 
peso. A experiência compreendeu um 
vôo que durou uma noite inteira, cole
tando todos os dados previstos. No dia 
seguinte, o balão foi recuperado na re
gião de Botucatu (SP). 

Foi a terceira vez que se realizou uma 
experiência desse tipo no Brasil ( a pri
meira foi em abrHde 1980). Seu objetivo 
é verificar a teoria segundo a qual o Uni
verso teria surgido de uma grande ex
plosão (big bang), já que todas as galá
xias estão hoje em processo de expan
são, distanciando-se em relação à Terra. 
As medições foram efetuadas junto com 
a equipe chefiada pelo professor David 
T. Wilkinson, da Universidade de Prince
ton, ,dos EUA, e a equipe do Inpe parti
cipa também da análise dos resultados. 

Em outra linha de trabalho, o Inpe 
vem montando uma estrutura para im
plantar o primeiro banco de dados me
teorológicos do Brasil, que deverá estar 
em operação até o final de 1983. A finali
dade do banco de dados meteorológicos 
é, basicamente, a de facilitar aos pesqui
sadores e usuários a consulta e a recu
peração de vários dados existentes. Além 
dos dados coletados por várias estações 
situadas no Brasil e em algumas outras 
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regiões da América do Sul, integradas à 
rede do Sistema Global de Telecomuni
cações da Organização Meteorológica 
Mundial, também está sendo implantado 
um sistema que permitirá o cadastra
mento e a consulta por computador das 
imagens dê satélites meteorológicos, re
cebidas atualmente em Cachoeira Pau
lista. 

Imagens obtidas por satélite também 
são utilizadas em um sistema de estima
tiva de áreas plantadas com cana-de
açúcar em todo o território nacional, in
cluindo ainda dados coletados pelo 
avião Bandeirante do Inpe. Os estudos 
realizados pelo Inpe identificaram as 
áreas ,de maior produção da cultura ca
navieira, além das regiões onde essa la
voura vem se expandindo. Como resul
tado desse trãbalho, serão apresentados 
mapas das regiões onde se concentra a 
produção de cana no Brasil. 

Além das atividades já descritas, o Inpe 
também já deu início a um programa de 
acompanhamento do cometa de Halley, 
que poderá ser observado da Terra a 
olho nu entre fevereiro e abril de 1986. A 
observação do Halleyvem sendo organi
zada internacionalmente pela Coorde
nação Internacional das Observações do 
Cometa de Halley, criada em 1981, com 
seus centros principais instalados no 
Observatório de Propulsão a Jato, na 
Califórnia, e na Universidade de Erlan
gen, na Alemanha Ocidental. 

Segundo os pesquisadores do Inpe 
que já vêm trabalhando no acompanha
mento do cometa, a periodicidade do ' 
Halley na Terra é de cerca de 76 anos, 
mas este valor pode variar um pouco de
vido à ação gravitacional de Júpiter e Sa
turno. Sua última aparição foi em 191 O. 

O comportamento físico de um co
meta é imprevisível. Seu brilho é tanto 
maior quanto menor é a distância a que 
passe da terra e do Sol. Além disso, o 
brilho depende de outros fatores impor
tantes; como a taxa de evaporação dos 
materiais voláteis, a natureza química 
desses materiais, a proporção relativa 
entre gás e poeira e, em úÍtimo lugar, sua 
idade. 

As duas últimas aparições do cometa 
de Halley, em 1835 e em 1910, foram tão 
deslumbrantes como previam os astrô
nomos, mas para sua passagem de 1985-
1986 os pesquisadores acreditam que 
não se pode prever se seu brilho será ou 
não intenso. No entanto, tendo como 
base suas coordenadas, pode-se prever 
em que ponto da Terra ele poderá ser 
melhor visto. Para efetuar esses cálculos, 
os cientistas deverão saber em que data 
o cometa estará mais próximo do Sol e 
mais próximo da Terra, qual será a fase 
da Lua nesses dias e a quantos graus 
acima do horizonte ele estará situado 
para os observadores postados em diver
sos pontos de nosso planeta. 

O cometa de Halley foi observado no 
último dia 16 de outubro de 1982 por 
dois astrônomos norte-americanos, e 
apareceu nas fotografias como um ob
jeto de luminosidade bastante fraca. Nes
sa atrura, ele se encontrava a 1,6 bilhão 
de quilômetros da Terra, mais distante 
que Saturno: Sua posição no céu era pró
xima da estrela Prócion, na constelação 
do Cão Menor. 

Pode-se prever que, de modo geral, o 
cometa de Halley será melhor obser
vado a partir do hemisfério Sul que do 
hemisfério Norte. Em novembro de 
1985, ele será visto alto no céu para um 
observador situado a 20 graus de latitude 
sul. Nesse dia, à hora do pôr-do-sol, oco
meta será avistado cerca de 25 graus 
acima do horizonte na direção nordeste, 
e quatro horas depois (às 22:30h) estará 
a 54 graus de elevação na direção do 
norte. 
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ASCENSÃO E 
QUEDADO 
FASCISMO 
(ELETRÔNICO) 

Tron - uma odisséia eletrônica 

filme de Steven Lisberger. Com 
Jeff Bridges, David Warner e 
Cindy Morgan. Em cartaz no Rio 
e em São Paulo desde fevereiro. 

Os microprocessadores, ou 
computadores caseiros, como 
também são conhecidos, podem 
efetuar algumas centenas de 
operações aritméticas por se
gundo. Essa velocidade de proces
samento é comparável à dos pri
meiros grandes computadores co
merciais lançados no início da dé
cada de 1950, mas os micropro
cessadores são milhares de vezes 
menores. Já os maiores computa
dores atualmente produzidos são 
capazes de efetuar mais de 100 mi
lhões de operações por segundo. 
Também as memórias (a capaci
dade de armazenamento de dados) 
dos computadores de hoje são mi
lhares de vezes superiores às de 
seus predecessores. 

Esse desenvolvimento ·expo
nencial, verificado nos últimos 
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trinta anos, deveu-se principal
mente aos avanços da eletrônica e 
da microeletrônica, que deram 
origem a quatro gerações de com
putadores. A primeira é a dos 
computadores a válvula, a se-

' gunda, dos transístores, e as duas 
últimas são as gerações dos circui
tos integrados em média e grande 
escala. 

O aumento da capacidade de 
processamento (velocidadé) e de 
armazenamento (memória) acar
retou alterações drásticas na in
teração entre o programador e a 
máquina. · Enquanto os computa
dores das duas primeiras gera
ções, da era da eletrôri'ica, aten
diam a um usuário de cada vez, os 
da microeletrônica são capazes de 
atender a dezenas, e até centenas, 
de programadores ao mesmo 
tempo. Enquanto a entrada do pro
grama nas máquinas da primeira e 
da segunda gerações se dava pri
mordialmente através de cartões 
perfurados e a saída dos resultados 
em listagens impressas, nos de ter
ceira e de quarta gerações a comu
nicação homem-máquina se pro
cessa basicamente através de ter
minais de vídeo. 

A fim de atender à demanda 
gerada por essa multiplicidade de 
usuários com os mais variados in
teresses, os computadores de mé-

dio e grande porte possuem um 
programa específico que gerencia 
as suas próprias tarefas, de modo a 
atender a todos os programadores. 
Esse programa é conhecido pelos 
nomes de sistema operacional ou 
programa-mestre de controle 
(MCP - master contrai pro
gram). O MCP, além de supervi
sionar toda a operação do compu
tador, exerce a função de policia
mento do sistema, na medida em 
que não permite o acesso à máqui
na sem antes indagar o nome ( ou 
sigla) do programador e sua res-, 
pectiva senha. Além disso, im
pede o acesso a determinados ar
quivos e programas por usuários 
não autorizados, rejeita o progra
ma que ultrapassar o limite de 
tempo alocado e mantém, ou me
lhor, procura manter, o sigilo de 
arquivos, programas e códigos. 

O conflito entre usuários e o 
MCP é o tema central de Tron . O 
filme começa reproduzindo dentro 
do computador os personagens da 
vida real. Assim, dentro do uni
verso da microelefrônica, um pro
grama assume a personalidade de 
seu programador. Duas classes de 
seres são identificadas nesse 
mundo: os gerados pelos usuários 
- os seres-programas - e os 
seres pertencentes ao MCP, cria
dos pelo chefe do centro de pro
cessamento de dados. 

A concepção de programa vivo 
dentro do computador simboliza a 
interação entre o usuário e o seu 
programa - sua criatura. Essa 
imagem se baseia no modo con
versacional pelo qual se processa 
a comunicação entre o homem e o 
computador. Nos sistemas moder
nos, o programador interage dina
micamente com a máquina e seu 
programa, através de perguntas e 
respostas. Mas não são apenas res
postas pré-programadas. Verifica
se ultimamente um grande desen
volvimento de uma área. da infor
mática conhecida pelo nome de in
teligência artificial. Especialistas 
nessa área têm produzido progra
mas que tornam o computador ca~ 
paz de jogar xadrez, processar 
imagens visuais, aprender através 
da experiência e mesmo entender 
linguagens naturais .. Não é mais 
válida a asserção de que a inteli
gência do computador é limitada, 
porque ele só executa aquilo para 
o que foi programado. São fre
qüentes as situações em que o pro
gramador não sabe de antemão de 
que seu programa é capaz, até que 
venha a ser executado pelo com
putador. Programas de xadrez, 
por exemplo, geralmente vencem 
seus programadores. Já foi escrito 
pelo menos um programa que só 
encontra competidor entre os 
grandes mestres do xadrez. Por-
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tanto, a concepçãó do programa 
vivo dentro do computador é ade
quada. 

O filme, obviamente, explora 
essa imagem ao extremo. O MCP, 
antes um liberal controlador do 
sistema, começa a cercear as ativi
dades dos programas e a discrimi
nar seus usuários. Chega ao ponto 
de dominar seu próprio análogo na 
vida real - o chefe do centro- de 
computação. Este, para não per
der o controle da empresa, subme
te-se às ambições totalitárias do 
MCP. Dois programadores se re
belam e tentam neutralizar a ação 
do sistema operacional. Um deles 
já vinha escrevendo um novo 
MCP, de nome Tron, voltado para 
os interesses dos usuários . 
Quando se achava na reta final 
para a sua implantação, toma co
nhecimento de que seu projeto ha
via sido cancelado. O outro, que 
havia escrito os programas dos jo
gos, não tinha mais acesso à má
quina e fora excluído da empresa. 
Usando a sigla e a senha de uma 
ex-colega (a "mocinha" do filme) 
tenta novamente entrar na máqui
na . Só que acaba entrando literal
mente. Este é o momento culmi
nante da ficção científica. Seu 
corpo é desintegrado por um raio 
laser sob comando do MCP e re
materializado no universo microe-
1 etrôn i co. Lá encontra Tron, o 
programa vivo, réplica de seu 
companheiro. Ambos, ajudados 
por outros programas de usuários, 
inclusive o da mocinha, iniciam a 
luta contra o MCP e seus agentes. 
As peripécias são muitas, e os 
efeitos visuais inspirados no filme 
Guerra nas estrelas. Procura-se 
estabelecer intencionalmente uma 
semelhança entre o universo mi
croeletrônico e o universo sideral. 
Há ainda 16 minutos de imagens 
geradas por computador. 

O final (feliz) ocorre com ades
truição do MCP e a reativação do 
raio laser, que traz o programador 
de volta à Terra. 

O fascismo do MCP é represen
tado por um único e forte facho de 
luz que liga os mundos eletrônico 
e real - é o controle absoluto da 
informação . Após sua destruição , 
acende-se um conjunto de feixes, 
menos intensos e mais coloridos, 
simbolizando a livre comuni
cação. 

Antônio C. Olinto 
Pesquisador-titular do Laboratório de Compu
tação científica (LCC/CNPq), Río 
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UM EXEMPLO 
DE LIVRO 
DIDÁTICO 

Genética odontológica. Fran
cisco M. Salzano. São Paulo, 
T.A . Queiroz e EDUSP, 1982, 
131 p. , Cr$ 1.250,00. 

Este livro se destaca pelo es
mero com que foi escrito tendo em 
vista o leitor-alvo, neste caso o es
tudante de odontologia. Como li
vro didático, apresenta uma orga
nização ·excelente. . 

O conteúdo foi distribuído em 
12 pequenos capítulos, para que 
tudo possa ser aproveitado durante 
as 15 aulas ( uma por semana) de 
duração do curso. Digo distribuí
do, e não condensado, porque o 
essencial foi escolhido com perti
nência, impiedosamente escoi
mado de excrescências, ainda que 
fascinantes, e exposto com tran
qüilidade. De fato, tendo o próprio 
Salzano ministrado a disciplina 
por vários anos, foi-lhe possível 
dimensionar corretamente o con
teúdo, de modo 'a mantê-lo na fai
xa de fácil assimilação, tanto em 
termos de extensão como de pro
fundidade . Seu enorme conheci
mento de genética ajudou-o certa
mente a ser realista e a executar à 
risca o mandamento áureo: ensinar 
pouco para ensinar bem. Nem per
mitiu-se ele escrever um livro de 
genética básica sem espinha dor
sal; o dele é odontológico a cada 
página . 

De fato, há dois tipos de livros 
didáticos , cujas funções não de
vem ser misturadas: um, o mais 
enciclopédico , é o livro de con
sulta; o outro é o livro, como o de 
Salzano, que se destina a ser estu
dado de cabo a rabo. O defeito da 

maioria dos compêndios é não se 
enquadrar em um ou outro tipo, 
terminando por ser insuficientes 
para a consulta e indigestos para o 
estudo. Além disso, o estilo deve 
ser radicalmente diferente nos dois 
casos. No livro de consulta, a or
dem de exposição deve ser lógica e 
dedutiva: primeiro os princípios 
básicos, depois suas aplicações. Já 
no de estudo, a ordem deve ser psi
cológica: começa-se por um caso 
particular, que crie curiosidade, 
suscite indagações e sirva de con
cretização para generalizações 
que, aos poucos, vão levando a 
princípios. É assim que se aprende 
na vida corrente. 

A fórmula adotada por Salzano 
é começar cada capítulo com uma 
"situação de coO'sultório", mas 
sem fanatismo, pois em três capí
tulos adota outras alternativas, por 
exigência do assunto. Segue-se a 
exposição do tema,.subdividida 
em pequenos subcapítulos. 

Para instigar o estudante a pen
sar sobre os conceitos aprendidos, 
e ampliá-los em discussões de 
classe, Salzano recorre a dois ex
pedientes, o segundo muito origi
nal. Sob o título "Recado ao alu
no", insere no fim de cada capí
tulo perguntas a serem respondi
das (como um autoteste) ou ques
tões de extensão, para serem dis
cutidas. Além disso, cada capítulo 
inclui uma pequena seção cha
mada "Exemplo de pesquisa", 
em que é citado e resumido um tra
balho publicado, quase sempre 
pelo próprio grupo de pesquisa
dores liderado pelo autor. Esta é 
uma idéia excelente: desmistifica a 
pesquisa científica, mostra que ela 
também é feita no Brasil e levanta 
interessantes problemas para dis
cussão. 

O livro apresenta sugestões para 
oito aulas práticas. Talvez fosse 
conveniente localizá-las no início 
do capítulo, para sugerir que seu 
papel deve ser semelhante ao das 
"situações de consultório": criar 
um substrato concreto para o es
tudo do tópico. De fato, as aulas 
prátiéas são muitas vezes usadas 
erroneamente para confirmar que 
o estudante já estudou teorica
mente, enquanto sua função mais 
nobre é levantar e resolver pro
blemas. 

O livro traz ainda pequenos con
selhos sobre técnicas de ensino na 
seção '' Recado ao professor'', os 
quais podem ser transferidos para 
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realidade brasileira. 
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um guia do professor, que mostra
ria também como tirar proveito da 
discussão das perguntas do ' ' Re
cado ao aluno". 

Ciência Hoje é Íida por muitos 
professores secundários e univer
sitários que estão, ·neste momento; 
escrevendo apostilas ou livros para 
seus alunos , ou pensando em fa.zê
lo. Procurei detalhar os aspectos 
técnicos deste livro didático para 
que eles possam se inspirar no bom 
exemplo que Salzano nos dá . 

Oswàldo Frota-Pessoa 
Professor de genética humana do 
Departamento de Biologia da Universidade 
de São Paulo 

A RADIAÇÃO E O 
QUE 
PROVOCA NO 
HOMEM 

Efeitos genéticos das radiações 
no homem. Ademar Freire-Maia e 
Newton Freire-Maia. São Paulo , 
Editora Hucitec e UNESP, I 982 , 
92 p., Cr$ 1.200,00. 

Não é fácil divulgar opiniões, 
calcadas em dados científicos, so-

( CIÊNCIAOO(ID~~ ) 

RESENHA 
bre os riscos genéticos das radia
ções, porque as polêmicas sobre a 
instalação de usinas atômicas im
pregnaram de emoção esta área. 
De fato, qualquer julgamento de 
valor que se faça é facilmente con
siderado como tendencioso para 
um outro lado. No entanto, para 
iluminar os importantes aspectos 
ecológicos, econômicos e políti
cos do tema, uma avaliação serena 
dos fatos, até onde possa chegar, é 
essencial. 

Pois é neste campo conturbado 
que os irmãos Freire-Maia re
velam seu mérito de divulgadores. 
Em um capítulo de apenas sete pá
ginas , que deve ter sido reescrito 
muitas vezes para atingir a justeza 
e a simplicidade que apresenta , ci
tam estimativas numéricas , váli
das atnda que vagas , e as comen
tam e ponderam judiciosamente. 
Assim é que , nos países desenvol
vidos , avalia-se que a radioativi
dade inevitável, oriunda do am
biente natural, é 39 vezes maior 
que a que normalmente vaza do 
conjunto de reatores atômicos. Os 
efeitos perniciosos de ambas , e 
mais o do uso de radiografias e da 
radioterapia ( cerca de metade da 
natural) são desprezíveis. 

Isto reduz o problema ao de jul
gar-se o risco de acidentes. Pen
sando criteriosamente vários as
pectos do problema, os autores 
concluem , recorrendo didatica
mente à comparação com o caso 
das catástrofes aéreas , que ''tudo 
parece indicar que as probabilida
des de ocorrência de acidentes são 
muito baixas; que , ocorrendo um 
acidente , os efeitos seriam relati
vamente pequenos; e que as proba
bilidades de ocorrência de aciden
tes graves seriam tão exagerada-

mente pequenas que, na prática, 
quase que poderiam ser considera
das como desprezíveis . " 

Isto é o máximo que ,se pode di
zer, num esforço de dizer muito 
com isenção de ânimo. Mas os au
tores burilam ainda a noção, por 
aproximações sucessivas, pon
derando, entre outras coisas: 
"Não se pense, porém, que a in
dústria nuclear é absolutamente 
segura e isenta de riscos. Por prin
cípio, ela é potencialmente peri
gosa.'' Lembram que o episódio 
da usina de Three Mile Island foi, 
provavelmente, o mais sério já 
ocorrido em uma usina nuclear, 
mas '' o fato é que a dose média de 
radiação que atingiu o público foi 
tão baixa que os efeitos deverão 
ser mínimos.' ' 

Compreendendo que sua contri
buição será tanto mais útil quanto 
mais sóbria e circunscrita ao es
copo do livro , os autores não en
tram no debate sobre a utilidade e 
os perigos das usinas nucleares . 
Com as informações objetivas que 
encontra, porém, o leitor pode 
equipar-se para se situar ele modo 
mais seguro , seja qual for sua in
clinação sobre o assunto . 

Até agora, comentamos apenas 
o último capítulo do livro . Este 
contém , entretanto , outras ma
térias -interessantes . 

Uma revisão dos estudos feitos 
diretamente no homem sobre os 
efeitos genéticos das radiações, na 
qual se incluem várias pesquisas 
brasileiras, principalmente dos 
próprios autores , leva à conclusão 
de que esses estudos ' ' têm apre
sentado, em geral , resultados ne
gativos, ou , no máximo, apenas 
sugestivos dos efeitos das radia
ções.'' Esclareça-se que isto não 
quer dizer que o homem não está 

sujeito a tal efeito (não há a menor 
dúvida de que está), e sim que em 
nenhum caso o efeito genético foi 
suficientemente grande para ser 
detectado - nem mesmo na 
exaustiva investigação que se fez 
entre as famílias dos sobreviventes 
das bombas atômicas de Hiroxima 
e Nagasáqui. 

Uma segunda advertência é a de 
que não basta considerar os efeitos 
genéticos da radiação, isto é , a 
produção de alterações (mutações) 
no material responsável pela he
rança biológica ( cromossomos e 
genes) ; há também os efeitos so
máticos, isto é , os distúrbios que a 
radiação, em dose excessiva, pode 
produzir no corpo das pessoas que 
a recebem . Embora o livro trate de 
efeitos genéticos, os autores .ti
veram a boa idéia de incluir um pe
queno apêndice que trata dos efei 
tos somáticos da radiação. 

Nos dois capítulos que apresen
tam estimativas do risco genético , 
o leitor é habilmente guiado atra
vés de um labirintô de conceitos e 
dados que a perfeita familiaridade 
dos autores com o assunto torna 
trafegável. 

Além de oito ilustrações perti
nentes, dão ao livro grande rea
lismo as aplicações reiteradas do 
estudo ao caso brasileiro . O capí
tulo 4 , por exemplo , chama-se 
"Efeito genético de um rad na po
pulação brasileira". Isso mostra 
que o livro está longe de ser apenas 
uma obra de compilação . Há 
muitos dados originai s dos au
tores, e estimativas por eles feitas 
a partir da bibliografia internacio
nal sobre o tema. 

Oswaldo Frota-Pessoa 
Professor de genética humana do 
Departamento de Biologia da Universidade 
de São Paulo 

AGORA, SEU ÚNICO TRABALHO PARA COMPRAR SEUS LIVROS* 

É LIGAR OU ESCREVER PARA A 

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 938 - JARDIM AMÉRICA- 01452 SÃO PAULO, SP- BRASIL - TEL. (011)814·3292 

* (e recebê-los em sua casa!) 
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PERFIL 
CELSO FURTADO (Entrevista a Alzira A. de Abreu.) 

INTELECTUAL, ECONOMISTA E HUMANISjA 
Celso Monteiro Furtado nasceu em Pom

bal, na Paraíba, no dia 26 de julho de 1920. 
Cursou a Faculdade de Direito da Universi
dade do Brasil, atual Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, formando-se em 1944. 

Em 1948, obteve o títu/,o de doutor em eco
, nomia pela Universidade de Paris, e no ano 

seguinte passou a integrar a Comissão Eco
nômica Para a América Latina (CEPA/.,), ór
gão da ONU, ocupando a chefia de sua Divi
são do Departamento Econômico em Santia
go, no Chile. Em 1953, tornou-se membro do 
Grupo Misto de Estudos BNDE-CEPAL, e o es
tudo resultante dos trabalhos do grupo ser
viu de base para o Plano de Metas do go
verno Kubitschek. 

Publicou seu primeiro livro sobre econo
mia em 1954: A economia brasileira: contri-· 
buição à análise de seu desenvolvimento. 
Nele, examina o processo histórico do cresci
mento econômico, a estrutura da economia 
colonial, sua crise e os desequilíbrios de cres
cimento. Em 1956, lançou Uma -economia 
dependente, onde analisa a evolução da 
economia brasileira desde o período colo
nial até suas tranef ormações recentes. Em 

1957, publicou Perspectivas da economia 
brasileira. 

No ano seguinte (1958), foi para a Ingla
terra, onde ministrou um curso na Universi
dade de Cambridge. De volta ao Brasil, na 
qualidade de diretor do BNDE, elaborou um 
estudo visando a solução dos problemas do 
Nordeste. Com base nesse estudo, o presi
dente Juséelino Kubitschek env,iou ao Con
gresso Nacional projeto criando a Superin
tendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), criação que se efetivou em dezem
bro de 1959. Celso Furtado foi o primeiro su
perintendente do novo órgão. 

. Ainda em 1959, publicou o livro Forma
ção económica do Brasil, onde analisa a 
evolução da economia brasileira até o início 
do processo de industrialização. A obra é 
considerada um dos estudos mais importan
tes da historiografia brasileira. Em 1960, pu
blicou A operação Nordeste e Desenvolvi
mento e subdesenvolvimento. 

Em setembrq de 1962,foi nomeado minis
tro extraordinário para o Planejamento. 
Durante sua gestão, elaborou o Plano Trie
nal de Desenvolvimento Econômico e Social. 
Ainda em 1962, lançou o livro A pré-revolu
ção brasileira, no qual afirma que a econo
mia brasileira já tinha alcançado uma 
grande diversfficação, o que permitia ao país 
formular sua própria política econômica. 

Deixou o ministério em junho de 1963, re
tornando ao cargo de superintendente da 
Sudene. Em abril de 1964, teve seus direitos 
políticos cassados com base no Ato Institucio
nal n." 1, e deixou o país. 

No exílio, lecionou nas universidades de 
Harvard e Columbia, nos EUA; em Cam
bridge, na Inglaterra; e na Sorbonne, na 
França, tendo-se tornado professor efetivo 
desta última universidade. 

Durante. os anos que passou no exterior, 
publicou: Dialética do desenvolvimento 
(1964), Subdesenvolvimento e estagnação na 
América Latina (1966), Teoria e política do 
desenvolvimento económico (1967), Um 
projeto para o Brasil (1968), Formação eco
nómica da América Latina (1969), Análise do 
modelo brasileiro (1972), A hegemonia dos 
Estados Unidos e o subdesenvolvimento da 
AméricaLatina(1973), O mito do desenvolvi
mento económico (1974), Prefácio à nova 
economia política (1976), e Criatividade e 
dependência (1978). 

A partir de 1975, passou a visitar periodi
camente o Brasil, participando de conf erên
cias e debates. Finalmente, em agosto de 
1979,foi beneficiado pela anistia. Em 1980, 
publicou Pequena introdução ao desenvolvi
mento e, em 1981, seu 19.º livro: O Brasil 
pós-milagre. ' 
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- Professor Celso Furtado, o senhor, que é um dos intelec

tuais latino-americanos que mais influência exerceu 
sobre o pensamento económico da região, tendo sido 
um dos responsáveis pela formulação das idéias relati
vas ao desenvolvimento em países periféricos, poderia 
nos explicar como se tornou economista? 

- Quando iniciei meus estudos universitários, não havia no Brasil 
faculdades de economia. Saí da Paraíba, onde nasci, para cursar a Fà
culdade de Direito do Rio de Janeiro, por tradição de família: meu pai 
era advogado, juiz. Eu tinha um grande interesse pelos grandes pro
blemas da sociedade, e para a minha geração as opções de carreira 
universitária se resumiam quase que exclusivamente a medicina, en
genharia e direito. Escolhi direito como meio de estudar filosofia, his
tória e ciências sociais, mas durante meus estudos fui me interes
sando pela economia e comecei a estudar por conta própria. 
- Mas no início dos anos 40 havia cursos de economia nas 

faculdades de direito e de engenharia. 
- É verdade, os economistas eram ou engenheiros ou advogados. Eu 
fiz cursos de finanças públicas, de economia, de política .. . Na Facul
dade de Direito do Rio de Janeiro, estudava-se também todo o quadro 
institucional da sociedade, e isto me levou sempre a pensar a econo
mia não como um sisterna abstrato, mecanicista, como faziam os eco
nomistas originários da engenharia q11e aplicavam as leis da mecânica 
à sociedade. A minha formação em clireito me permitiu ver a econo
mia como um sistema social, e não simplesmente como um sistema 
de produção. 
- Então é possível estabelecer uma diferença entre a for

mação dos economistas que tiveram como professor o 
engenheiro Eugénio Gudin, e os economistas que fi
%eram a Faculdade de Direito? 

- Acho que sim. Gudin, Cafouri e outros, que criaram a Faculdade de 
Economia em 1944, eram engenheiros e entendiam a economia a par
tir da compreensão que tinham da mecânica. A-,·sim, para eles, toda 
relação econômica era uma relação entre variáveis que tendiam a um 
ponto de equilíbrio, que-até pode se romper, e onde o aspecto social 
tem um peso menor. É a visão funcionalista que marca a economia 
neoclássica. A minha preocupação se voltava para a evolução da de
manda, para a modernização da sociedade. Eu sempre entendi a eco
nomia como um dos aspectos da vida social. 
- E por que antes mesmo de terminar o curso, em 1944 o 

senhor foi para a Itália como aspirante-a-oficial, inte
grando da Força Expedicionária Brasileira? Fot,.,uma 
escolha participar da guerra? 

- Não, simplesmente fui convocado. 
- O senhor escreveu um livro de crónicas durante o perío-

. do da guerra. Era um namoro com o jornalismo? 
- Olhe, eu preciso dizer que quando eu cheguei ao Rio de Janeiro 
com 20 anos, para fazer a faculdade, eu precisava me manter e fui tra
balhar como jornalista na Revista de Semana, depois fui para o jornal 
Correio da Manhã e acabei largando o jornalismo por um concurso 
público. Eu não era jornalista por vocação, o jornalismo era uma coisa 
mais próxima, digamos assim, de um intelectual. Na realidade, 
durante toda a minha adolescência e mesmo durante a universidade, 
eu me imaginava escritor. A visão que eu tinha de um escritor era a de 
um ficcionista, e os grandes autores para mim eram os autores dê fic
ção. Daí eu ser um apaixonado pelos grandes escritores russos, por 
autores como Thomas Mann e por toda a literatura brasileira. Durante 
a guerra, nas horas vagas eu anotava cenas do que via e vivia, pois pre
tendia escrever para os amigos. Mas acabei achando pretensioso da 
minha parte contar coisas pessoais, e então resolvi escrever como se 
fosse uma novela: pequenos contos, crônicas. Com esse livro, encer
rei minhas pretensões de vir a ser escritor. Não por uma decisão pro
gramada, mas a vida me levou para outra direção. 
..... Essa viagem o influenciou a voltar à Europa, para fazer 

doutorado em economia? 

março/ abril 1983 

- Não foi bem assim. Ao voltar da guerra reassumi meu cargo de téc: 
nico de administração do DASP, que obtive por concurso, e procurei 
concluir a faculdade. Foi no DASP, onde entrei como técnico em fi
nanças públicas e técnico em organização, que passei a me interessar 
de verdade pelos problemas da planificação, e percebi a importância 
que tinham para a economia moderna, tanto da empresa como do Es
tado, os problemas de organização e planificação. Entretanto, já ali
mentava o sonho de aprofundar meus conhecimentos em economia 
no exterior. Pensei em ir para os Estados Unidos, mas não tinha recur
sos financeiros para isso, era muito caro e eu precisava de uma bolsa 
de estudos, o que não era fácil. Começou a formar-se em mim o de
sejo de ir para a Inglaterra, especialmente para a London School of 
Economics, mas lá era impossível, porque os veteranos de guerra ti
nham prioridade. É curioso, mas me interessei pela London School 
não pelos economistas famosos que lá ensinavam, mas porque lá es
tava Karl Mannheim, sociólogo do conhecimento, que se preocupava 
com os problemas da planificação de forma mais ampla, sem restrin
gir-se aos problemas econômicos. Mannheim dizia que ou a socie
dade mo,derna caminhava para formas de planejamento ou então 
seria dominada por forças irracionais que podiam levá-la, por exem
plo para o fascismo. 
- Era difícil para os intelectuais da década de ·40 entra

rem em cQntato com as novas idéias, novas teorias, no
vos autores que surgiam nos Estados Unidos e na 
Europa? 

- Este é um ponto interessante. Os anos '30 foram um período de 
grande abertura no Brasil, e pouca gente percebe isso. Mas o período 
que vai da Revolução de 1930 até o golpe de 1937 foi de uma enorme 
criatividade neste país. Rompeu-se a barreira da velha República, 
abriu-se o país para o exterior. A quantidade de livros que se publicou 
na época foi enorme, e a quantidade de autores novos que surgiu foi 
grande. Foi a época dos grandes romances brasileiros, época de 
grande efervescência intelectual. Tudo isso foi de alguma forma afo
gado pelo Estado Novo. Mas a partir de 1940 começaram a surgir os 
livros publicados no México e a editora Fundo de Cultura Econômica 
desempenhou um papel dos mais importantes entre nós. Aqui chega
vam os livros traduzidos de Max Weber antes mesmo de serem tradu
zidos para o inglês e francês, livros de economia de todas as orienta
ções, livros de metodologia da história, livros de autores marxistas, 
tudo chegava aqui sem ser censurado. Isso porque os censores não 
tinham muita perspicácia .. . 

Eu freqüentava assiduamente a livraria que representava a Fundo 
de Cultura no Rio de Janeiro, na antiga Galeria Cruzeiro, e fiz uma 
bela biblioteca em plena ditadura no Brasil, toda em língua espa
nhola . 
- A leitura desses autores abria novos hori%ontes de refle

xão, e logicamente o senhor sentia necessidade de dis
cutir com amigos as idéias que o perturbavam. Quem 
eram os seus amigos, seu grupo intelectual? 

- Havia um grupo na universidade, que também lia esses livros e se 
interessava pelos mesmos problemas sociais. E havia o grupo do 
DASP, onde eu trabalhava. Esses sofriam mais a influência de autores 
norte-americanos. Por outro lado, não devo esquecer do acesso que 
tive a determinados autores, como Laski, através da excelente biblio
teca do DASP. 
- Eu posso concluir que o senhor teve influências intelec-

tuais bastante diversificadas. 
-A minha geração, no Brasil, sofreu forte influência positiva, que em 
mim deixou uma marca: eu aprendi a diferenciar a ciência como um 
campo de conhecimento autônomo que de algum modo se basta a si 
mesmo, a distinguir perfeitamente ideologia de ciência. Fui também 
muito influenciado pela sociologia norte-americana, pelo cultura
lismo e pela antropologia social. Isso eu devo a Gilberto Freire, que 
através do conceito de cultura me permitiu enterrar as doutrinas eu
rocentristas com que se justificava a "inferioridade" de tantos povos. 
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Finalmente, o marxismo exerceu uma grande influência sobre a mi
nha visão da história, e me permitiu entender que não é suficiente 
explicar os processos sociais com base em esquemas conceituais: é a , 
partir da ação que podemos compreendê-los. Essas influências se cru
zaram e se fertilizaram mutuamente no plano· metodológico. 
- Com que idade o senhor leu Karl Marx? 
-Marx de verdade eu li quando fui para a França, mas tomei conheci-
mento dele ainda na faculdade, através da leitura de autores marxis
tas. Para mim o marxismo foi sempre uma visão da história, nunca 
acreditei muito na economia de Marx. Ele avançou muito na fronteira 
do conhecimento entre a economia e a ciência política. · 
- O senhor terminou o seu doutorado na Universidade de 

Paris em 1948 com a tese Economia colonial brasileira, 
e em 1949 já estava trabalhando no Chile,junto à CEPAL. 
Como foi isso? 

- É um fato interessante, como o acaso muda a vida da gente. Eu vol
tei direto da França para o Brasil e fui trabalhar na Fundação Getúlio 
Vargas com o austríaco Richard Lewinsohn, que tinha grande experi
ência em estudos de conjuntura de curto prazo. Foi ele que iniciou a 
elaboração dos índices e criou a revista Conjuntura Econômi.ca, com 
a ajuda de Américo Barbosa de Oliveira. Eu fui trabalhar com eles, 
como economista, para fazer estudos de mercado. Eu tinha que levan
tar os dados sobre, por exemplo, o mercado de cobre, o mercado de 
cimento ... E;nfim, economia aplicada. Lewinsohn, logo que comecei, 
deu-me um conselho que para mim foi fundamental. Ele me disse: 
"Celso, este é um país em que pouca gente conhece as fontes de infor
mação económica. Se você perguntar a qualquer pessoa aqui onde se 
encontram os dados sobre, digamos, a produção de fumo, ninguém 
sabe. Por isso há tão poucos estudos concretos sobre a economia bra
sileira. Se você quiser avançar rápido nos seus estudos sobre o Brasil, 
dedique-se a jsso." Segui o seu conselho, o que foi fundamental para 
o meu trabalho na CEPAL. 

Foi então que recebi o convite da Organização das Nações Unidas, 
para trabalhar na CEPAL. Estavam procurando um economista bra
sileiro, mas na época os poucos que existiam não queriam sair dó Bra
sil e era raríssimo encontrar um economista com doutorado. Um 
colega meu do DASP me falou do emprego e eu me interessei. Fui 
procurar o dr. Otávio Gouveia de Bulhões, que também trabalhava na 
fundação , era professor da Escola de Economia e nesse momento 
chefiava o núcleo de economia do Ministério da Fazenda. Bom, acabei 
sendo indicado para o emprego e fui para o Chile. 
- Quando chegou, o senhor foi trabalhar com Ràúl 

Prebisch? 
- Na verdade eu cheguei em fevereiro de 1949, e Prebisch chegou 
dois meses depois de mim. Eu fui como representante do Brasil pre
parar o estudo anual da economia latino-americana. Como havia 
aprendido a levantar dados econômicos durante minha passagem 
pela Fundação Getúlio Vargas, contratei pessoas aqui para fazerem is
so, sob minha orientação. Para se ter uma idéia de como eu trabalha
va, já erri setembro de 1949 escrevi um artigo sobre a economia bra
sileira que foi publicado na Revista de Economia, dirigida por Eugê
nio Gudin, sendo logo traduzido para o italiano e espanhol. Esse ar
tigo me projetou como um economista que apresentava uma Visão 
original dos problemas brasileiros, e foram as idéias aí lançadas que 
desenvolvi mais tarde em meus livros. 

Em 1950, apresentei o primeiro estudo sistemático sobre a econo
mia do Brasil ; o primeiro estudo com base quantitativa. Evidente
mente, para isso foi preciso inventar conceitos, ter uma enorme con
fiança na minha própria intuição, o que me foi ensinado por Prebisch. 
Tratava-se de-retratar, ou ter uma visão a longo prazo, da evolução da 
economia brasileira. Eu levantei as estatísticas, desde o começo do 
século, de tudo que havia: produção industrial, valor monetário, pro
dução agrícola ... Utilizei os censos, fiz o primeiro índice do quantum 
de importações e exportações no Brasil. Enfim, coletei todos os dados 
possíveis até 1949, particularmente para os anos entre 1925 e 1929, a 
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fim de tomá-los como base de comparação com o período de 1945 a 
1949. Foi nes§e momento que eu tive pela primeira vez uma visão cla
ra do crescimento da economia brasileira, e o que me impressionou 
de imediato foi verificar que ela se havia recuperado da crise de 1929 
muito antes da economia norte-americana. Portanto, a crise de 29 ha~ 
via provocado um deslocamento do centro dinâmico da economia 
brasileira. Ela cresceu para dentro, por conta própria, Esse trabalho, 
como você sabe, levou-me à elaboração do livro Formação econô
mica do Brasil. 
- Como esse estudo influenciou e se inseriu na formula

ção das idé_ias da CEP AL sobre o desenvolvimento lati
no-americano? Qualfoi a contribuição de Prebisch? 

- Prebisch trouxe para a CEPAL alguns ingredientes fundamentais, 
como sua experiência de diretor do Banco Central da Argentina. Isso 
o ajudou a perceber a diferença de ritmo e de comportamento entre a 
economia argentina e as economias centrais, como a inglesa, o que o 
levou à idéia de que o sistema capitalista não era um sistema homogê
neo: havia dissimetrias, disparidades de comportamento entre as eco
nomias que exportavam produtos primários e as que exportavam 
produtos manufaturados. A partir da teoria dos ciclos económicos, ele 
elaborou então a idéia de que a economia capitalista estava formada 
de um centro, onde se geravam os fenómenos importantes, e de uma 
periferia que absorvia o impacto do centro. A partir dáí vem a for
mulação do conceito de deterioração dos termos de troca. Meu es
tudo sobre o Brasil, e as discussões que mantivemos, levaram-no a 
formular a teoria da industrialização dos países periféricos, ou de in
dustrialização em condições de dependência ou de substituição de 
importações. A CEPAL passou a defender, para a América Latina, o de
senvolvimento através de transforqiações da estrutura económica e 
de mudanças radicais nas relações de comércio exterio_r. O desenvol
vimento deveria apoiar-se na industrialização voltada para o mercado 
interno. Essas idéias chocavam-se frontalmente com a posição dos 
econ<~mistas de formação monetarista. 
- Raúl Prebisch teve então muita influência sobre a sua 

forma de pensar e trabalhar, sobre sua metodologia? 
- Sem dúvida alguma, Prebisch me deu uma visão global do sistema 
capitalista do ponto de vista da periferia do sistema. Até esse mo
mento, influenciado por Marx, eu via os países latino-americanos do 
ponto de vista do centro do sistema. A periferia era uma coisa comple
tamente secundária, que tendia a simplesmente reproduzir a• forma 
de desenvolvimento do centro. Outra influência foi a própria forma 
de trabalhar de Prebisch: ele era uma pessoa que quando começava a 
estudar determinado assunto mobilizava grande massa de informa
ções antes de começar o tr_abalho de interpretação. Os anos que traba
lhei com Prebisch foram fundamentais ·para mim. 
- É interessante observar que a chamada teoria estru

turalista cepalinafoi elaborada em muito pouco tempo, 
porque em 1953, quando o senhor voltou para o Brasil, 
já veio como divulgador dessa teoria, exercendo uma 
forte influência sobre a jovem intelectualidade brasilei
ra, preocupada com os rumos do nosso desenvolvi-
mento. · 

- É curioso,· as idéias já estavam todas lançadas em 1953. Tudo foi 
formulado em praticamente quatro anos. As idéias da CEPAL adquiri
ram um grande prestígio no Brasil, difundiram-se rapidamente nas 
universidades e, quando voltei, fui solicitado por vários grupos, enti
dades e instituições para fazer conferências, participar de debates. 
Surgiram até polêmicas através de jornais. Eugênio Gudin decidiu 
abrir um debate, convidando inclusive economistas estrangeiros, 
como o professor Ragnan Nurkse, pois para Gudin as idéias da CEPAL 
eram imaturas, imperfeitas. O que é importante assinalar é que havia 
uma grande efervescência de idéias. 
- O senhor voltou em 1953 para trabalhar no recém-cria

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o 
BNDE. 
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PERFIL 
- Eu vim como representante da CEPAL para participar do grupo 
misto CEPAL-BNDE, encarregado de fazer um estudo prospectivo do 
Brasil. Destinava-se a estudar a aplicação à economia brasileira, dos 
métodos de planejamento estrutural preconizados pela CEPAL, forne
cendo subsídios para à formulação de programas de desenvolvi
mento económico, orientando investiméntos e indicando os setores 
carentes de aperfeiçoamento. Trabalhei com um pequeno grupo, do 
qual faziam parte Américo Barbosa de Oliveira e Regino Boti. A morte 
de Getúlio Vargas em agosto de 1954 trouxe algumas dificuldades 
· para nós, já que o novo presidente da República, Café Filho, não acei
tava as nossas idéias. Mas assim mesmo, trabalhando isolado, sem 
ajuda, consegui terminar esse estudo, que afinal serviu .de base para o 
Plano de Metas de Juscelíno Kubitschek. 

- Professor Celso, vamos dar um saito na sua trajetória de 
vida e cbegar logo à Sudene, criada por lei do Congresso 
em 27 de maio de 1959. 

- Em 1958, depois de passar um ano na Universidade de Cambridge 
dando um curso, fui convidado para voltar ao Brasil como diretor do 
BNDE. Aceitei, com uma condição: a de restringir meu trabalho ape
nas aos assuntos referentes ao Nordeste. Eu estava decidido a contri
buir com meus conhecimentos para a solução dos graves problemas 
que atingiam a região onde nasci. Elaborei então um estudo que se 
chamou Uma nova política de desenvolvimento para o Nordeste. O 
presidente Kubitschek acompanhava esse trabalho, e quando termi
nei ele resolveu criar o Codeno, grupo que antecedeu . a criação da 
Sudene e que reunia os governadores do Nordeste, representantes 
do governo federá! e dos órgãos da região. Conversando com os polí
ticos e com os governadores do Nordeste, percebi que não se podia 
fazer nada na região sem contar com o apoio dos políticos de lá. É 
lógico que, mesmo assim, começaram a se mobilizar dentro do Nor
deste forças contrárias ao nosso trabalho: todos os aproveitadores, os 
industriais da seca, o pessoal do açúcar, levantaram suspeitas contra 
nós. Houve uma grande batalha no Congresso para impedir a criação 
da Sudene. 

- Por que tanta celeuma em torno do projeto da Sudene? O 
que estava sendo proposto? 

- É difícil explicar em uma conversa rápida. Mas eu lembraria em 
primeiro lugar que nós estávamos modificando o sistema de tomada 
de decisões no Nordeste. As decisões antes eram tomadas por peque
nos grupos fechados , pelos clãs do Nordeste, e o governo federal 
atuava lá através desses grupos. Nosso projeto era mudar totalmente 
isso e alterar o papel do governo federal na região. Queríamos que o 
governo tivesse uma base mais· ampla de decisão e de participação. 
Defendíamos que todas as decisões teriam que ser tomadas de portas 
abertas, em um conselho onde participariam os governadores da re
gião, homens de todos os partidos. Outro aspecto que provocou a 
guerra contra nós foi a visão que tínhamos sobre as soluções para a 
região. Considerávamos que era fundamental modificar a estrutura 
agrícola do Nordeste, que era preciso modificar a política de água, de 

. irrigação, porque até então toda a política servia para reforçar o lati
fúndio. · 

- É possível fazer um rápido balanço do seu trabalho na 
Sudene? 

-- Eu considero excepcional o que fizemos naquele período. Só o 
fato do nosso trabalho ter tido continuidade durante três governos, de 
se ter criado uma equipe que era conhecida aqui e no exterior pela 
alta qualificação, dedicação e idealismo, e de a Sudene ter iniciado 
projetos que iam desde a pesca até a captação de água subterrânea e a 
eletrificação rural, configuram um saldo altamente positivo. O Nor
deste mudou com a Sudene, é um mundo novo. Depois de 1964, a 
Sudene continuou a fazer trabalhos técnicos interessantes, mas o que 
mudou foi o Brasil, não foi a Sudene. A Sudene que eu ajudei a criar 
correspondeu a um certo Brasil, representou algo novo neste país. 
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-- Bom, antes mesmo da Sudene $ofrer modific~ções, o se
nhor deixou a superintendência para se tornar minis
tro extraordinário do Planejamento, em janeiro de 
1963, durante o governo João Goulart. O senbor tinba a 
incumbência de elaborar um plano de política econó
mica para o governo, o cbamado Plano Trienal. 

- Quanto a isso, acho que tenho pouca coisa a dizer: esse fato é por 
demais conhecido. Eu preparei um plano, mas na verdade não houve 
base de sustentação para ele. O plano foi muito útil naquele mo
mento, porque deu um perfil claro ao governo para ganhar o plebis
cito e reinstaurar o presidencialismo no Brasil. O objetivo era o de 
lançar uma política de estabilização com crescimento. O plano foi 
aceito por todas as correntes políticas, mas quando chegou a hora de 
colocá-lo em execução as tensões da sociedade brasileira eram tão 
grandes que ninguém queria sentar em torno da mesa para discutir 
nada. O presidente Goulart achou conveniente abandonar o -plano. 
Eu me afastei e voltei para a Sudene, onde permaneci até abril de 
15)64, quando tive meus direitos políticos cassados. 
- É no exílio que o senbor se torna professor universi-

tário ... 
- Logo que saí do Brasil, recebi vários convites. O primeiro veio da 
CEPAL, o que muito.me sensibilizou, depois dos Estados Unidos e paí
ses da Europa. Inicialmente fui para Santiago, onde trabalhei na CE
PAL. Em seguida, aceitei um convite da Universidade de Yale, nos Esta
dos Unidos, onde fiquei durante um ano, depois fui para a Inglaterra e 
finalmente para a França, onde organizei minha vida. Passei a dar cur
sos e seminários e a escrever textos sobre a América Latina, textos que 
foram traduzidos para dez línguas estrangeiras. Minha produção in
telectual foi muito maior durante os anos de exílio. 
- Como o senbor vê boje a formação dos economistas bra

sileiros e a produção intelectual dos jovens 
economistas? 

- Considero que hoje em dia a formação de economistas no Brasil é 
de primeira qualidade, seja pelo sistema de pós-graduação com 
tempo integral, seja porque a formação dos jovens foi em geral com
pletada no exterior, ou seja ainda porque o nível da pesquisa se ele
vou muito, e é isso que prepara, que forma o economista. Como eu já 
disse anteriormente, se o economista não faz pesquisa, se não vai tra
balhar .no campo, na prática, terá uma formação incompleta. 
- E a ciência económica, vai bem? Tem feito grandes 

progressos? 
- Eu não creio. A economia, como ciência, não deu nenhum passo 
adiante nos últimos 30 ou 40 anos. Desde Keynes, que tentou ampliar 
o espaço teórico da economia, não se fez mais nada, a não ser no 
campo da teoria do desenvolvimento e subdesenvolvimento. Aí se 
avançou um pouco 30 anos atrás. De lá para cá, o que houve foi a volta 
exacerbada da visão funcionalista da sociedade através de critérios 
económicos, que é a visão da Escola de Chicago. Para mim, os grandes 
economistas foram ao mesmo tempo grandes pensadores e filósofos . 
Hoje, o economista tem um instrumental que lhe permite entender a 
complexidade da sociedade, mas não se pode deixar a ele somente a 
resolução dos problemas, é preciso que as outras ciências sociais ve
nham enriquecer com seus instrumentos a visão desse todo social. 

O economista hoje assumiu o papel que outrora tiveram os advoga
dos: decide o destino das nações. Isso porque a economia" ocupa 
hoje um espaço demasiadamente grande. A economia se desenvolveu 
muito como técnica e não como ciência. As técnicas da economia apli
cada são muito sofisticadas, e exigem pessoas preparadas para enten
derem a sua linguagem própria. No mundo de hoje, o economista 

· ocupa cada vez mais um lugar privilegiado. Veja na Alemanha: o Hel
mut Schmidt é um economista, na França o Giscard d 'Estaing é econo
mista. Quando surge um Mitterrand, que é um humanista, é quase 
uma coisa anacrónica, porque quase todos os homens responsáveis a 
nível de Estado têm, de uma maneira ou de qutra, uma formação em 
economia. 
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José d'Albuquerque e Castro 
Professor-adjunto do Departamento de Física 

da Universidade Federal de São Carlos 

M uitas pessoas se surpreendem ao 
saber que os metais com que lida

mos diariamente são cristalinos. Comu
mente, o termo "cristal" é associado a 
materiais como o quartzo ou a pirita, que 

exibem faces planas e arestas bem defi
nidas. Essas características não são nor
malmente observadas nos metais por
que, sendo maleáveis, eles podem s~r 
polidos e manipulados de modo a assu-

mir as formas mais variadas, o que faz 
com que sua estrutura cristalina deixe de 
ser aparente. 

O que caracteriza um sólido como 
cristalino, todavia, não é sua aparência 
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Fig.1. Representação bidimensional da diferença de estrutura entre um cristal e um vidro. No cristal (à esquerda), um certo 
pàdrão - uma disposição dos átomos - se repete com regularidade. Esta regularidade faz com que, ao conhecermos 
as posições dos átomos em uma determinada região do cristal, possamos conhecer as posições de todos os seus átomos. 
Nesse caso, diz-se que há uma ordem de longo alcance. 

Num vidro (à direita), essa ordem de longo alcance não existe, como se pode ver na figura. Entretanto, pesquisas 
recentes .têm mostrado que, de modo geral, tanto no caso cristalino como no caso an,orfo, mantém-se o arranjo dos 
vizinhos mais próximos de cada átomo~ a ordem de curto alcance. 
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externa, mas a maneira regular com que 
seus átomos, íons ou moléculas (para 
simplificar, falaremos apenas de áto
mos) estão arranjados no espaço ( estru
tura cristalina). 

Para obtermos informações sobre es
se arranjo, precisamos recorrer a técni
cas especiais, já que as dimensões envol
vidas são muito pequenas ( da ordem de 
décimos milionésimos de milímetro). 
Dispomos hoje de várias técnicas que 
nos dão acesso a essas informações, e 
uma das mais utilizadas se baseia no fe
nómeno de difração de raios X. Quando 
analisamos uma amostra de metal co
mum com o auxílio de uma dessas técni
cas, constatarr:.os invariavelmente que 
tem estrutura cristalina. 

Outros materiais, como o vidro co
mum ou a glicerina sólida, não exibem 
um arranjo regular de seus átomos, e são 
denominados amorfos (ver figura 1). 
Embora não se disponha de uma de
monstração geral e rigorosa, acredita-se 
que qualquer sólido é mais estável numa 
estrutura cristalina, o que tem sido verifi
cado experimentalmente. Assim, os sóli
dos amorfos são sistemas que tendem a 
relaxar, isto é, transformar-se em estru
turas de maior estabilidade, num proces
so que é normalmente muito lento. No 
caso do vidro comum, por exemplo, o 
tempo envolvido no processo de relaxa
ção à temperatura ambiente é da ordem 
de séculos. 

J á que a estrutura cristalina é mais fa
vorável do ponto de vista da estabili

dade ( diz-se que tem menos energia li
vre), coloca-se a seguinte questão: por 
que alguns líquidos, como a glicerina, 
não se cristalizam normalmente quando 
solidificados, enquanto outros, como os 
metais líquidos, o fazem com a maior fa
cilidade? Para entendermos a resposta, 
precisamos considerar alguns aspectos 
da transição líquido-sólido. 

Um fato bem estabelecido é que o ar
ranjo espacial dos átomos de um líquido 
não é regular. Através de experiências de 
difração de raios X, por exemplo, verifi
camos que no caso dos líquidos a única 
ordem apreciável presente nesse arranjo 
abrange apenas cada átomo e seus vizi
nhos mais próximos, desaparecendo ra
pidamente à medida que passamos a 
considerar vizinhos mais distantes. Isso 
contrasta com o que se pode observar 
nos cristais, em que a regularidade se es
tende a um número muito grande de ca
madas de átomos. 

Em razão dessa diferença entre as es
truturas dos cristais e dos líquidos, tor-
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na-se necessário um considerável rear
ranjo atómico para que um material se 
cristalize ao.se solidificar. Um aspecto in
teressante desse rearranjo é que ele não 
se inicia ao mesmo tempo em todos os 
pontos do líquido, desencadeando-se a 
partir de alguns agregados de átomos 
( os centros de nucleação ), que resultam 
de certas flutuações na distribuição ató
mica. Assim, sob condições favoráveis, 
um líquido pode ser resfriado abaixo de 
sua temperatura de fusão (sofrendo um 
super-reefriamento) e s.er mantido nessa 
situação por algum tempo, antes que um 
ou mais centros de nucleação sejam for
mados e o líquido se cristalize. 

U ma experiência desse tipo pode ser 
facilmente feita em · casa. Basta to

marmos um recipiente contendo uma 
mistura de gelo moído e sal de cozinha, 
colocando em seu interior um frasco 
contendo água. A temperatura da mis
tura gelo-sal deve ser inferior a zero ( o 
que não é difícil, já que em geral as tem
peraturas no interior dos congeladores 
são menores que 0ºC). Desse modo, a 
água contida no frasco logo estará resfri
ada abaixo de seu ponto de fusão, e as
sim permanecerá por algum tempo. 
Basta no entanto uma leve perturbação 
do sistema, como um ligeiro toque no 
frasco, para que o processo de cristaliza
ção se desencadeie, e a água se trans
forme bruscamente em gelo. 

O tempo que um líquido super-res
friado permanece como tal, ou seja, o 
tempo necessário para o aparecimento 
dos centros de nucleação, está relacio
nado ao grau de mobilidade dos átomos 
do líquido. Essa mobilidade, responsá
vel pela propriedade de fluidez, é limi
tada pelas interações entre os próprios 
átomos, das quais resulta a viscosidade 
do líquido. 

A viscosidade pode variar muito de 
uma substância para outra. Para a sílica 
fundida, por exemplo, ela é de aproxi
madamente 10 poises (ver quadro), en
quanto para os metais líquidos ou para a 
água é da ordem de 10 poises. Como sa
bemos, a sílica ( dióxido de silício) é um 
ingrediente básico na fabricação dos vi
dros comuns. Em função da viscosidade 
de um líquido ser alta ou baixa, as exten
sões de tempo necessárias para os rear
ranjos atómicos são, respectivamente, 
longas ou curtas. A escala de tempo para 
esses rearranjos define o que se chama 
de tempo de relaxação do material. M,
sim, para a sílica fundida esse tempo é da 
ordem de um dia, enquanto para os me
tais líquidos é geralmente inferior a um 
décimo trilionésimo (l0- 13

) de segundo. 
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E importante levar-se em conta que, 
para um mesmo líquido, a viscosi

dade e o tempo de relaxação variam em 
função da temperatura. Acima da tem
peratura de fusão, essas variações são re-

VISCOSIDADE 

A viscosidade é a propriedade dos fluidos que os faz resistir ao fluxo, e resulta da 
fricção interna do fluido. Podemos descrevê-la como a resistência que camadas 
paralelas de um fluido opõem ao arrastamento devido às camadas vizinhas, que se 
deslocam a velocidades diferentes. 

A viscosidade é normalmente medida em poises, unidade que recebeu este 
nome em homenagem aJean-Léon Poiseville (1799-1869), por seus trabalhos pio
neiros em meçânica dos fluidos. O poise é a viscosidade de um fluido no qual duas 
camadas paralelas de área unitária, separadas por um centímetro, e que se movem 
com uma velocidade de um centímetro por segundo, resistem ao fluxo com a força 
de um dina .. 

Listamos abaixo a viscosidade de algumas substâncias à temperatura ambiente 
(em poises). 

acetona 0,003 
água 0,009 
álcool (etanol) 0,012 
ar 0,0002 
ferro (liquefeito, a 1.400ºC) 0,022 
glicerina 9,5 
mercúrio 0,015 
óleo de soja 0,5 
sólidos em geral ( valor típico) lQ14 
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!ativamente lentas, mas à medida que o 
líquido é super-resfriado elas se tornam 
muito rápidas ( ver figura 1). · 

Assim, caso a cristalização não ocorra, 
um líquido pode ser resfriado continua
mente a temperaturas muito abaixo de 
sua temperatura de fusão, às quais sua 
viscosidade adquire os valores carac
terísticos dos sólidos. Quando isso acon
tece, o líquido se solidifica sem contudo 
cristalizar-se. Em outras palavras, ob
tém-se por este processo um sólido 
amorfo produzido. De forma geral, dá-se 
a todo sólido amorfo o nome de vidro, 
por analogia ao vidro comum. No en
tanto, a analogia cessa aí, e os demais vi
dros não têm em comum com este ou
tras propriedades físicas ou químicas, e 
tampouco a aparência. 

A partir do que foi exposto, podemos 
ver que uma condição necessária para a 
formação de um vidro é que o processo 
de cristalização seja evitado. Em princí
pio, isto é possível desde que o líquido 
seja resfriado com suficiente rapidez 
para que o rearranjo atômico necessário 
à cristalização não tenha tempo de ocor
rer. Para materiais como a sílica fundida, 
que apresenta tempos de relaxação mui
to longos, essa condição é facilmente sa
tisfeita, sendo relativamen~e fácil impe
dir que o p~ocesso de cristalização se 
instale. No entanto, para os metais líqui
dos, que exibem tempos de relaxação 
extremamente curtos, é muito difícil evi
tar o processo de cristalização. De fato, 
durante muito tempo acreditou-se que 
os metais, ao se solidificarem, cristaliza
vam-se inevitavelmente. Só na década de 
1960 é que essa opinião mudou radical
mente. 

E m setembro de 1959, os físicos P. 
Duwez, W. Klement Jr. e R. H. Wil

lens realizaram, no Instituto de Tecnolo
gia da Califórnia, uma experiência na 
qual uma liga metálica líquida de ouro e 
silício (Au75Si25) era bruscamente resfri
ada. O objetivo era verificar se o sólido 
assim formado exibiria a mesma estru
tura cristalina da liga Au77Ge23, anterior
mente obtida pelo mesmo processo. No 
entanto, ao ser analisada através do mé
todo de difração de raios X, a liga Au-Si 
assim preparada não revelou nenhuma 
estrutura cristalina. Este resultado, a pro
dução de um vidro metálico, era de tal 
modo surpreendente que os autores he
sitaram em comunicá-lo de imediato, 
pois havia uma certa margem de dúvida 
na interpretação dos dados da difração. 
Quando finalmente decidiram divulgar 
o trabalho, em artigo enviado à revista 
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Fig. 2. Comportamento esquemático da viscosidade e do tempo de relaxação . 
em função da temperatura. À medida que baixamos a temperatura de um lí
quido, inicialmente situada no ponto A, um dos dois seguintes processos 
pode ocorrer: ao atingir a temperatura de fusão (Tf) no ponto 8, a viscosidade . 
e o tempo de relaxação podem subir verticalmente até atingir o ponto C, onde 
o líquido se cristaliza; ou então o líquido pode ser super-resfriado, e sua visco
sidade e seu tempo de relaxação seguem a curva BD. No ponto D, o líquido 
atinge uma viscosidade elevada, característica dos sólidos, transformando-se 
num vidro. A temperatura à qual isto ocorre é chamada de temperatura de vi
trificação (Tv). 

Nature e publicado em 1960, a palavra 
amorfo foi deliberadamente omitida. 

A este trabalho de pesquisa segui
ram-se outros, com o propósito de obter 
vidros a partir de outros elementos me
tálicos e também de investigar as propri
edades desses novos materiais. Em 1965, 
comprovou-se definitivamente que pos
suíam uma estrutura amorfa, com base 
em uma análise dos dados da difração de 
raios X por uma liga de paládio e silício 
(Pd80Si20). Nos anos seguintes, demons
trou-se também a existência de uma 
transição líquido-vidro nesses materiais. 

O interesse pelos vidros metálicos 
tem crescido de forma acelerada, princi
palmente na última década. Nesses anos, 
os estudos de suas propriedades mecâ
nicas, magnéticas, elétricas, térmicas e 
de resistência à corrosão revelaram 
serem esses materiais dotados de grande 
importância científica e tecnológica. 
Atualmente, é grande o número de físi
cos, químicos e engenheiros que se de
dicam à pesquisa dos vidros metálicos, 
tentando compreendê-los melhor e pro
mover a exploração tecnológica de suas 
extraordinárias propriedades. 

Do ponto de vista científico, os vidros 
metálicos constituem um fascinante de
safio. Desde o advento da física mo
derna, os físicos têm desenvolvido, com 
bastante sucesso, teorias microscópicas 
capazes de explicar e prever um grande 
número de processos e propriedades 
em sólidos. Quase sempre, essas teorias 
pressupõem a existência de uma ordem 
cristalina no arranjo dos átomos dos ma
teriais, que aparece muitas vezes como 
elemento fundamental para a explicação 
de certos fenômenos. Assim, a inexistên
cia dessa ordem representa uma grande 
dificuldade para a discussão das proprie
dades do sistema, ao mesmo tempo que 
serve de estímulo para o desenvolvi
mento de novas teorias que, certamente, 
hão de contribuir para a melhor com
preensão do mundo físico. 

Nos últimos 15 anos, particularmente, 
tem-se feito um considerável esforço no 
sentido de formular teorias capazes de 
descrever não apenas sistemas como os 
vidros, mas também os que exibem de
sordem composicional ou magnética. 
Assim, o estudo dos vidros metálicos se 
insere nesse quadro mais amplo. 
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Fig. 3. Técnica de fabricação de fitas contínuas de vidros metálicos. A técnica que 
aqui apresentamos consiste em dirigir um jato de metal fundido sobre a superfície 
de um tambor de cobre que gira a cerca de três mil rotações por minuto. Ao entrar 
em contato com o tambor, o líquido forma uma fita contínua com a largura de 
alguns centímetros e uma espessura geralmente da ordem de 50 micrômetros (50 
milésimos de milímetro). 

As taxas de resfriamento conseguidas com esse método são superiores a um 
milhão de graus Celsius por segundo, o que corresponde a mais de mil graus por 
milésimo de segundo. Outra técnica empregada baseia-se nos mesmos princípios 
descritos acima, mas a montagem é diferente. Consiste em pulverizar o metal lí
quido sobre um substrato frio, formando sobre ele diminutos discos com espessur
as que variam de dois a 10 micrômetros. Hoje, porém, esta técnica é bem menos 
utilizada que a anterior. 

Em nosso trabalho de pesquisa, temo
nos concentrado no estudo da estrutura 
eletrónica dos vidros metálicos, isto é, na 
distribuição espacial e em energia dos 
elétrons que constituem esses materiais. 
A estrutura eletrónica de um sólido está 
intimamente relacionada com o arranjo 
espacial de seus átomos, e desempenha 
papel fundamental na determinação de 
suas propriedades físicas. Atualmente, 
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podemos calcular com grande precisão 
a estrutura eletrónica de sólidos cristali
nos e, dentro de certas aproximações, a 
de sistemas com desordem composicio
nal. No caso de materiais amorfos, 
porém, ainda há muitos problemas a 
serem resolvidos. 

Do ponto de vista tecnológico, a im
portância dos vidros metálicos pode ser 
avaliada pelo fato de que muitos dos tra-

balhos sobre esses materiais são realiza
dos em laboratórios industriais. As pers
pectivas de uso técnico dos vidros me
tálicos são muito promissoras, uma vez 
que várias de suas propriedades su
peram as dos materiais cristalinos atual
mente utilizados em diversos campos de 
atividade. No entanto, para que se possa 
fazer uso deles na indústria, é necessário 
resolver certos problemas relativos à sua 
produçãQ. 

São conhecidas atualmente várias téc
nicas de fabricação de vidros metálicos. 
O princípio no qual a maioria se baseia 
é, em linhas gerais, o seguinte: uma fina 
camada de líquido é espalhada sobre um 
substrato de alta condutividade térmica 
(geralmente um metal), de modo que 
haja uma rápida transferência de calor 
entre o líquido e o substrato. A figura 2 
mostra, de modo esquemático, a mais di
fundida dessas técnicas. 

Há ainda processos de produção de 
camadas muito finas, ou filmes, de metais 
amorfos, que não se baseiam no resfria
mento de um líquido. Entre eles, desta
cam-se: a condensação de vapor, na qual 
o material é evaporado no vácuo e con
densado sobre um substrato; a deposi
ção química ou eletroquímica, na qual 
íons em solução aquosa são depositados 
sobre um substrato por reações quími
cas ou eletroquímicas, e a implantação 
de íons. Alguns filmes metálicos foram 
obtidos por meio de técnicas como as 
mencionadas acima antes mesmo de 
1960, mas as estruturas amorfas dos mes
mos não foram firmemente estabeleci
das. Vale lembrar que as propriedades 
desses filmes são geralmente muito sen
síveis ao processo de preparação, e que 
ainda não se sabe com certeza se eles 
exibem uma temperatura de vitrificação 
bem definida. Por razões como estas, al
guns autores dão-lhes o nome de metais 
amorfos, em vez de vidros metálicos. Es
pera-se que em pouco tempo possa-se 
decidir se essa distinção é ou não neces
sária. 

Com base nas técnicas atualmente co
nhecidas, ainda não foi possível produ
zir um vidro a partir de um elemento 
metálico puro. Simulações em computa
dor indicam que, para isso, seriam ne
cessárias taxas de resfriamento pelo me
nos um milhão de vezes maiores do que 
as que atingimos atualmente, oo seja, um 
trilhão de graus por segundo. No en
tanto, muitas ligas contendo dois ou 
mais elementos podem ser vitrificadas 
hoje em dia com relativa facilidade, e já é 
grande a relação de vidros metálicos as
sim obtidos. 
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Praia do Forte, na Bahia, uma das áreas do litoral brasileiro onde a desova de tar
tarugas marinhas é intensa. À direita, exemplar jovem de Eretmoche/ys imbri
cata, na Reserva Biológica do Atol das Rocas. 

U m trabalho de dois anos, realizado 
em condições precárias, com meto

dologia improvisada e criativa, muita 
vontade e esforço físico, recolheu os da
dos primários que permitem um mapea
mento completo da incidência de tar
tarugas marinhas e de seus principais 
pontos de desova ao longo do litoral bra
sileiro. Este é o primeiro passo para a 
proteção e o estudo desse animal, que 
hoje já tem espécies em adiantado pro
cesso de extinção. 

Informações sobre as populações, as 
espécies e o comportamento das tartaru
gas marinhas na costa brasileira consti-
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tuíram, até o final da última década, pre
ocupação constante da comunidade 
científica e de entidades ligadas à con
servação da natureza. Preocupação ab
solutamente justificável, já que se trata 
de um animal migratório que percorre, 
no Oceano Atlântico, praias do litoral 
brasileiro, africano, norte-americano e 
dos países da América Central. 

Enquanto países como o Suriname, 
Costa Rica e México já possuíam, há 
cerca de trinta anos, estudos complexos 
e projetos adiantados de proteção à tar
taruga marinha, nos países mais desen
volvidos, como os Estados Unidos, este 

Lúcia Toríbio 
Jornalista, 

Colaboradora de Ciência Hoje 

trabalho já vem sendo realizado há mais 
de cinqüenta anos. Até o final de 1979, 
porém, o Brasil só dispunha de uma pe
quena legislação da Superintendência 
do Desenvolvimento da Pesca (Sudepe), 
proibindo a pesca da tartaruga marinha 
no período da desova. 

Foi nesse contexto que se iniciou, em 
janeiro de 1980, o Projeto Tartaruga 
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Marinha, desenvolvido pelo Departa
mento de Parques Nacionais e Reservas 
Equivalentes (DN) do Instituto Brasilei
ro de Desenvolvimento Florestal 
(IBDF), em convênio com a Fundação 
Brasileira para a Conservação da Nature
za. Inicialmente, esteve a cargo dos ocea
nólogos Guy Guaeni dei Marcovaldi e 
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José Catuetê Borralho de Albuquerque, 
que decidiram partir de uma única infor
mação: existem tartarugas marinhas no 
litoral brasileiro. 

Hoje, com um levantamento comple
to das praias do Rio Grande do Sul 
ao Amapá, já se sabe que desovam no 
Brasil as espécies Chelonia mydas, 

Caretta caretta, Dermochelys coria
cea, Eretmochelys imbricata e Lepido
che lys olivacea. Em algumas praias, 
como no atol das Rocas (RN), Santa Isa- · 
bel ou Pirambu (SE), e Comboios (ES), já 
foi iniciado o trabalho de proteção e es
tudos da biologia e do comportamento 
desses animais nos períodos de desova. 

31 



verde (Chelo nia 
tografada na Reserva 

gica do Atol das Rocas. 
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Maria Ângela Azevedo 
Oceanóloga, 
consultora do IBDF para o Projeto Tartaruga Marinha 

As tartarugas são animais ver
tebrados da classe dos répteis e 
surgiram no Triássico, há 180 mi
lhões de anos, na época em que os 
dinossauros estavam iniciando 
seu domínio sobre os animais ter
restres. Não houve muitas modi
ficações das tartarugas do Triás
sico para as atuais. 

Registros fósseis e químicos, 
evidenciados em rochas, mos
tram que mudanças drásticas se 
deram na Terra há 65 milhões de 
anos, resultando na extinção de 
muitos grupos de organismos 
marinhos e terrestres, inclusive os 
dinossauros. Mas alguns grupos 
de tartarugas sobreviveram às 
mudanças, e duas subordens per
maneceram. 

As tartarugas marinhas atuais 
pertencem a duas famílias; Der
mochelydae, que só possui uma 
espécie, a tartaruga-de-couro 
(Dermochelys coriacea); e 

Cheloniidae, que possui duas 
subfamílias, cada uma com dois 
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gêneros e três espécies. A subfa
nn1ia Chelonini inclui a tartaruga
verde, a Chelonia mydas, a Che
lonia depressa e a tàrtaruga-de
pente (Eretmochelys imbricata). 
A subfamília Carettini inclui a 
Caretta caretta, a Lepidochelys 
olivacea e a Lepidochelys kempi. 
No Brasil, as espécies presentes 
são: Chelonia mydas, 
Lepidochelys olivacea, Caretta 
caretta, Eretmochelys imbricata 
e Dermochelys coriacea. 

As tartan;1gas são animais he
terotermos, ou seja, não mantêm 
constante sua temperatura cor
poral. Além disso, possuem uma 
carapaça protetora, também cha
mada de casco, conectada na 
parte inferior com o plastrão. A 
fecundação é interna e os ovos, 
como na maioria dos répteis, são 
postos em meio terrestre. 

Possuem uma grande cavidade 
corporal, contendo volumosos in
testinos, necessários para a diges-

tão de vegetais e de pequenos or
ganismos marinhos. 

É o tamanho da cavidade in
terna que permite à fêmea produ
zir e guardar um grande número 
de ovos. As fêmeas são capazes 
de armazenar esperma vivo por 
muitos anos, embora a fertilidade 
decresça com o tempo. Isto per
mite fertilizar numerosos ovos 
sem ter que acasalar a cada 
período. 

Além de respirarem por pul
mões, as tartarugas possuem 
adaptações que lhes permitem fi
car por mais tempo sob a água. 
Em muitas târtarugas; a água en
tra pela abertura anal, onde dois 
sacos se enchem e se esvaziam 
produzindo uma corrente de água 
que permite a captação de oxigê
nio. São capazes de armazenar 
grandes quantidades de oxigênio 
no sangue, o que .lhes possibilita 
permanecer imersas por longos 
períodos. A respiração também 
determina a necessidade de flexi
bilidade no tórax, dada pelo plas
trão, que permite a expansão e a 
contração da cavidade torácica. 
Quando a fêmea sobe à praia para 
desovar, seu enorme peso contra 
a areia diminui essa flexibilidade, 
dificultando muito a respiração . 

Outra adaptação das tartarugas 
marinhas é a redução do peso do 
casco em relação às terrestres, e 

sua forma hidrodinâmica, que di
minui o atrito com a água. Nas 
tartarugas marinhas, as patas en
contradas nas terrestres foram 
substituídas por nadadeiras. 

Quanto à alimentação, são em 
sua maioria carnívoras, e em al
guns casos onívoras. A Chelonia 
mydas difere das outras espécies 
por ser carnívora no primeiro ano 
de vida, passando depois a hábi
tos exclusivamente herbívoros. 

A desova de tartarugas mari
nhas no Brasil se dá, em geral, en
tre os meses de novembro e 
março, período que varia con
forme a espécie, as condições do 
local e o próprio comportamento 
do animal. Geralmente, o início, 
o ápice e o fim da desova de uma 
população de tartarugas ocorrem 
em média em um período de três 
meses. 

Só a-s fêmeas sobem à praia no 
período de desova, e dois fatores 
determinam a hora da subida: a 
luminosidade e a maré. Vão até a 
praia quando não há mais himino
sidade, aproveitando a metade fi
nal da maré ench~nte até a metade 
inicial da vazante: 

Ao saírem da água, locomo
vem-se vagarosamente na praia à 
procura do lugar ideal para a 
construção do ninho, percorrendo 
às vezes distâncias enormes. Es-
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ses deslocamentos são facilmente 
localizados, pois produzem ras
tros longos, sendo possível iden
tificar os de subida e os de des
cida. Os rastros também se di
ferenciam entre algumas espé
cies. 

A segunda etapa do processo é 
a confecção da chamada cama, 
um buraco de largo porte, com di
mensões que variam em função 
do tamanho e do comportamento 
do animal, podendo atingir até 
três metros de comprimento por 
um metro de profundidade. A 
cama é feita principalmente com 
as nadadeiras anteriores (diantei
ras), que deslocam enormes 
quantidades de areia. 

Depois de terminada a constru
ção da cama, inicia-se a constru
ção da cova em forma de cuia, 
onde serão postos os ovos. A cova 
é feita com as duas nadadeiras 
posteriores (traseiras). Enquanto 
uma retira a areia, dobrando a 
parte terminal como uma concha, 
a outra faz um movimento brusco 
de trás para frente, para que a 
areia retirada não caia novamente 
dentro do buraco. O animal al
terna esses movimentos até atin
gir a profundidade adequada. 

O conjunto da cama com a cova 
é o que chamamos de ninho. 

Finalizada a construção da 
cova, inicia-se a postura, que 
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consiste na expulsão dos ovos 
com o auxílio de um líquido vis~ 

' coso, mediante contrações. Em 
cada nidificação, são colocados 
cerca de 100 a 150 ovos. Durante 
a postura, as duas nadadeiras pos
teriores protegem a cova para que 
não haja entrada de areia .. A se
guir, o animal tapa a cova, inicial
mente com movimentos das nada
deiras posteriores e depois com as 
nadadeiras anteriores, cobrindo a 
cova de areia no mesmo tempo 
que se desloca para a frente. Isto 
terminado, a tartaruga volta ao 
mar. 

Já que o tempo de cada etapa do 
processo varia, a tartaruga pode 
ficar na praia, aprisionada pela 
maré baixa. Quando isto ocorre, 
fica exposta ao sol ou não até a 
próxima subida-da maré, que lhe 
permitirá nadar. 

A duração da desova varia em 
função da escolha do local. Pode 
acontecer de o animal concluir lo
go o processo, ou de repetir uma 
ou várias vezes as primeiras eta
pas. Há casos em que chega até a 
construir a cova, e a abandona por 
encontrar a determinada profun
didade certos aspectos estruturais 
que não lhe permitem efetuar a 
desova, 8U porque simplesmente 
não está fisiologicamente pre
parada para desovar. 

Outro comportamento bastante 
comum é a chamada' 'meia-lua'', 
em que a'tartaruga sobe e desce a 
praia sem cumprir nenhuma etapa 
do processo de postura. 

No mesmo período de desova, 
cada tartaruga volta à praia para 
pôr, em média, de três a seis ve
zes, em intervalos intercalados de 
mais ou menos dez dias, passando 
dois a três anos sem retornar à 
praia. É o que ocorre, por exem
plo, com a Chelonia mydas. 

Os machos não sobem à praia, 
mas muitas vezes são vistos na
dando nas proximidades, à espera 
das fêmeas que estão desovando. 

A maioria dos pesquisadores 
acha que as tartarugas chegam à 
maturidade sexual entre a idade 
de 13 e 20 anos. 

A incubação das tartaruguinhas 
leva cerca de sessenta dias. A 
maioria dos filhotes eclode ao 
mesmo tempo, rompendo a casca 
do ovo com o focinho, pois neces
sitam trabalhar juntos para esca
par do ninho. Os que ficam na 
parte superior vão escavando e re
movendo a areia, enquanto os que 
estão localizados na parte inferior 
do ninho constroem uma espécie 
de plataforma de subida. 

Depois de construído o cami
nho para chegarem até a superfí
cie, esperam a temperatura cair, 
geralmente à noite, para saírem 

definitivamente do ninho, evi
tando assim a exaustão causada 
pelo calor. Parece que as tartaru
guinhas ficam entorpecidas na su
perfície, só reiniciando as ativida
des quando há declínio de tem
peratura. Até uma chuva fria pode 
causar a emersão durante o dia, o 
que é prejudicial à ninhada, já que 
à noite são menos suscetíveis à 
ação predadora de gaivotas e 
peixes. 

Logo que rompem a superfície 
da areia, são atraídas pela fonte 
luminosa mais forte, que geral
mente é o mar. Por isso, pessoas 
que por acaso estejam presentes 
devem tomar cuidado com o uso 
de lanternas, que podem desori
entar os filhotes. 

Muitos ovos podem não eclo
dir. Com certa freqüência, esses 
ovos que não eclodem apresen
tam embriões malformados, com 
anomalias como: duas cabeças; 
uma, duas ou três nadadeiras; al
binos; ou mesmo com um tama
nho bem menor do que os nor
mais. 

Ventos fortes podem arrastar 
grandes quantidades de areia, fa
zendo com que os ovos, por fi
carem muito próximos da superfí
cie, cozinhem com o calor. Marés 
anormalmente altas também po
dem atingir os ninhos, provo
cando o apodrecimento dos ovos. 
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A escassez de informações bibliográfi
, cas levou o Projeto Tartaruga Mari

nha a iniciar seus trabalhos a partir de 
dados absolutamente primários. Envia
ram-se cartas às prefeituras de todos os 
municípios litorâneos brasileiros, colô
nias de pescadores e universidades, com 
um pequeno questionário sobre a ocor
rência de tartarugas na localidade. Nele 
se perguntava se eram vistas tartarugas, 
se as praias da região eram utilizadas 
para desova e, em caso afirmativo, em 
que período do ano isto ocorria. Pergun
tava-se ainda se havia alguma utilização 
econômica do animal, tanto do casco 
como da carne ou dos ossos. 

A catalogação dos questionários· levou 
a uma primeira conclusão: as tartarugas 
marinhas desovam habitualmente no 
Brasil, do litoral_ norte do Rio de Janeiro 
até a costa do Amapá. O número desses 
quelônios no litoral brasileiro e sua im
portância científica, econômica e cul
tural para o país eram suficientes para 
justificar a continuidade do projeto. 

Partindo desta justificativa, o Projeto 
Tartaruga Marinha foi definitivamente 
aprovado para, no período de janeiro de 
1980 a dezembro de 1982, concluir o le
vantamento de todas as áreas, indicar as 
regiões prioritárias e iniciar ó trabalho 
de proteção, com vistas a um futuro ma
nejo e à recuperação das populações di
zimadas. 

A s pesquisas de campo iniciaram-se 
em maio de 1980 pelas praias da 

Paraíba, local escolhido por amostragem 
aleatória e por estar no centro da át"ea de 
interesse. Em condições inicialmente 
precárias, trabalhavam apenas os dois 
oceanólogos, utilizando ·equipamentos 
próprios e meios de transporte inade
quados - o que foi possível conseguir 
com a pouca verba disponível. 

A obtenção dos primeiros resultados 
trouxe maior credibilidade e interesse 
pelo projeto, que recebeu então maiores 
recursos financeiros e equipamentos 
provenientes da F AO ( Organização 'para 
a Alimentação e a Agricultura das Nações 
Unidas) e o Programa PIN-Proterra, atra
vés do IBDF. 

Percorrendo cada localidade, o pro
cesso utilizado nas pesquisas reunia in
formações de práticos e pescadores so
bre os interesses turísticos regionais e 
sobre a presença de resquícios dos ani
mais ( cascos, ovos ou objetos manufa
turados), somadas às observações técni
cas que indicavam os locais que, porra
zões geográficas, favoreciam a presença 
dos animais. Para a desova, as tartarugas 

34 

Vista aérea do atol das Rocas, importante refúgio para a desova de tartarugas marinhas e para 
o estudo destes animais. Na foto menor, exemplar de Chelonia mydas sendo marcado com 
uma placa numerada de metal. 

marinhas procuram preferencialmente 
praias de topografia plana, com apre
sença de bancos de alimentação ( algas e 
outros), água de temperatura elevada e 
areia própria para a escavação da cova de 
postura, pouco compacta e sem a pre
sença de pedras ou raízes. 

Para se chegar a dados confiáveis, al
gumas técnicas tiveram que ser desen
volvídas na prática, dada a originalidade 
do trabalho. A primeira delas foi nunca 
identificar o pessoal técnico como pes
quisadores, principalmente de órgão go
vernamental. Isto faria com que fossem 
imediatamente identificados como fis
cais, o que levaria à sonegação das infor
mações. Outra exigência, que envolvia 
principalmente percepção e sensibili
dade, foi a filtragem das informações, 
que muitas vezes incluíam elementos 
culturais, religiosos e folclóricos distan
tes da realidade objetiva. 

Foram várias as dificuldades devidas 
às características especificamente regio
nais e mesmo locais. A grande extensão 
do litoral brasileiro, entre outras coisas, 

não permitiu que se recolhessem infor
mações unificadas. Tanto a forma de 
utilização como a nomenclatura das várias 
espécies de quelônios variam de região 
para região. A Chelonia mydas, por 
exemplo, que desova em praias do Rio 
de Janeiro ao Amapá, recebe as denomi
nações de tartaruga, tartaruga-do-mar, 
tartaruga-verde, tartaruga-aruanã, de
péia, jereba, suçuarana, tartaruga-pedrês 
e aruanã. Para a Eretmochelys imbricata, 
os pesquisadores encontraram as deno
minações de tartaruga, tartaruga
legítima, tartaruga-verdadeira, tartaruga
de-pente e tartaruga-de-casco-vinho. 
A Caretta caretta é chamada de tartaru
ga-de-morro, tartaruga-de-meio-pente, 
tartaruga-mestiça, tartaruga-cabeçu
da, tartaruga-vovó e vovó-da-aruanã. A 
Lepidochelys olivacea é conhecida co
mo tartaruga-comum em Sergipe, e a 
Dermochelys coriacea é tratada de tarta
ruga-de-couro, tartaruga-gigante, tarta
ruga-sete-quilhas, tartaruga-quilhada e 
tartaruga-de-serro. 

Para concluir o primeiro levanta
mento, os participantes do Projeto Tar-
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áreas consideradas secundárias 
para a manutenção do estoque 

áreas por estudar 

Mapa de áreas de desova de tartarugas marinhas no litoral brasileiro, preparado com base np 
levantamento do Projeto Tartaruga Marinha. Entre as áreas estudadas, está a praia de 
Pirambu, em Sergipe (no alto). 

taruga Marinha, que contaram em algu
mas localidades com a participação de 
universidades e instituiÇÕ(?S científicas 
regionais, percorreram quilômetros de 
praias, utilizando automóveis e barcos, e 
mesmo a pé. Ao final, foi possível ela
borar o mapa desta página. 

A pós a conclusão do primeiro levanta
mento do litoral, o Projeto Tartaru

ga Marinha partiu para sua. segunda 
etapa: a delimitação de áreas primordiais 
e secundárias para a proteção dos quelô
nios em território brasileiro. 

As áreas do atol das Rocas (no limite 
de 200 milhas do Rio Grande do Norte), 
da praia de Santa Isabel ou Pirambu (li
toral norte do estado de Sergipe), da ilha 
de Trindade (500 milhas a leste do litoral 
do Espírito Santo), da praia de Com
boios (litoral norte do Espírito Santo), 
da praia do Forte (norte da Bahia) e da 
praia dos Lençóis Maranhenses ( sul do 
Maranhão) foram consideradas primor
diais para a proteção das tartarugas mari
nhas no Brasil. Todas elas apresentam 
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grande incidência de desova e, além dis
so, na praia de Comboios aparece para 
postura a espéeie Dermochelys coriacea, 
hoje em adiantado processo de extinção, 
com pouquíssimas áreas de nidificação 
em todo o mundo. 

Das áreas indicadas, apenas duas já 
têm proteção garantida: o atol das Rocas, 
reserva biológica, e Lençóis Maranhen
ses, parque nacional, ambas sob o con
trole do IBDF. A transformação das 
praias de Santa Isabel e Comboios em 
áreas protegidas vem sendo encaminha
da pelo órgão. 

A lém da utilização irracional dos que
lônios, com o aproveitamento indis

criminado do casco para a confecção de 
peças artesanais destinadas a um mer
cado bastante limitado - uma carteira 
de tartaruga atinge no Mercado Modelo 
de Salvador preços de até 200.000 cru
zeiros -, este grupo de animais está 
ameaçado também pelos hábitos ali- · 
mentares e culturais das populações li-

torâneas e pelo desenvolvimento ur
bano nas praias de desova. 

Se em alguns pontos a tartaruga se 
constitui numa importante fonte de ali
mentos das populações mais pobres, e 
assim é utilizada, em outros o consumo 
da carne e dos ovos é muito mais uma 
tradição do que necessidade premente. 
É o caso, por exemplo, da praia de 
Pirambu, onde tradicionalmente as tar
tarugas não são mortas - seus ovos é 
que são capturados. Esses ovos, cuja 
coleta é um trabalho difícil e cansativo, 
são vendidos pela metade do preço dos 
ovos de galinha. 

O desenvolvimento urbano das praias 
de desova também pode facilmente es
pantar os quelônios, não só pelo maior 
movimento de pessoas na área mas, 
principalmente, devido à instalação de 
luzes elétricas e luminárias: um simples 
foco de lanterna pode fazer com que as 
tartarugas retornem ao mar sem efetuar 
a desova. Elas só o fazem no escuro ab
soluto, iluminadas apenas pela lua. 

N as áreas do atol das Rocas e da praia 
de Pirambu, o Projeto Tartaruga 

Marinha-já iniciou os estudos qualitati
vos e quantitativos das populações de 
quelônios, bem como programas para a 
sua proteção. Na praia de Pirambu, já há 
dois anos se realizam essas pesquisas, 
entre os meses de dezembro e janeiro, 
auge da época de desova. Ali têm sido re
alizados - pelos próprios pesquisa
dores - trabalhos de conscientização da 
população e até mesmo fiscalização, 
paralelamente à observação de hábitos e 
à contagem de indivíduos e ovos. 

O primeiro resultado deste trabalho 
foi o aparecimento, no ano passado, de 
filhotes recém-nascidos na praia. Se
gundo depoimentos de pescadores lo
cais, há 15 anos que isso não acontecia, 
tão intensa era a captura. 

No atol das Rocas, além da observação, 
foram marcados 43 indivíduos da espé
cie Chelonia my_das. A técnica de marca
ção das tartarugas com pequenas placas 
de metal numeradas tem por finalidade 
o estudo quantitativo, comportamental e 
de aspectos migratórios. Ela foi aplicada 
pela primeira vez no Brasil, embora ve
nha sendo praticada há décadas em paí
ses da América Central, da África e da 
América do Norte. Também foi utilizada, 
em alguns indivíduos, a aparelhagem de 
radiotelemetria que, instalada no ani
mal, possibilita conhecer seus hábitos, 
especialmente durante os intervalos en
tre as desovas de cada período de nidifi
cação. 
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~ _ E m 1825, o dinamarquês Peter W. Lund 
~ cheg u pela primeira vez ao Brasil, 
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onde per aneceria quatro anos fazendo 
coletas zoológicas e botânicas. Após uma 
curta esta a na Europa, regressou 
definitiv ente ao Brasil em 1833, e no 
mesmo no empreendeu uma expedição 
botânica pelo interior do país, partindo do• u 
Rio de Janeiro. Na volta, passa~ por r 
Curvelo (MG), encontrou-secas aknente ~ 
com seu co patriota Claussen, que o 
colocou a ar da riqueza da região em 
mamíferos fósseis. 

Lund estabeleceu-se então em Lagoa 
Santa (MG), começando uma estafam 
peregri.oação de gruta em gruta: em 6 i 

delas, encontrou restos fósseis. · 
PerioJicamente, começou a enviar r 
de eus trabalhos científicos à Euro 
di lgando suas" descobertas. Entre · 
1849, remeteu à Dinamarca os fóss 
c etados: mais de 12.000 peças. Em 
s uida, interrompeu definitivamente suat 
P,esquisas, vindo a falecer em 1880. Até 

je, o povo de Lagoa Santa,· onde foi 
epultado, reverencia sua memória. 

Çflleta de restos fósseis de aves em um 
d'ós salões da gruta dos Brejões, no 
sertão da Bahia. De roupa clara, partici
pando dos trabalhos, Cástor Cartelle. 





Entrada da gruta dos Brejões, na vertente de um dos morros da serra das Araras. 

e om razão, Lund recebeu a denomi
nação de Pai da Paleontologia Bra

sileira, tanto por suas descobertas como 
por seus escritos, nos quais deu a conhe
cer mais de cem espécies, tanto da fauna 
pleistocênica extinta quanto da atual. A 
Europa já tinha ficado surpresa com os 
restos fósseis provenientes da Argentina, 
levados, entre outros, por Darwin, e a 
fauna semelhante noticiada por Lund, 
datada de 10.000 a 15.000 anos, projetou 
o Brasil e Lagoa Santa no mundo cientí
fico da época. Quando do envio da cole
ção de seus achados à Dinamarca, Lund 
escreveu ao rei Cristiano VIII, seu amigo 
e financiador: "esta coleção deve ser 
utilizada pela ciência, tão logo e de 
modo tão completo quanto possível, em 
virtude de seu interesse e de seu valor 
científico". Grandes nomes da paleon
tologia mundial, como Winge, Rein
hardt, Liddeker, Owen, Stock, Ameghi
no, Burmeinster, Gervais e Hoffstetter, 
usaram ou se referiram ao material co
lhido por Lund no Brasil. 

Durante muito tempo, com raras ex
ceções, as pesquisas paleontológi

cas de mamíferos ficaram adormecidas 
no Brasil. Na década de 1930, houve um 
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surto em Minas Gerais, promovido pela 
Academia Mineira de Ciências. O ma
terial coletado na ocasião encontra-se 
hoje depositado no Museu de História 
Natural da Universidade Federal de Mi
nas Gerais. Cerca de 600 peças foram re
cuperadas. 

Na década de 1940, começou a surgir 
o trabalho daquele que seria o segundo 
Lund, Carlos de Paula Couto, paleontólo
go do Museu Nacional do Rio de Janeiro; 
falecido no Rio Grande do Sul em fins de 
1982. Desde o início do século, cientistas 
do museu vinham fazendo coletas, sem 
continuidade, especialmente no Nor
deste. O trabalho de Paula Couto pode 
ser resumido em uma palavra: monu
mental. A recente morte deste sábio, 
simples e modesto, foi uma séria perda 
para a ciência brasileira. Além de um 
grande paleontólogo, a nação perdeu 
uma figura extraordinária de cientista e 
de trabalhador. No tocante a mamíferos 
fósseis, a tradição paleontológica do Mu
seu Nacional continua através de Fausto 
L. de Souza Cunha, que tem feito impor
tantes descobertas no Nordeste, no Rio 
Grande do Sul e em Mato Grosso. Em 
Minas Gerais, a tradição vem sendo reto-

mada nas duas universidades de Belo 
Horizonte- a Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e a Universidade 
Católica de Minas Gerais (UCMG) -
pelos alunos de Paula Couto: o autor 
deste artigo e José Sílvio Fonseca. O 
mesmo ocorre no Acre e no Rio Grande 
do Sul. Ao receber o título de doutor ho
nor-is causa pela UFMG, Paula Couto afir
mou em seu discurso: " .. . meu principal 
trabalho não foram as descobertas de 
campo nem os trabalhos publicados, 
mas formar continuadores". Trabalho 
apaixonante e difícil, seguir o caminho 
destes homens que lançaram os alicer
ces de uma ciência mais apreciada fora 
de nossas fronteiras do que no próprio 
país ... 

A s grutas calcárias do estado d~ Bahia 
certamente encerram uma nqueza 

paleontológica semelhante, se não su
perior, à das célebres grutas mineiras e 
às da região de Iporanga (SP). Há seis 
anos, a equipe de paleontologia da 
UCMG deu início a um trabalho de pes
quisa sistemática na gruta dos Brejões, si
tuada no município de Morro do Cha
péu, na serra das Araras, cerca de 500km 
a noroeste de Salvador. Nossa suspeita 
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Uma das peças encontradas nos Brejões é coberta de gesso, o que a protegerá no transporte 
para o laboratório onde será estudada. 

confirmou-se plenamente: grande quan
tidade de material paleontológico, espe
cialmente de mamíferos, foi resgatada. O 
trabalho continua, agora ampliado às re
dondezas. 

A primeira notícia que se tem de acha
dos paleontológicos no local foi forne
cida pelo padre Camilo Torrendt, em pe
queno opúsculo publicado em 1938. As 
peças de que fala o ilustre sábio per
deram-se quase todas, e só uma pequenís
sima amostra é guardada no Colégio An

tônio Vieira, em Salvador. Localizamos 
também algumas peças isoladas, sem es
pecificação de coletor, no Museu Nacio
nal do Rio de Janeiro. Entretanto, as pri
meiras publicações científicas sobre o 
material da gruta dos Brejões foram fei
tas pelo autor deste artigo. 

Só uma pequena parte da gruta foi até 
agora atingida em nossas pesquisas: suas 
grandes dimensões ( cerca de 11 km de 
comprimento), bem como o grau de 
periculosidade do trabalho, têm limi
tado o alcance de nossas escavações. Se
guindo os indícios disponíveis, escolhe
mos seis salões da gruta, e todos já forne
ceram material paleontológico.Já conse
guimos finalizar o trabalho em um dos 
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salões, provavelmente o que apresenta 
maiores dificuldades : a finíssima poeira 
em suspensão, a falta de circulação do ar 
e o ambiente propício a morcegos tor
nam o salão perigoso por sua insalubri
dade. A possibilidade de desabamentos 
completa o quadro. Sem certo preparo e 
experiência, a caminhada pelo interior 
da gruta pode ser e:xtremamente trai
çoeira. 

O ambiente de alguns dos salões da 
gruta é extremamente seco. Por esta 

razão, pudemos encontrar peças magni
ficamente preservadas, que fornecem 
preciosas indicações: em alguns casos 
percebe-se, inclusive, matéria orgânica 
colada aos ossos. Além de coprólitos, ou 
fezes fósseis ( ver "Os parasitas do ho
mem antigo", em Ciência Hoje n." 3), 
achamos bicos de aves, bem como unhas 
e pêlos de Pa/,eolama sp., espécie de lha
ma gigante duas vezes maior que as 
atuais. Muitas das peças apresentam uma 
típica coloração branca, como se fossem 
feitas de gesso, devido à perda da ma
téria de origem orgânica, preservando
se apenas a constituição mineral do osso. 
Este fenômeno torna extremamente friá
veis muitos ossos encontrados na gruta 

dos Brejões, o que exige cuidados espe
ciais e um meticuloso trabalho de en
durecimento em laboratório. 

Num dos salões de mais fácil acesso, as 
peças que se encontravam depositadas à 
flor da terra estavam muito danificadas 
por maus tratos de "turistas" que até lá 
conseguir.am chegar. É lamentável que 
peças únicas, de grande valor científico, 
tenham-se provavelmente perdido de
vido à falta de cultura e de conheci
mento. 

As três últimas escavações realizadas 
na gruta pela equipe da UCMG só foram 
possíveis graças ao apoio financeiro con
cedido ao projeto pelo Conselho Nacio
nal de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e à colaboração re
cebida da parte de alguns alunos e cole
gas da UCMG, que sempre cooperaram 
nos trabalhos de campo e de laboratório. 
O material encontra-se depositado no 
momento -naquela universidade, onde 
vêm sendo feitos os trabalhos de recons
trução, registro e estudo. No Museu de 
Ciências Biológicas, em processo de ins
talação na UCMG, será condignamente 
conservado um material que passou os 
últimos 10.000 anos ciosamente guarda
do nas entranhas da terra. 

Dos salões pesquisados na gruta dos 
Brejões, quatro situam-se em nível su
perior ao do antigo leito do rio que atra
vessava a gruta, o rio Jacaré. Nesses lo
cais, devem ter ocorrido inundações 
periódicas, já que muitas vezes se per
cebe que os ossos foram transportadós 
dentro dos salões. Nos declives suaves 
ou em volta dos blocos calcários, as pe
ças são mais encontradiças. Alguns es
queletos se encontram no interior da 
gruta porque os animais mortos foram 
carregados pelas águas das enchentes; 
nem todos, porém. O número de indiví
duos e a disposição dos esqueletos dis
persos, como os de Paleolama e de 
Nothrotherium maquinense ( espécie 
extinta de preguiça) sugerem outra pos· 
sibilidade. Estas duas espécies não se re
fugiavam habitualmente em grutas, 
tendo sido animais com hábitos de vida 
em catnpo aberto. As inundações repen
tinas dos locais baixos em volta da entra
da da gruta dos Brejões ainda hoje não 
são raras. Rebanhos ou indivíduos isola
dos podem ter procurado refúgio na en
trada e, posteriormente, nqs salões de 
nível mais elevado. É nesses locais que 
acharam a morte, impedidos de retor
nar, ilhados pelas águas ou perdidos na 
escuridão fechada. 
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Reconstituição de animal do gê
nero Paleolama. Seu tamanho 
era cerca de duas vezes maior 
que o das lhamas atuais. 

N as pesquisas realizadas na gruta dos Brejões, coletamos 
espécimes de diversos animais. 

O género Paleolama, bem próximo do das lhamas atuais, 
teve ampla distribuição por toda a América. Sua presença em 
territórios hoje quentes talvez denote que essas regiões ti
nham, no final do Pleistoceno, um clima semelhante . ao que 
hoje se encontra no altiplano boliviano ou nas regiões monta
nhosas do Equador, por exemplo. No Brasil, peças fósseis têm 
sido encontradas desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste. 

O material coletado na gruta dos Brejões ainda se encontra 
em processo de estudo, e assim não podemos afirmar se a es
pécie de Paleolama que viveu na i3ahia é idêntica à que viveu 
na Argentina ou em Minas Gerais. Tanto os espécimes achados 
por Lund como os encontrados na nação vizinha têm sido pou
co numerosos. Por outro lado, as características das lhamas, 
dos guanacos e das vicunhas atuais são muito semelhantes às 
dos animais. do género Paleolama. Para uma caracterização 
exata, é preciso haver uma quantidade de peças suficiente para 
indicar com chreza as variações possíveis dentro de uma po
pulação. 

A gruta dos Brejões forneceu material excelente e numero
so, que preenche os requisitos apontados acima. Entretanto, 
nenhum esqueleto foi encontrado completo. As peças são 
muito frágeis, especialmente os crânios e as mandíbulas. Por 
esta razão, não conseguimos até agora nenhum crânio com
pleto. Não obstante, nas numerosas partes e fragmentos coleta-
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dos pode-se estudar perfeitamente a anatomia dessas estru
turas. Possuímos mais de 1.500 peças, pertencentes a pelo me
nos 17 esqueletos. Está em processo de montagem, no Museu 
da Universidade Católica de Minas Gerais, um esqueleto com
pósito da espécie, ou seja, um esqueleto remontado a partir de 
peças procedentes de diversos indivíduos de idades e tama
nhos semelhantes. 

O tamanho do esqueleto é aproximadamente duas vezes 
maior que o de uma lhama atual. Através do estudo dos copró
litos achados, teremos indicações sobre o clima da época em 
que esse's animais viveram. Atualmente, está sendo feita a análi
se parasitológica dessas fezes fósseis, havendo possibilidade 
de se encontrarem nelas, por exemplo, ovos de helmintos. 

º
Nothrotherium maquinense, espécie de pequena pregui
ça terrícola herbívora que percorria lentamente os cam

pos, apoiando-se grotescamente no dorso das mãos e com os 
' convergentes, tem grande significado para a paleontologia 

'leira. Quando Lund decidiu "trocar" sua atividade de bo
ela pesquisa paleontológica, a primeira expedição que 
cura de fósseis foi à célebre gruta de Maquiné. Nesse 

· meiro fóssil encontrado foi, precisamente, o de um 
r e Nothrotherium maquinense. Sua denominação é 

ça do local, que tanto deslumbrou o sábio dina-
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O tamanho do animal, em vida, não ultrapassava o de uma 
ovelha atual. Éncontramàs peças pertencentes a pelo menos 
seis indivíduos, e o achado principal foi o de um esqueleto 
completo. Foi encontrado ao pé de um paredão, na superfície, 
no local onde o animal certamente morreu. Somente o crânio 
e a mandíbula estavam ligeiramente afastados do resto do es
queleto, e as demais peças achavam-se, inclusive, em sua maio
ria, articuladas. Este foi o primeiro esqueleto completo da es
pécie jamais encontrado. Os restos fósseis apresentam a colo
ração esbranquiçada a que já nos referimos e, após um pa
ciente trabalho de reconstrução ( diversas partes, como a bacia, 
encontravam-se muito fragmentadas), o esqueleto pode ser 
considerado muito perfeito. Para nós, que nos encontrávamos 
dentro da gruta, o momento do achado foi inesquecível: en
quanto as luzes das lanternas ressaltavam, na escuridão total, o 
branco do esqueleto, no salão ecoava, vinda de um gravador, 
uma peça de Rick Wakeman sugestivamente chamada Viagem 
ao centro da Terra. É uma vivência única tomar consciência de 
que "alguém" aguardou intacto por nós durante tanto tempo ... 

Partes do esqueleto de Nothroterium maquinense. No sentido horá
rio: crânio, bacia, mão direita e pé direito do animal. 

Reconstituição da preguiça-gigante Eremdtheriu 
laurillardi. Seu comprimento ultrapassava 
o de um elefante. No detalhe, 
foto do trabalho de montagem de um crânio do animal 

A s preguiças e grupos afins ( como os tamanduás e os tatus) 
são considerados como um dos exemplos da fauna típica 

sul-americana. A presença desses animais nas Américas do 
Norte e Central, bem como em ilhas do Caribe, deve-se a mi
grações a partir da América do Sul, que até 2,5 milhões de anos 
atrás era uma enorme ilha, semelhante à Austrália atual. Esses 
animais chamam a atenção por possuírem características sin
gulares entre os mamíferos. Alguns apresentam variações 
quanto ao número de vértebras cervicais, ossos longos com
pactos, ausência de esmalte nos dentes, cintura pélvica e vérte-

. bras sacrais coossificadas, superfícies articulares vertebrais ex
tranumerárias etc. 

O tamanho varia do mínimo, o de uma preguiça Bradypus 
tridactilus atual, até o máximo de um Eremotherium lauril
lardi, que ultrapassava o comprimento de um elefante. Desta 
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última espécie, encontramos poucas peças isoladas na gruta 
dos Brejões. Apareceram, porém, restos d~ pelo menos três in
divíduos da espécie Glossotherium (Ocnotherium) gigan
teum. Teria o tamanho aproximado de uma rês, ainda que com 
menor altura. Entre as peças coletadas, destacam-se duas mãos 
completas - antes destes achados, a espécie só era conhecida 
através de dentes e ossos muito incompletos, coletados por 
Lund. Num dos salões pesquisados, dispersos nos sedimentos, 
foram recolhidos numerosos ossículos dérmicos, que em vida 
ficavam imersos na pele do animal e eram talvez herança de 
antepassados com couraça. Foi coletado um úmero em que 
marcas numerosas e inconfundíveis feitas com instrumento 
cortante mostram claramente que o braço foi destacado do 
animal, o que sugere que este fóssil é a primeira amostra co
nhecida da atividade do homem primitivo brasileiro como ca
çador de preguiças. 
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Otatu-gigame Pampatherium humboldti, descoberto por 
Lund em Lagoa Santa, também tem aparecido na gruta dos 

Brejões. Infelizmente, ocorre nos locais mais difíceis até agora 
pesquisados. Embora tenhamos recolhido numerosos ossos 
de quatro indivíduos, não tivemos ainda a sorte de encontrar 
um espécime inteiro. Num dos salões, a acidez do terreno des
truiu as partes mais delicadas ( entre elas o crânio). Num se
gundo salão, conseguimos encontrar um crânio incrustado en
tre rochas. Após a difícil remoção de uma delas, tivemos o dis
sabor de ver desmanchar-se a peça, que se encontrava minera
lizaEia. Restou apenas um punhado de poeira branca amorfa. .. 

º
esqueleto completo de um ouriço-cacheiro (Coendou 
sp.) foi recolhido sobre um conjunto de lajes em que se 

achava dissemirnldO. Esta talvez tenha sido a coleta mais fácil 
dentre todas as realizadas nos Brejões. Há fundamentadas pos
sibilidades de que este esqueleto pertença a uma das espécies 
desconhecidas que a gruta dos Brejões guardava. Detalhes mí
nimos de sua morfologia são perceptíveis: em vida, o animal 
sofreu uma grave fratur~ na mão direita, e a ossificação pos
terior fez com que uma série de ossos se fundissem. 

D entre nossos achados, os restos de um espécime coletado 
ressaltam por seu peculiar estado de preservação. Trata

se de um tipo de lontra (Lutra sp.), recolhído no fundo de um 
tanque calcário entulhado das formações minerais conhecidas 
como "pérolas de gruta". Os ossos, recobertos por camadas ir
regulares de calcário, apenas insinuam suas formas. Por essa 
razão, o espécime foi batizado de "lontra à milanesa". Há gran
des possibilidades de se tratar de uma espécie desconhecida. 
Para seu estudo, não será necessário liberar o esqueleto da ca
mada que o recobre, destruindo sua áspera beleza, já que al
guns dentes estão à mostra. Por meio de radiografias, pode
mos obter uma clara defiriição de suas estruturas. 

P ela fragilidade do esqueleto, é muito difícil a preservação 
fóssil de aves. Por outro lado, estudá-las não é tarefa sim

ples, devido à grande semelhança entre as diferentes ordens. 
Não é raro encontrar-se em diversos trabalhos científicos re
ferências gerais a "restos esqueléticos de aves", sem maiores 
especificações. Num dos salões mais belos da gruta, em nível 
elevado e em comunicação direta com o exterior, consegui
mos encontrar grande quantidade de ossos muito bem preser
vados. Um dos trabalhos a ser feito é a comparação desse ma
terial com a fauna atual, cujo levantamento já foi realizado. Tal
vez consigamos assim mais uma indicação a respeito da paleo
ecologia do local. Cerca de mil peças foram coletadas. 
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Ossos de um terceiro animal surgiram ao pé de um paredão 
onde ocorrera violento desabamento. Entretanto, só consegui
mos percorrer estreito espaço, até onde entulhos irremovíveis 
pelos meios de que dispúnhamos barraram nossa passagem. 
Ossos longos, a escápula, garras, vértebras, costelas e pratica
mente todas as placas da carapaça foram recuperados, em per
feito estado de preservação. 

A partir do material de que dispomos, podemos calcular o 
tamanho desse tatu, que ultrapassava folgadamente o compri
mento de três metros. Se chama a atenção o tamanho de um 
tatu-canastra (Priodontes giganteus) quando comparado a um 
tatupeba (Euphractus sexcinctus), por exemplo, podemos ima-
ginar a majestosa presença desse gigante, três vezes maior que 
o tatu-canastra. 

Reconstituição do tatu
gigante Pampatherium 
humboldti. Este animal 
chegava a mais de três 
metros de comprimento 
da cabeça à cauda. 

Muitas outras espécies foram encontradas na gruta dos 
Brejões. A fauna apresenta grande coincidência com a de 

Lagoa Santa, como não poderia deixar de ser. Coletamos peças 
pertencentes a diversos roedores, veados, porcos-do-mato, 
mastodontes, .cavalos, antas, carnívoros e morcegos. À primei
ra vista, chama a atenção a "falta" de uma série de espécies en
contradas em Lagoa Santa: gliptodontes (animais semelhantes 
a tatus, mas com a carapaça rígida), macrauquênias (do tama
nho de um cavalo e, provavelmente, com Lima tromba seme
lhante à da anta) e "tigres-dente-de~sabre", por exemplo. Atri
buímos esse fato a haver em Lagoa Santa faunas mais "antigas" 

· e mais "modernas" misturadas. Na época de L und, e na maioria 
das escavações realizadas posteriormente, não foram feitos es
tudos estratigráficos, o que não permitiu que se distinguissem 
as camadas de diferentes idades geológicas. A fauna encontra
da nos Brejões, que seria mais recente, pode servir para situar 
com maior exatidão no tempo a fauna de Lagoa Santa. 

E ncontramos partes de dois esqueletos, muito bem preser
vados, de tamanduás-bandeira (Mirmecophaga tridac

tila). Num deles, falta quase todo o crânio, sendo que o res
tante da ossada está completa. Os dois esqueletos encontrados 
não sofreram enterramento após a morte do animal. O mais
completo estava disperso ao longó de utn estreito túnel por 
onde teria ocorrido o escoamento de água em pequena quan
tidade, já que Os ossos não apresentavam marcas de erosão. A 
recuperação deste esqueleto proporcionou o momento de 
maior perigo destes seis anos de escavações: já no fim de seu 
trabalho, o coletor esbarrou numa laje vertical que, no final do 
túnel, sustentava o teto. A rapidez e a presença de espírito do 
paleontólogo permitiram-lhe atirar-se pela boca de entrada 
justamente quando esta começava a desabar. Ao completarmos 
o esqueleto deste pacífico animal na tranqüilidade do labora
tório, não ·pudemos deixar de lembrar o alto risco envolvido 
em sua recuperação. O esqueleto é praticamente idêntico ao 
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À esquerda, poço de entrada da grl{ta das Onças, perto da gruta dos Brejões. À direita, visita do professor Paula Couto (sentado, à direita) à 
coleção de ossos fósseis da Bahia. A esquerda, Cástor Cartelle. De pé, o professor José Sílvio Fonseca. 

dos tamanduás atuais. A dieta especializada da espécie faz com 
que seja altamente estável, isto é, tenha mudado muito pouco 
ao longo do tempo. 

A região em volta da gruta dos Brejões apresenta possibili
dades incríveis para achados de fósseis. A limitação de 

meios, de uecursos humanos e de tempo só nos permitiu, até 
agora, um trabalho a 70km de distância, no local que batiza
mos como gruta das Onças. Quando lá entramos pela primeira 
vez, escutamos "rugidos" vindos da escuridão que puseram 
em prudente retirada toda a equipe. Um paleontólogo mais 
corajoso, porém, acabou por capturar a "onça", isto é, dois fi
lhotes de urubu que emitiam seus urros a plenos pulmões. 

No interior da gruta, tivemos uma enorme surpresa; acredi
tamos que seja o local onde se tenha conservado a maior quan
tidade de ossos de preguiça-gigante (Eremotherium lauril
lardi) de todo o mundo. Foram coletadas cerca de três tonela
das de ossos, pertencentes a pelo menos 15 indivíduos: um re
banho inteiro. Conseguimos determinar as diferenças entre 
machos e fêmeas e entre adultos, jovens e filhotes. Suspeita
mos, inclusive, que entre o material coletado se encontrem pe
ças pertencentes a fetos. O estudo mais aprofundado destes 
achados poderá levar-nos a grande conhecimento dessa €:spe
tacular espécie de preguiça-gigante, que se tornou o animal
símbolo da equipe. O trabalho atual de laboratório é penoso: 
limpeza, recon.strução, endurecimento, catalogação, separa
ção de peças por indivíduos, estudo científico, planos para a 
montagem de dois esqueletos etc. 

Mas o que fazia um rebanho inteiro de preguiças-gigantes 
- animais de campo aberto - no interior da pequena gruta 
das Onças, com diâmetro máximo de 25m? A pergunta surgiu 

. já no interior da própria gruta, e acreditamos que lá mesmo 
encontramos a resposta. Imagine-se um cone: essa é a confor
mação grosseira da gruta. A entrada é perpendicular, corres
pondendo ao vértice desse cone imaginário. A profundidade 
(quatro metros) permitiria a descida de animais adultos, que 
chegavam a ter mais de seis metros de comprimento total. Os 
filhotes teriam pulado atrás dos adultos ... 
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Mas por que entraram? A queda de um animal teria sido pos
sível, mas 15 caindo no mesmo buraco? A resposta pode estar 
nos indícios de um pequeno curso d'água já desaparecido, que 
encontramos no interior da gruta. Nos sedimentos em que se 
encontravam sepultados os ossos, inclusive, achamos grande 
quantidade de conchas de Biomphallaria sp., caramujos aquá-
ticos ( essas conchas, aliás, foram enviadas para estudo na Fun
dação Oswaldo Cruz, no Rio, já que caramujos deste género são. 
atualmente os transmissores da esquistossomose). A<,sim, é al
tamente provável que o rebanho inteiro lá tenha entrado im
pelido por uma sede desesperada, conseqüência de um prová
"'."el período de seca ocorrido na região - afinal, a água corria 
quatro metros abaixo do solo. A conformação da gruta, porém, 
impediu sua volta, constituindo-se em uma perfeita arapuca. 
Uma vez preso, o rebanho inteiro teria morrido de fome . A 
mistura dos restos na mesma camada de sedimentos indica 
que os animais morreram agrupados. 

No laboratório, é impressionante ter em mãos crânios de até 
80cm, fémures de mais de um metro, garras de 40cm, pés de 
1,30m ou insignificantes ossículos do ouvido. Para um conhe
cimento mais perfeito, só nos falta encontrar pêlos e copróli
tos desses animais. Mas a gruta das Onças não tem um am
biente tão seco quando o de certos salões da gruta dos Brejões. 

De toda forma, o trabalho ainda não está encerrado, e vere
mos o que novas escavações nos reservam. 
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Quando Júlio Verne publicou sua Viagem ao centro da Ten-a, 
em 1864, conhecia-se muito pouco sobre o interior do planeta. A 
narrativa das aventuras do professor Otto Lindenbrock e de seu so
brinho Axel, embora muito engenhosa e interessante, talvez seja a 
obra de Verne menos compatível com os conhecimentos da ciência 
atual. 

Fotografia da cratera do vulcão do monte Etna, na Sicília. O material branco em volta da cratera são cinzas, e 
a parte vermelha é um lago de lava. Os vulcões, juntamente com os gêisers e as fontes hidrotermais, são 
evidências do calor da Terra. Entretanto, são fenômenos que ocorrem próximo à superfície, pelo acúmulo 
de calor em determinadas regiões, geralmente devido a fenômenos tectônicos. 
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. . . foco 
Fig. 1. S1smograma de terremoto ocorrido no norte da 
Colômbia em 11 /3/79, registrado por sismógrafos do p 
Instituto As.tronômico e Geofísico da USP, localizados p 
em Foz do Areia (PR). A profundidade do foco foi de 
168km e a magnitude de 5,2 na escala Richter. O sismo é 
registrado em fita magnética e depois reproduzido em 
papel. As várias pistas correspondem à reprodução de sis
mógrafos das componentes vertical, norte-sul e leste-oes-
te, sem e com filtros eletrônicos. Estão assinaladas as ondas 
P (longitudinais), pP, PP, PPP e PcP, e a onda sP, cujo pri
meiro ramo é uma onda do tipo S (transversal). A pista su
perior é o registro de tempo, onde cada intervalo entre dois 
picos, no lado inferior, vale dez segundos. A onda P foi registra
da às 12h23min25s, hora de Greenwich. 

Fig. 2. Trajetórias de ondas sísmicas pelo interior da Terra. O hemis
fério inferior indica as trajetórias das ondas assinaladas no sismogra-
ma da figura anterior. A profundidade do foco e a distância entre o sismo 
e a estação foram exageradas, para maior clareza da figura. No hemisfério 
superior, estão representadas ondas P que chegam a diferentes pontos da 
Terra. Representação análoga vale para as ondas S. estação sismográfica 

N o tempo de Júlio Verne, só era pos
sível ter acesso direto a profundida

des na Terra inferiores a um quilômetro. 
Hoje, as sondagens mais profundas atin
gem cerca de 10km, o que representa 
um progresso muito pouco significativo 
para o conhecimento do interior de um 
planeta com um raio de 6.370km. A difi
culdade de acesso direto, aliás, foi um 
sério obstáculo para o desenvolvimento 
da geofísica, que tem por objetivo o co
nhecimento da estrutura e da composi
ção do interior da Terra, bem como dos 
fenômenos físicos que aí ocorrem. 

Como então puderam evoluir os co
nhecimentos sobre o interior da Terra 
nos últimos 120 anos? 

Os geofísicos aprenderam a analisar 
as informações que chegam à superfície, 
provenientes do interior da Terra, trans
portadas por vários agentes: as ondas sís
micas, o fluxo de calor, o campo gravita-
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cional e o campo geomagnético. Apren
deram também a extrair informações de 
acontecimentos do passado geológico 
que ficaram gravados nas rochas e têm 
sido essenciais para o conhecimento da 
evolução da Terra. Uns poucos séculos 
de observação científica são uma janela 
muito estreita para observar-se os fenô
menos mais significativos, que se esten
dem ao longo de ciclos que vão de mi
lhares até centenas de milhões de anos. 

O s terremotos são produzidos pela 
ruptura súbita de rochas das cama

das mais externas da Terra, nos pontos 
onde se tenham acumulado esforços ao 
longo do tempo geológico. Do foco do 
terremoto, são emitidos vários tipos de 
ondas elásticas, chamadas ondas sís
micas. 

Embora a maior parte dos terremotos 
tenha origem a menos de 100km de pro-

fundidade, as ondas sísmicas propa
gam-se por todo interior da Terra, so
frendo refrações e reflexões, e podem 
ser registradas por sismógrafos distri
buídos pelos observatórios dos vários 
continentes. 

As velocidades das ondas P e S depen
dem dos parâmetros elásticos do meio: 
sua incompressibilidade (k), sua rigidez 
(µ) e sua densidade (p), segundo as fór
mulas seguintes: 

-✓ k + (4/3)µ' 
Vp -

p 
e Vs = µ /p 

Mesmo que a Terra fosse homogênea, 
devia-se esperar que esses parâmetros e 
a densidade variassem com a profundi
dade, devido ao aumento da pressão. 
Isto explica o fato de as trajetórias das 
ondas sísmicas serem curvas nas quais o 
ponto de profundidade máxima corres
ponde à reflexão total. 
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Fig. 4. A crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo in
terno são definidos pelas principais descontinuidades 
da Terra. As descontinuidades da parte superior do 
manto, indicadas na figura, são importantes para 
explicar o fenômeno do movimento das placas 
tectônicas, litosféricas, sobre a astenosfera. 
Este movimento era chamado de deriva dos 
continentes até que se descobriu que a 
crosta do fundo dos oceanos também se 
movimentava. 

astenosfera 

litosfera 

Fig. 3. O manto é sólido mas, numa escala 
de tempo geológico, pode comportar-se 
como líquido. Os diferentes tipos de crosta es
tão em equilíbrio hidrostática sobre o manto, 
que é muito mais denso. O principal constituinte 
da crosta oceânica é o basalto, que é mais denso que 
o granito, constituinte maior da crosta continental. Por 
esta razão, a crosta oceânica é mais fina, como mostra a 
figura . Por outro lado, em função do equilíbrio, é necessário 
haver um maior espessamento da crosta para baixo a fim de 
compensar a altura das montanhas. 

oceano 
o 
5km .. --..------...,... 

15km 

MANTO 

35km 

60km -~---------------------------prof u n didade 

Se, entretanto, as ondas encontrarem 
variações bruscas de composição quí
mica ou de propriedades físicas do ma
terial terrestre, o que corresponde ades
continuidade no interior da Terra, as 
velocidades de propagação, e conse
qüentemente os tempos de chegada aos 
vários observatórios, sofrem alterações. 

A primeira descontinuidade detectada 
na Terra foi o limite crosta-manto, en
contrada pelo sismólogo iugoslavo An
d rija Mohorovicic em 1909. Com
parando os tempos de chegada das on
das sísmicas de um grande terremoto 
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ocorrido na Croácia a vários observa
tórios, Mohorovicié verificou que a velo
cidade era sensivelmente maior para dis
tâncias superiores a 200km do epicentro 
(ponto da superfície da Terra sobre o 
foco). Explicou a diferença supondo 
que, à profundidade de cerca de 50km, 
houvesse uma brusca variação das pro
priedades elásticas do material terrestre. 

A descontinuidade crosta-manto, em 
homenagem a seu descobridor, é cha
mada de Moho, e sabemos hoje que não 
está a profundidade constante por toda a 
Terra: encontra-se a cerca de 10km nas 

MANTO 

áreas oceânicas e entre 30 e 70km de 
profundidade nos continentes, variando 
com o relevo. 

Quanto mais penetram no manto, as 
ondas sísmicas vão sendo detectadas em 
observatórios cada vez mais distantes do 
epicentro, como mostra a figura 2. Verifi
cou-se, entretanto, que observatórios si
tuados a distâncias angulares maiores do 
que 105º deixavam de detectar estas on
das, as quais, curiosamente, reapareciam 
a distâncias maiores do que 142°. 

A presença de uma zona de sombra 
entre 105º e 142° foi atribuída a uma ou-

ano 1 / n.º 5 CIÊNCIA HOJE 

N 
Q) 

E 
o 
o 
] 
> 
o 
.e 
e: 
~ 
Q) 

"O 



tra camada da Terra, o núcleo, que apre
senta propriedades marcadamente di
ferentes das do manto. A interface man
to-núcleo situa-se a 2.900km de profun
didade, o que significa que o manto 
forma a maior parte da Terra, com cerca 
de 83% de seu volume. 

A figura 2 representa trajetórias de on
das P, mas as ondas S propagam-se de 
maneira semelhante pelo manto. Che
gando a uma interface, a onda incidente 
pode dar origem a uma onda refletida e 
a outra refratada, como acontece com a 
luz ao atingir a superfície de um vidro. 
Pode oc01~er, entretanto, que para uma 
onda incidente P a refratada seja S, ou vi
ce-versa. Estudando as ondas S, que são 
transversais, verificou-se que elas não se 
propagam no núcleo, o que levou à con
clusão de que a rigidez µ do material é 
igual a zero, ou seja, o meio é um lí
quido. 

Examinando os registros sismográfi
cos com mais detalhe, notou-se que 
apareciam algumas ondas de amplitude 
muito reduzida entre 105º e 142°, que as
sim deixava de ser uma zona de comple
ta sombra. Em 1936, a sismóloga dina
marquesa Inga Lehman concluiu que a 
parte interna do núcleo era distinta da 
parte externa, com velocidades muito 
maiores de propagação das ondas P, 
dando origem às ondas que apareciam 
na zona de sombra. 

Sabemos hoje que o núcleo começa a 
5.100km de profundidade, e que nele se 
propagam não só as ondas P mas tam
bém as ondas S. Como já vimos, estas on
das são transversais, e isto significa que o 
núcleo interno é constituído de material 
sólido. 

V imos que as velocidades das ondas 
sísmicas dependem de parâmetros 

elásticos e da densidade do material que 
atravessam. A partir do estudo da propa
gação das ondas através da análise dos 
registros da rede mundial de sismógra
fos, pode-se então obter informações so
bre a variação com a profundidade des
ses parâmetros elásticos e da densidade. 
Na realidade, a densidade depende da 
pressão, e da composição química do 
material do interior da Terra, e como ne
nhum destes parâmetros é completa
mente conhecido, são elaborados mo
delos que levam em conta as informa
ções disponíveis. 

É claro que os modelos de variação da 
densidade com a profundidade devem 
ser compatíveis com os valores conheci
dos da massa (5,976 x 1024kg) e do volu
me (1 ,083 x l021m3

) da Terra, determi-
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ondas S. As ondas S, sendo transversais, não se propagam no núcleo externo. 

Fig. 6. Nas principais descontinuidades, sempre há variação brusca da densidade, indi
cando mudança na constituição ou na fase. 
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nadas por métodos físicos e astronômi
cos. Isto quer dizer que, em qualquer 
modelo, as somas das massas e volumes 
das várias camadas devem ser iguais a es
ses valores da massa e do volume totais 
da Terra. 

A variação de densidade com a pro
fundidade, porém, não é uniforme por 
toda a Terra, apresentando anomalias 
que podem ser determinadas por medi
ções da atração gravitacional, feitas com 
instrumentos chamados gravímetros na 

superfície da Terra ou utilizando satéli
tes artificiais. 

E a temperatura da Terra-?---
Sabe-se há muito tempo que ela 

aumenta com a profundidade, à razão de 
20 a 30ºC por quilômetro. Esse aumento 
de temperatura é chamado de gradiente 
geoténnico e, multiplicado pela conduti
vidade térmica do material, dá a medida 
do fluxo de calor da Terra. 

A condutividade das rochas da crosta 
pode ser medida em laboratório, e o gra-
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Fig. 7. Anomalias gravimétricas em miligals (1gal = 1cm/s2

). 

diente geotérmico é então medido intro
duzindo-se termômetros especiais, cha
mados termistores, em furos de sonda
gem ou em minas. 

A figura 8 mostra que há, na Terra, re
giões de alto fluxo térmico. Estas ano
malias estão geralmente relacionadas a 
variações da estrutura e da constituição 
da crosta, bem como a fenômenos que 
ocorrem nos limites das placas tectô
nicas. 

q ual a fonte de energia deste calor 
da Terra? 

maior parte é de origem radioativa, 
isto é, a energia térmica provém da trans
formação da energia cinética de partí
culas emitidas por átomos de substân
cias radioativas naturais existentes no in
terior da Terra. Os isótopos produtores 
de calor, que têm meia-vida comparável 
com a idade da Terra ( 4,6 bilhões de 
anos), são o tório 232, o urânio 238, o 
potássio 40 e o urânio 235. Estes átomos 
são o combustível que mantém a 
enorme máquina térmica do interior da 
Terra funcionando, e tiveram papel mui
to importante na evolução do planeta. 
No início da história da Terra, havia tam
bém outros elementos radioativos de 
meia-vida mais curta ( que, portanto, já 
acabaram), além de fontes de calor de 
origem gravitacional, resultantes do ma
terial que se foi agregando para formar a 
Terra. 

As temperaturas do manto e do núcleo 
não podem ser medidas diretamente 
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Fig. 9. Variação da temperatura e da pressão em função da profundidade, no interior da 
Terra. 

mas, a partir dos valores medidos de flu
xo térmico e de modelos de condutivi
dade térmica, pode-se obter variação da 
temperatura com a profundidade. 

As temperaturas do núcleo interno, de 
pouco mais de 4.000ºC, não são nada de 
extraordinário, e podem ser obtidas fa
cilmente em laboratório. As pressões 
mostradas na figura 10, porém são altíssi
mas, da ordem de milhões de atmos
feras. 

Pressões superiores a três milhões de 
atmosferas podem ser obtidas somente 
lançando-se projéteis contra o material a 

ser estudado, mas a pressão persiste so
mente durante o impacto. Devido a essas 
dificuldades para a simulação das condi
ções do núcleo, o comportamento dos 
materiais quando submetidos a pressões 
desta ordem é pouco conhecido. As 
pressões do manto inferior já foram si
muladas em prensas especiais, e verifi
cou-se que o ferro, por exemplo, muda 
de sistema de cristalização, procurando 
uma forma mais compacta. Acredita-se 
que certas propriedades eletrónicas dos 
átomos também devam ser diferentes no 
núcleo. 
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D e que material são feitos o manto e 
o núcleo? 

Se dividirmos a massa pelo volume da 
Terra, valores citados anteriormente, en
contraremos uma densidade média de 
_cerca de 5,Sg/cm3, muito superior à den
sidade média das rochas da crosta, que é 
de 2,7g/cm2

• Há muitas indicações de 
que o manto é constituído de silicatos e 
de que sua densidade aumenta princi
palmente por efeito da compressão, 
como mostra a figura 1 O. Para que a mé
dia resultante seja de 5,5g/cm3

, é neces
sário que o núcleo tenha material mais 
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Fig. 8. Mapa de fluxo térmico da Terra 

Fig. 1 O. O Bendegó, que faz parte da coleção 
de meteoritos do Museu Nacional, é um si
derito de 5.360kg que caiu perto da cidade de 
Bendegó (BA) em 1888. 
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denso, metálico. Muitos indícios apon
tam o ferro como constituinte principal 
do núcleo. Este elemento, muito abun
dante no sistema solar, deve ter-se con
centrado na parte mais interna da Terra 
por efeito da gravidade. 

Indícios muito interessantes sobre a 
constituição do manto e do núcleo são 
proporcionados pelos meteoritos. 

Há vários tipos de meteoritos, ha
vendo mesmo teorias que afirmam que 
alguns são feitos da matéria-prima origi
nal do sistema solar. Há indicações de 
que os meteoritos provêm do anel de as-

teróides, situado entre Marte e Júpiter. 
Levaremos em conta os tipos rochoso e 
metálico, encontrados com mais fre
qüência. 

Os meteoritos metálicos -os chama
dos sideritos - são constituídos princi
palmente de ferro, em liga com níquel. 
Podem pesar várias toneladas, e apresen
tam estrutura cristalina característica, 
com cristais longos, de até' um metro de 
comprimento. Para que estes cristais 
possam ter crescido tanto, é necessário 
que o metal se tenha resfriado muito len
tamente, à razão de um ou alguns graus 
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por milhão de anos. Esse resfriamento 
tão lento só é possível se o corpo metáli
co estiver envolvido por uma espessa ca
mada de material isolante térmico, como 
os silicatos que constituem os meteori
tos rochosos. Caso contrário, a perda do 
calor por irradiação seria muito mais rá
pida. 

A conclusão é que os sideritos e os 
meteoritos rochosos fizeram parte de 
um ou vários corpos maiores, de estru
tura semelhante à da Terra. Esses corpos 
se teriam fragmentado em colisões, de 
modo que os meteoritos rochosos 
seriam amostras do manto, enquanto os 
sideritos seriam amostras do núcleo. 

O núcleo é metálico, mas a análise das 
ondas sísmicas revela que a parte ex
terna é líquida e a parte interna é sólida. 
Este resultado foi explicado pelo geofí
sico britânico J.A. Jacobs com seu mo
delo de variação, em função da pressão, 
da temperatura de solidificação do ma
terial do manto e do núcleo. 

O núcleo externo é então constituído 
de metal líquido,.confinado entre o 
manto e o núcleo interno, ambos 
sólidos. 

O que aconteceria neste líquido? 
Os outros fluidos da Terra, os oceanos 

e a atmosfera, movem-se devido aos mo
vimentos do planeta e à ação de agentes 
externos, como o Sol e a Lua. Assim se 
produzem as marés, os ciclones e muitos 
outros fenómenos. É portanto natural 
imaginar-se que também haja movimen
tos no núcleo externo que podem ser 
ainda complicados pelo fato de tratar-se 
de um líquido metálico, e portanto bom 
condutor de calor e de eletricidade. 

O s geofísicos estão hoje convencidos 
de que o campo magnético da Ter

ra é gerado no núcleo externo, num pro
cesso semelhante ao de um dínamo, em 
que a energia mecânica é transformada 
em energia eletromagnética. A energia 
mecânica viria principalmente de movi
mentos de convecção ( os movimentos 
de um líquido em ebulição) e de movi
mentos devidos à rotação e à precessão 
da Terra, ou seja, o movimento do eixo 
da Terra em relação ao plano de sua ór
bita. 

Durante muito tempo, acreditou-se 
que o campo magnético da Terra fosse 
produzido por material magnético no 
interior do planeta, mas a idéia teve que 
ser abandonada quando se descobriu 
que, entre 20 e 30km de profundidade, a 
temperatura seria superior à chamada 
temperatura de Curie dos minerais, 
acima da qual eles perdem suas proprie-
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dades magnéticas. Por outro lado, a con
centração de minerais magnéticos na 
crosta é muito pequena para produzir 
um campo como o da Terra. 

A magnetização do tipo permanente 
também é totalmente incompatível com 
propriedades do campo geomagnético 
como a variação secular e as inversões 
de polaridade. 

Um dos aspectos da variação secular 
do campo geomagnético é a chamada 
deriva para oeste. A carta de declinação 
de 1965 é semelhante à de 1800, mas as 
linhas correspondentes estão todas des
locadas para oeste.Esta deriva corres
ponde a uma volta completa ao redor da 
Terra em cinco a 10 milhares de anos, 
mas há componentes do campo com 
deriva ainda mais rápida, que correspon
deria a deslocamentos da ordem de de
zenas de quilómetros por ano na super
fície da Terra. Tais velocidades de deriva 
de características do campo são impossí
veis para os materiais da parte sólida da 
Terra, e indicam portanto que o campo 
deve ser gerado em sua parte líquida. 

A partir do estudo da magnetização de 
rochas (paleomagnetismo ), sabemos 
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de resfriamento adiabático 
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Fig. 11. No início da história da Terra, o in
terior aqueceu-se acima da temperatura de 
fusão, com a energia gravitacional do ma
terial que se agregou e a energia de e.missões 
radioativas. O resfriamento deu-se com o ma
terial passando pelas curvas adiabáticas de 
resfriamento indicadas em pontilhado na fi
gura. Entre A e B, estas adiabáticas não en
contraram ainda a curva de solidificação, e 
por esta razão o núcleo externo é líquido. 

Fig. 12. No modelo do dínamo auto-excitado, 
um disco metálico gira com velocidade an
gular w, em presença de um campo magné
tico inicial B, perpendicular ao disco. Pela 

hoje que o campo magnético da Terra in
verteu sua polaridade milhares de vezes 
ao longo do tempo geológico. Estas in
versões, chamadas de reversões getJmag
néticas, podem ser explicadas por mu
danças no regime dos movimentos no 
núcleo externo. O estudo das reversões 
e da variação da freqüência com que 
ocorrem permite então que se conheça 
algo sobre os complexos fenómenos 
que ocorrem no núcleo da Terra numa 
escala geológica de tempo. Este interes
sante fenómeno está associado a muitos 
outros fenómenos de grande escala que. 
ocorrem no manto e na crosta. 

Há também variações de curto perío
do do campo geomagnético, devidas a 
fenómenos na ionosfera. Embora este 
campo externo seja muito pequeno 
quando comparado com o interno, suas 
variações induzem correntes no interior 
da Terra, gerando campos que dão infor
mações sobre a variáção da condutivi
dade elétrica com a profundidade. Esses 
dados confirmam que o manto é um 
isolante elétrico, o que está de acordo 
com a composição de silicatos que se su
põe seja a sua. 

núcleo inte o 
(sólido) 

w t 

ação do movimento e do campo B, as cargas 
do disco condutor ficarão sujeitas a uma 
força que as deslocará da periferia para o cen
tro do disco (ou vice-versa, dependendo do 
sentido da· rotação e de B). O deslocamento 
gera uma diferença de potencial que faz com 
que flua uma corrente I no circuito externo. A 
corrente I gera um campo que vai somar-se a 
B. O núcleo é de material homogêneo e, por
tanto, os dínamos da Terra têm que ser ho
mogêneos, sem fios, escovas e discos. Dína
mos homogêneos que oscilam e até invertem 
a polaridade, como o campo geomagnético, 
foram construídos em laboratório pelos britâ
nicos Lowes e Wilkinson, em 1968. 
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Fig. 13a. Geralmente, a agulha da bússola não aponta para o norte 1965 
mas faz, em cada lugar da Terra, um ângulo chamado de declina-
ção com a direção norte-sul. Para utilizar a bússola como elemento 

nos sem sofrer desvios, o que mostra que o campo geomagnético, 
pelo menos na escala das cartas, não é afetado pela morfologia e 
pela geologia da crosta, e deve portanto ter causa profunda. 

de orientação, é necessário construir cartas como a da figura, 
onde as linhas unem pontos de igual declinação. Os dados para 
construção das cartas são obtidos em observatórios, ou por meio 
de levantamentos terrestres, marítimos e aéreos, além de satélites 
artificiais. Note-se que as linhas atravessam continentes e ocea-

Fig. 13b. A carta de declinação de 1800 é semelhante à de 1965, 
mas as linhas correspondentes estavam deslocadas para leste, o 
que ilustra uma deriva para oeste das características do campo 
magnético. 

E m conclusão, embora não se tenha 
acesso direto ao material do interior 

da Terra, é muito grande o número de 
informações que chegam até nós na su
perfície, ou que tenham sido registradas 
no material da crosta. À medida que os 
geocientistas forem aprendendo a deci
frar e analisar essas informações, o ho
mem irá conhecendo a história da evolu
ção do planeta, sua estrutura interna e 
sua constituiçao. Além dessas pesquisas 
satisfazerem a curiosidade natural de sa-
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bermas o que há debaixo de nossos pés, 
permitem também que se entendam me
lh o r os fenômenos superficiais de 
grande escala que ocorrem na litosfera e 
na crosta, afetando as condições de vida 
dos habitantes do planeta. 

Os estudos de geofísica proporcio
nam ainda outros dividendos de ordem 
prática. Os métodos de pesquisa do in
terior da Terra podem ser aplicados à 
crosta para a realização de levantamen
tos necessários para a localização e avali-

ação de recursos minerais e energéticos 
e para a construção de grandes obras de 
engenharia. 
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O LEITOR PERGUNTA 

" ... o que é realmente a antimatéria, e como foi com
provada a sua existência?" 

Evandro Cartaxo de Albuquerque - Cajazeiras (PB) 
" ... empolguei-me em obter informações sobre um as

sunto que considero muito interessante e que deve ser da 
curiosidade de muitas outras pessoas - a antimatéria." 

Alexandre Alamino da Rocba - Rio de Janeiro (RJ) 
A primeira resposta que se pode dar, uma 

resposta simples, é que a antimatéria é a ma
téria constituída por antipartículas. 

Esta primeira abordagem já qualifica a anti
matéria como matéria no sentido convencio
nal, isto é: submetida a uma força, uma por
ção de antimatéria deveria reagir com a 
mesma inércia - vale dizer, a mesma massa 
- de uma porção de matéria comum. Um 
quilograma de hidrogênio líquido , por 
exemplo - matéria comumente encontrada 
em um laboratório de baixas temperaturas 
-, é formado de moléculas de hidrogênio. 
Essas moléculas provêm, por sua vez, dà 
união de dois átomos de hidrogênio, cada 
um dos quais é constituído de um próton e 
um elétron. Um quilograma de anti-hidrogê
nio líquido é praticamente análogo: cada pró
ton é substituído por um antipróton, e cada 
elétron por um antielétron, ou pósitron. No 
entanto, essa analogia é basicamente formal, 
já que por enquanto a antimatéria não pode 
ser isolada na Terra em quantidades macros
cópicas, e muito menos contida em um reci
piente comum. 

Pode-se definir melhor o que são as anti
partículas que constituiriam uma porção de 
antimatéria, e talvez seja este o caminho mais 
apropriado para Uma rtsposta. Conhecem-se 
hoje muitas antipartículas das partículas tidas 
como elementares (se por partículas elemen
tares entendermos, em uma primeira abor
dagem, o elétron, o méson mu, o próton, o 
nêutron etc.), constituintes de núcleos, áto
mos e moléculas. Os pósitrons, antipartículas 
dos elétrons, são muito leves, e portanto rela
tivamente fáceis de produzir em laboratório. 
I-joje, dispõe-se de feixes com correntes sig
nificativas de pósitrons (µA). Já os antipró
tons e os antinêutrons requerem mais ener
gia, mas ainda assim são hoje corriqueira
mente obtidos em laboratórios de altas ener
gias. Já foram produzidos até mesmo antinú
cleos leves, como os de deutério, trítio e hé
lio 3. 

Em termos mais concretos, porém, o que é 
uma antipartícula? Trata-se de uma partícula 
que é uma espécie de imagem no espelho da 
partícula, com exceção da massa, que se man
tém a mesma. O pósitron, por exemplo, é 
uma partícula como o elétron: tem a mesma 
massa e o mesmo spin ( ou momento angular 
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intrínseco), mas carga elétrica de sinal 
oposto e momento magnético intrínseco 
igual. 

Historicamente, o pósitron está na origem 
da descoberta do próprio conceito de anti
partícula, tendo sido previsto pela equação 
que Paul Dirac propôs em 1928 para descre
ver o elétron como uma partícula submetida 
às leis da mecânica quântica e da relatividade 
especial. A previsão da existência dessa partí
cula foi objeto de muita controvérsia, até sua 
descoberta por Anderson em 1932 - desco
berta que aliás valeu o prêmio Nobel de Fí
sica de 1933 para Dirac; e o de 1936 para An
derson. Os pósitrons também são observa
dos como produto da desintegração radioa
tiva de núcleos, em que um nêutron vira pro
ton. A principal interação dos pÓSitrons, 
porém, tem caráter eletrodinâmico, isto é: 
dá-se com campos elétricos ou magnéticos. 

A característica que distingue uma antipar
tícula, e explica sua raridade, é qu~ ela pode 
se "aniquilar" com sua partíct1-la. Assim, na 
presença de elétrons, o pósitron pode reagir 
com eles, produzindo dois, três ou mais fó
tons. A energia mínima disponível para os 
produtos da reação é duas vezes maior que a 
energia em repouso das duas partículas (já 
em 1905, Einstein revelou que esta energia é 
igual à massa vezes o quadrado da velocidade 
da luz). O processo de aniquilação do pósi
tron é relativamente intenso, e pode-se verifi
car experimentalmente o que a teoria prevê: 
atravessando uma porção de matéria com 
densidades habituais, o pósitron se aniquila 
em tempos muito curtos, da ordem de centé
simos de milionésimos de segundo ( cerca de 
10·8 segundo). Isso explica porque, uma vez 
produzido, o pósitron só aparece se forem 
criadas condições muito especiais .. No caso 
dos feixes mencionados acima, os pósitrons 
são criados por um processo oposto ao da 
aniquilação e guardados em recipientes 
onde se produz o vácuo; sua interação com a 
matéria é limitada por meio de campos elétri
cos e mágnéticos. 

Outras antipartículas, como os antiprótons 
e antinêutrons, aniquilam-se com prótons e 
nêutrons em reações de energia muito mais 
alta. O campo de força responsável pelas for
ças nucleares é muito ( entre cem e mil vezes) 

mais intenso que os eletrodinâmicos, tendo 
ainda curtíssimo alcance ( da ordem do tama
nho dos núcleos, ou ·seja, um milionésimo de 
milionésimo de centímetro). Os produtos da 
aniquilação são principalmente mésons pi, 
partículas descobertas pelo físico brasileiro 
César Lattes em 1947. Na interação nucléar, 
há outras cargas, além das elétricas, que po-

- dem ser significativamente definidas: o nú
mero bariônico, a paridade, a hipercarga etc. 
Essas cargas têm sempre sinal oposto para as 
partículas ou antipartículas. Como as partí
culas de interação nuclear têm massas cente
nas de vezes maiores que as dos elétrons, as 
energias necessárias para produzi-las são 
igualmente maiores, o que é parcialmente 
compensado pela força da interação, que é 
muito maior para as forças nucleares. Já se 
dispõe, por exemplo, de feixes de antipró
tons e de antidêuterons. 

A matéria pode aparecer então em varieda
des que são a imagem especular uma da ou
tra. Isto é urna simetria fundamental da na
tureza, e sugere que deveria existir tanta anti
matéria quanta matéria no universo. Aliás, 
não se pode distinguir a antimatéria da ma
téria, a menos que se produzam reações en
tre elas. Por que então a matéria predomina 
na parte do universo. que conhecemos? Não 
há ainda resposta satisfatória para essa per
gunta, ou melhor: todas as respostas formula
das são altamente especulativas. 

Esta simetria da natureza tem caráter relati
vístico, e pode estar ligada ao fato de as leis 
que descrevem o comportamento da matéria 
serem governadas pela relatividade. Com 
efeito, a existência de antipartículas pode es
tar relacionado à existência de soluções 
análogas às das partículas, mas com energia 
negativa, para as equações propostas a fim de 
descrever o comportamento das partículas. 
Para a mecânica de Newton, ou para a mecâ
nica quântica não-relativística, o sinal da 
energia é positivo, mas o zero é arbitrário. 
Para a relatividade, o fato de as partículas car
regarem energia com a massa em repouso dá 
um zero natural, o estado sem partículas. Os 
estados com energia negativa de uma partí
cula estão simplesmente ligados aos estados 
de energia positiva de uma antipartícula. 

Falar em antim.atéria tem um caráter fantás
tico, pois qualquer quantidade de antima
téria iria fatalmente aniquilar-se com a ma
téria do recipiente que a contivesse, li
berando uma quantidade gigantesca de ener
gia. Só se pode conceber certa quantidade de 
anti-hidrogênio em um antiuniverso onde 
houvesse recipientes de antimatéria ... mani
pulados por anti-humanos. 

Juan Alberto Mignaco 
Pesquisador-titular do Centro Brasileiro de Pes
quisas Físicas, Rio de Janeiro. 
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NO'l1ÍCI.A. lll~ ~TOltN.A.I ... 
Jornalista, colaborador de Ciência Hoje 

Apesar da data da notícia, não se trata 
de um conto de primeiro de abril. Infor
mações como.esta, sugerindo que a esta
tura e até o cérebro do brasileiro estão 
diminuindo gradativamente devido à 
fome, aparecem com alarmante regulari-

dade em nossa imprensa. E sempre 
acompanhadas de provas cientifica
mente irrefutáveis. A nmícia acima, por 
exemplo, mencionava as descobertas de 
um dos pioneiros em estudos de desnu
trição no Brasil, o professor Nélson Cha
ves, da Universidade Federal de Pernam
buco. Seus trabalhos, como mostra o 
professor Alberto Carvalho da Silva, ti
veram grande impacto nos meios acadê
micos a partir de fins da década de 1950. 

Para o grande público, porém, che
gava com insistência a versão um tanto 
simplificada, adotada pela imprensa lei
ga, de observações como as de Gamelei
ra, Ribeirão de Água Preta, em Pernam
buco, onde havia crianças de dois e até 
três anos que não podiam andar devido à 
desnutrição, ou possuíam um QI extre
mamente baixo. 

E não é apenas o destino do Nordeste 
que causa inquietação. A idéia de que 

Jacarezinho, Rio de Janeiro, 1977. 
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certos caracteres de retardamento físico 
e mental são adquiridos devido à desnu
trição, especialmente entre os brasilei
ros de baixa renda, passa a ser aplicada 
também à região Sul: 

te contb)gente bra
i as ct,ficienttes 
cen rado ;principal
f a m í li as de baixa 

:f Pf8.e s trih'!là.o prego
temente a desnutrição. Em 
aulo, as crian as com alto 

av ·• desvu-
est ·s do de-

. sen m níveis· 
· Gltiiv:ame,J1te 
tràcs crianças 
trole ( ... ) se
HjíQPJitc~,,ida 
agas. (Jornal 

Esta notícia menciona ainda vários ou
tros estudos, como os de Eduardo Mar
condes e João Yunes, da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
(USP), que demonstraram a diminuição 
do perímetro cefálico numa amostra de 
2.647 crianças desnutridas. Há toda uma 
série de trabalhos nessa linha. Em São 
Paulo, Ana Maria Poppovic já havia de
monstrado que crianças pobres chega
vam a acumular um atraso de dois anos 
no desenvolvimento cognitivo ao chegar 
à idade escolar. Algo parecido havia sido 
demonstrado em menor escala em Ser
gipe, por Elvidina Macedo. O público 
fica sabendo desses trabalhos também 
através de comentaristas altamente res
peitáveis, como o médico Carlos Gentile 
de Mello, recém-falecido, que escreveu 
na Folha de São Paulo de 23 de março 
de 1982: 
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Está claro que a desnutrição não se 
distribui ao acaso, e que seus efeitos nas 
populações de baixa renda são significa
tivos e não se limitam a "bolsões isola
dos" de pobreza. Mas daí a incluir nesse 
quadro a quase totalidade da população 
infantil do país vai um salto que é ao 
mesmo tempo um exagero e um erro 
metodológico, como ocorre na seguinte 
notícia: 

ÃOINF 
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Números dramáticos, mas exagera
dos. Essas cifras indicariam que oito em 
cada 1 O crianças em idade pré-escolar 
seriam desnutridas, pois segundo o Cen
so de 1980 há 16,6 milhões de crianças 
até quatro anos, e cerca de 22 milhões 
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até seis anos. E se há 30 milhões de crian
ças desnutridas, isso atingiria pratica
mente a totalidade das crianças brasilei
ras de até 14 anos de idade (30,9 milhões 
em 1980). A infância brasileira estaria 
sendo dizimada pela desnutrição. É o 
que diz, aliás, O Estado de São Paulo de 
15 de outubro de 1982. 

Isto significa que, de cada três crianças 
brasileiras, duas morrem antes de com
pletar cinco anos, e morrem de desnutri
ção? Este é um exemplo de um simples 
equívoco de linguagem com efeitos ful
minantes, o que também ocorre nas no
tícias de jornal sobre desnutrição. O que 
o Professor João Basco provavelmente 
quis dizer foi que das crianças que mor
rem antes dos cinco anos, duas em cada 
três são vítimas da desnutrição. 

Além dos equívocos de linguagem, 
das simplificações grosseiras e das ge
neralizações indevidas, o noticiário traz 
às vezes expressões compreensíveis 
pelo especialista, mas que podem indu
zir mal-entendidos pelo leigo. 

Refeitório de orfanato. Ri o de Janeiro, 1983. 
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Eis aí a síntese da idéia das "gerações 
nanicas", atribuída pelo jornal paulista 
ao mesmo professor Azor José de Lima. 
O leitor logo conclui que se um brasilei
ro - que pode ser ele mesmo - cres
ceu menos do que podia, terá filhos me
nores, como se a marca do nanismo ti
vesse sido incluída em sua matriz gené
tica. É essa idéia que está essencialmente 
errada, como explica o professor Al
berto Carvalho da Silva, considerado o 
grande estimulador dos estudos moder
nos sobre desnutrição no Brasil: 

"A estatura e o peso das populações de 
baixa renda no Brasil estão abaixo de seu 
potencial genético. Mas não se pode di
zer que se caminha para uma geração de 
anões, porqu~ essa redução não se trans
mite geneticamente. O que pode aconte
cer é que a condição de pobreza leve a 
uma linhagem menor por seleção na
tural, se for verdade que indivíduos me
nores têm maior probabilidade de so
breviver porque não precisam comer 
tanto quanto os maiores. Mas mesmo is: 
so é uma suposição, porque nunca foi 
provado que quando falta comida os in-

. divíduos menores têm maior probabili
dade de sobreviver. Eu, pessoalmente, 
não acredito nisso; acredito, sim, que 
aqueles que utilizam melhor o alimento, 
que aproveitam melhor o que comem, 
têm maior probabilidade de sobrevi
vência." 

A expressão "seleção genética" pode, 
portanto, gerar um entendimento equi
vocado, que se desfaz em parte se for 
usada a expressão "seleção natural". E se 
o mecanismo é a seleção natural, quem 
garante que seu resultado seria neces
. sariamente uma linhagem de brasileiros 
pobres, anões e com capacidade mental 
inferior? Por essa mesma lógica, a. luta 
pelo alimento escasso pode também dar 
origem a uma linhagem de brasileiros 
pobres, extremamente espertos e com 
uma extraordinária capacidade de apro
veitamento alimentar. De um lado, o dé
bil mental; de outro, o trombadinha. Por 
que te rá surgido então a ·expressão 
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Jacarezinho, Rio de Janeiro, 1977. 

"geração nanica", associada à noção de 
uma progressiva degeneração, ou in
volução, do povo brasileiro? Quem res
ponde é o professor Carlos Augusto 
Monteiro, do Departamento de Nutrição 
da Faculdade de Higiene e Saúde Pública 
da USP: 

"Foi Nélson Chaves quem lançou essa 
expressão, mas ele não quis dar uma 
idéia de sucessão genética. A reprodu
ção do quadro da desnutrição é social, e 
não genética. O que ele dizia é que até 
mesmo na fértil Zona da Mata e em Re
cife havia comprometimento biológico 
devido à desnutrição, e tão ou mais grave 
do que no Sertão. Depois desse alerta, 
verificou-se que grandes parcelas da po
pulação, e não apenas no Nordeste, dei
xavam de seguir os padrões esperados 
de crescimento. O crescimento é a pri
meira função do organismo prejudicada 
pela desnutrição, mas até hoje sabe-se 
pouco sobre danos irreversíveis provo
cados pela desnutrição, mesmo porque 

isso exige o acompanhamento de indiví
duos ao longo de 20 anos. Não adianta 
comparar jovens de hoje e crianças de 
hoje, pois os jovens de hoje são as crian
ças de vinte anos atrás. O fato é que a es
tatura média hoje é maior do que há 
vinte anos, e não menor. A relação entre 
desnutrição e pobreza também é mais 
complexa, porque as condições sócio
econômicas afetam em primeiro lugar 
funções como o lazer e a moradia. Co
mer é tão essencial que o homem acaba 
encontrando algo que comer. Por isso o 
problema ocorre de forma grave nas cri
anças, que não têm essa capacidade, não 
têm essa autonomia, essa possibilidade 
de defesa.'' 

Isso quanto a virarmos anões . E 
quanto ao perigo de nossos filhos vira
rem débeis mentais? Prossegue o pro
fessor: 

"É muito menos convincente ainda a 
relação entre retardamento mental e 
desnutrição. Na verdade, forçou-se a bar-
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ra nos anos 60 tentando provar esse rela
cionamento. Gastaram-se rios de dinhei
ro, milhares de dólares, no México, na 
Guatemala, ~ara tentar demonstrar que a 
desnutrição provoca retardamento men
tal. Por trás disso havia uma tentativa de 
reforçar a teoria do "capital humano", 
que atribuía o subdesenvolvimento eco
nômico à baixa produtividade das socie
dades desses países, e essa baixa produ
tividade ao desempenho intelectual po
bre. A origem dessas idéias era o Insti
tuto de Tecnologia de Massachusetts, o 
MIT. Isso tem muito a ver também com a 
penetração de economistas na área de 
estudos sobre desnutrição. Provou-se 
muito pouco, e sempre em modelos ex
perimentais - o que não é o mesmo 
que o mundo real. Provou-se, por exem
plo, num desses estudos limitados, que 
para casos mais graves de desnutrição, 
apenas na fase intrauterina, havia algu
mas diferenças na capacidade de apren
dizagem em algumas idades. Na maioria 
dos casos, essas diferenças eram rev~rsí
veis. Hoje, experiências feitas em São 
Paulo mostram, além disso , que estí
mulos não alimentares, como brinque
dos ou material escolar, muitas vezes re
solvem problemas de atraso cognitivo." 

Além de çontrovertida e basicamente 
incorreta, a proposição de que a desnu
trição está criando um povo de anões e 
débeis mentais pode estar desviando a 
atenção de um efeito muito mais devas
tador, e reconhecido por todos: o de que 
a desnutrição mata em grande escala no 
Brasil - ainda que não duas em cada 
três crianças. A desnutrição está matando 
em todo o "cinturão da fome", situado 
entre os trópicos de Câncer e de Capri
córnio. 

O estudo mais abrangente sobre as 
causas da mortalidade infantil no Brasil 
continua sendo o realizado pela Organi
zação Pan-Americana de Saúde (OPAS) 
entre 1968 e 1970, em 12 cidades das 
Américas - entre elas três cidades bra
sileiros: São Paulo, Recife e Ribeirão Pre
to (incluindo Franca). Esse estudo apon
tou que a desnutrição da criança ou de 
sua mãe (imaturidade) é a causa básica 
ou associada da mortalidade infantil nes
sas cidades. O quadro 1, que resume os 
resultados, mostra que em Franca, por 
exemplo, o coeficiente de mortalidade 
(número de crianças que morrem antes 
de completar um ano de idade para cada 
grupo de mil crianças que nasceram vi
vas) é de 71,5, ou seja: de cada mil crian
ças vivas em Franca, 71,5 morreram an
tes de completar um ano de idade. Um 
terço dessas mortes teve como causa a 
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Xepa de feira-livre. Rio de Janeiro, 1983. 

QUADRO 1 
CAUSAS DE MORTALIDADE INFANTIL 

CIDADE 
IMATU- DESNU- IMATURIDADE E 
RIDADE TRIÇÃO DESNUTRIÇÃO OUTRAS TOTAL 

Recife (PE) 24,1 35,6 59,7 31,5 91,2 
Ribeirão Preto (SP) 17,6 12,5 30,1 12,9 43,0 
Franca (SP) 23,6 23,4 47,0 24,5 71,5 
São Paulo (SP) 21,0 18,3 39,3 25,8 65,1 
San Francisco (EUA) 10,2 0,6 10,8 7,7 18,5 
Sherbrooke (Canadá) 9,8 0,4 10,2 8,1 18,3 

Fonte : Estudo OPAS 1968-70 

59 

e: 
e: 
ctl 

E 
UI 
'iõ 
~ 
> 
Q) 
e: 

,:J 

ü5 
.8 
.E 



imaturidade, e outro terço, a desnutri
ção. Também em Recife, onde o coefi
ciente geral de mortalidade infantil era 
de 91,2, praticamente 2/3 dessas mortes 
tinham como causa principal ou associa
da a desnutrição e/ou a imaturidade. 

São coisas que praticamente não acon
tecem em San Francisco (EUA) ou em 
Sherbrooke (Canadá), cidades usadas 
para comparação. Lá, quase não há mor
tes de crianças até um ano por desnutri
ção, e casos de imaturidade, em sua mai
oria, são causados não por desnutrição 
da gestante, como costuma ocorrer no 
Brasil, mas por fatores muito específicos, 
como por exemplo o hábito de fumar 
durante a gestação. Em comparação com 
o Brasil, onde a mortalidade de crianças 
é tão grande que chega a constituir 
27,6% do total de óbitos (segundo os In
dicadores sociais do IBGE para o ano de 
1975), nos países desenvolvidos as mor
tes de crianças até um ano são muito me
nos comuns, não ultrapassando nunca 
5% do total de mortes; em alguns países , 
mal passam de 1 % do total. O quadro 2 
mostra o peso específico da deficiência 
nutricional como causa de mortalidade 
infantil em países desenvolvidos e não
desenvolvidos. 

QUADRO2 

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL COMO 
CAUSA DA MORTALIDADE 

INFANTIL EM SEIS CIDADES DAS 
AMÉRICAS(% DO TOTAL DE 

MORTES) 

Recife 39,0 
Ribeirão Preto 29,1 
Franca 32,7 
São Paulo 28,1 
San Francisco 3,2 
Sherbrooke 2,2 

Fonte : Estudo OPAS 1968-70 

Crianças morrem de desnutrição. Os 
médicos e a família dirão que morreu de 
sarampo, de pneumonia, de desidrata
ção - mas em países desenvolvidos 
uma criança raramente morre de 
sarampo ou de desidratação. Como a 
desnutrição facilita a infecção e a agrava, 
como descreve o prof. Kalil Madi 
adiante, muitas vezes não se sabe o que 
foi a causa e o que foi o efeito. Sabe-se, 
porém, que essas crianças não teriam 
morrido se não fossem desnutridas, em7 
bora a desnutrição nunca figure no ates
tado de óbito, como registrou O Estado 
de São Paulo em 30 de outubro de 1982: 
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Entre os pesquisadores da área de saú
de pública, as revelações do levanta
mento da OPAS de 1968-70 caíram como 
uma bomba, relembra a professora 
Dirce Maria Sigulem, do Instituto de Me
dicina Preventiva da Escola Paulista de 
Medicina: 

"O fato de a desnutrição ser a causa 
básica ou associada da mortalidade in
fantil em crianças de três localidades do 
estado de São Paulo provocou um cho
que. Foi uma surpresa isso a<:!ontecer em 
regiões urbanas e nessa escala. E ainda 
mais no 'Sul Maravilha'. Em países de
senvolvidos não há desnutrição, exceto 
em casos especiais e por motivos muito 
especiais. Mais tarde, em 1972, surgiu o 
trabalho da médica Maria Helena Baldo, 
mostrando a prevalência de até 33% de 
desnutrição protéico-calórica em todos 
os graus em São Paulo. A amostra era sig
nificativa. Nesse estudo, a prevalência 
era maior em crianças maiores. Mas em 
1974 fizemos um estudo em 500 crianças 
divididas em faixas etárias e por faixas de 
renda familiar per capita, e constatamos 
uma prevalência maior de desnutrição 
em crianças menores. Em crianças de até 
dois anos de famílias ganhando menos 
de um salário mínimo per capita a pre
valência chegava a 42% " 

O quadro 3 mostra os principais agre
gados da pesquisa da professora Dirce, 
por faixas de renda familiar per capita. 
No Rio de Janeiro, na mesma época, a si
tuação era ainda pior. Na faixa de meio 
salário mínimo de renda familiar perca
pita, por exemplo, havia 67% de pre
valência de desnutrição, conforme mos
tra um trabalho de um grupo de pesqui
sadores cariocas, entre os quais Celso 

Cruz, que teve acesso privilegiado a da
dos do Estudo Nacional de Despesa Fa
miliar (Endef). 

QUADRO3 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E 
DISTRIBUIÇÃO DA DESNUTRIÇÃO 
NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO 

E RIO DE JANEIRO - 1974-1975 

RENDA 
FAMILIAR (SP) 

E DESPESA 
FAMILIAR (RJ) 

PER CAPITA 
(EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS) 

O a 0,5 
0,5 a 1,0 
1,0 a 1,5 
1,5 a 2,5 
2,5 e mais 

PREVALÊNCIA 
DA DESNUTRIÇÃO 

(EM PORCENTAGEM) 

SÃO PAULO RIO 

46,0 
33,0 
21,0 
15,0 
11,0 

67,0 
41,8 
25,5 

11,0 

Fontes: Para o Rio, Relatório de atividades 6 e 8 do Gru
r:io de Pesquisas de Ciências Sociais em Nutrição da Fi
nep ; para São Paulo, Dirce Maria Sigu lem Contribuição 
ao estudo da desnutrição energético-protéica em crian
ças de 6 a 60 meses no município de São Paulo (tese), 
7980 . 

A pesquisa realizada em São Paulo em 
1974 leva a várias outras descobertas, 
principalmente a de que há uma relação 
entre renda familiar e tempo de aleita
mento natural. Posteriormente, outras 
pesquisas mostrariam que quanto mais 
precoce for o desmame, mais provável 
será a ocorrência de desnutrição. O 
tempo de aleitamento é decisivo para 
determinar quem será desnutrido e quem 
não será. E o dado mais chocante é que 
quanto maior é o contato da mãe com os 
serviços de assistência pré-natal e natal, 
mais precoce é o desmame. 

Em 1979, a equipe da professora Dirce 
Sigulem repetiu o levantamento com cri
anças de famílias de baixa renda, consta
tando um agravamento sensível no qua
dro da desnutrição, já que começaram a 
aparecer casos estatisticamente significa
tivos de desnutrição em segundo e ter
ceiro graus. Nessas manifestações mais 
graves, o organismo da criança é muito 
afetado. As crianças podem recuperar 
peso e altura, mas nem sempre total
mente. As vezes são necessários progra
mas de estimulação para recuperar le
sões do sistema nervoso. 

O professor Alberto Carvalho da Silva 
calcula que seja de cerca de 1 % a inci
dência de desnutrição em terceiro grau 
em crianças de famílias de baixa renda 
em São Paulo. Na mostra específica da 
professora Dirce Sigulem, esse índice 
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chegava a 4%. Curiosamente, nessa 
mesma época outras pesquisas sugeriam 
uma queda no índice da mortalidade in
fantil, como noticiou o jornal Movi
mento em 18 de abril de 1977: 

O espanto transmitido nesta notícia 
provém do fato de que era famoso, na 
época, o estudo do professor Walter Le
ser mostrando que, desde 1950, sempre 
que o valor real do salário mínimo subia 
o índice de, mortalidade infantil caía, e 
que se o valor real do salário mínimo 
caía - como caiu a partir de 1962 - o _ 
índice de mortalidade infantil subia. O 
governador Paulo Egydio conseguiu 
uma queda no coeficiente de mortali
dade infantil sem que o governo tivesse 
melhorado significativamente os salá
rios, e muito menos o poder aquisitivo 
do salário mínimo. Ao que parece, a 
fome e a desnutrição podiam ser uma 
das principais causas da mortalidade in-

fantil , mas não eram as únicas causas im
portantes. De fato , desde os anos 60, a 
partir de um trabalho do médico Ruy 
Laurenti, já se sabia que, em São Paulo, 
morriam muito mais crianças de casas 
desligadas da rede de abastecimento de 
água - o que também não provava uma 
relação de causa e efeito, mas ao menos 
associava as duas situações. No fundo, é 
sempre a miséria que mata, mas os me
can ismos principais vão mudando, 
como explica o professor Carlos Au
gusto Monteiro: 

"Nas décadas de 50 e 60, a relação 
mais em evidência era entre mortalidade 
infantil e salário mínimo real: subia o 
valor do salário mínimo real, caía o ín
dice de mortalidade infantil. Mas no final 
da década de 60 e na maior parte da dé
cada de 70, o valor real do salário mí-
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nimo foi estacionário, e mesmo assim o 
índice de mortalidade infantil oscilou. 
Isso se deu ao mesmo tempo em que so
friam grande expansão os serviços de 
abastecimento de agua, principalmente 
no final da década de 70. A relação mais 
evidente nesse período passou a ser en
tre serviço de abastecimento de água e 
índice de mortalidade infantil. Hoje, in
dusive, acreditamos que na época do 
'milagre ', quando houve grande eleva
ção dos índices de mortalidade infantil 
em São Paulo, era muito mais a doença 
que provocava a desnutrição do que o 
contrário. Isso porque as péssimas con
dições de meio ambiente e o colapso 
dos serviços públicos - já que a popula
ção se expandia, mas os serviços públi
cos não - tinham eventualmente um 
efeito mais perverso do que os baixos 
salários. Por isso, procuramos atual
mente aprofundar e refinar estudos so
bre as relações entre desnutrição e mor
talidade e entre desnutrição e morbi
dade. Qual é a causa de qual, em deter
minadas circunstâncias? As duas relações 
ocorrem, mas em que intensidade, e 
qual é a prevalente? Estamos estudando 
também a influência na morbidade de fa
tores como arejamento e iluminação." 

O gráfico construído por Carlos 'Au
gusto Monteiro ( quadro 4) mostra como 
a ampliação da rede de água em São Pau
lo coincide com a queda nos índices de 
mortalidade infantil. O que não prova 
que o povo tenha deixado de passar 
fome, tanto que os mesmos dados mos
tram que o valor do salário mínimo real 
é estacionário no período. De fato, a 
fome continua assolando a população de 
baixa renda, como afirma O Estado de 
São Paulo de 30 de outubro de 1982: 

EVOLUÇÃO COMPARATIVA DA MORTALIDADE INFANTIL, DO VALOR 
REAL DO SALÁRIO MÍNIMO E DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

EM SÃO PAULO DE 1950 A 1979 
100 -------------------------------------------------

90 

80 

70 

50 

40 

30 

••••••••• •••••• •••••••••• 
salário mínimo real 

--- mortalidade in fantil 

•••••• rede de água 

• 

o .._____._......,_........,_,______._......,__.i,...___.._.....i..... _ _,_____. ___ ......,__...___,,1_.....i....._..i.....__,1._......i.._ ....... ---1_......a..._..L...-----J-....i.._..1.-_..._--1.._..1.-.....,1,_..J 

1950 51 52 53 54 55 56 57 58 59 1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

Fonte : Carlos Augusto Monteiro, Contribuição para o estudo do significado do coefici ente de mortalidade infantil no município de São Paulo, 1950~1980. Rev. Saúde Pública, n.º 
16, 1982. 
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Nesta notícia, a ênfase está no concei
to , relativamente novo, da desnutrição 
como mal endêmico, transmitido não 
por um inseto, como o mal de Chagas, 
provocado não por um verme, como a 
esquistossomose, mas trazido pela mi
séria em seu sentido mais geral, e especi
ficamente pela má distribuição da renda. 

O quadro da fome no Brasil deve ser 
realmente chocante, já que a única pes
quisa com dados capazes de dar uma 
idéia global do consumo familiar e indi
vidual de alimentos, em escala nacional, 
foi guardada durante anos como um ver
dadeiro segredo de Estado. Trata-se do 
Estudo Nacional de Despesa Familiar 
(Endef), realizado pelo IBGE entre 1974 
e 1975: durante sete dias, o estudo ano
tou detalhadamente o consumo de ali
mentos de quase 60.000 famílias de todo 
o país, bem como dados antropométri
cos de seus membros. O professor Edgar 
Alves, economista da Pontifícia Universi
dade Católica de São Paulo, foi um dos 
poucos pesquisadores que conseguiu 
acesso a algumas das tabelas "confiden
ciais", com dados desagregados. É seu o 
seguinte depoimento: 

"A idéia era ter um primeiro quadro 
das carências alimentares no Brasil. Ha
via gente da Organização pata Alimenta
ção e Agricultura, das Nações Unidas 
(FAO) envolvida, mas não pesquisa
dores nossos da área de nutrição. O En
def forneceria um arsenal de dados que 
permitiriam ver o que aconteceu com a 
população brasileira no auge do 'mila
gre'. Os resultados só foram publicados 
em fins de 1978, e sob a forma de gran
des agregados. Vinham as médias de 'in
gestão calórica', e em média o Brasil es
tava bem alimentado. Dados desagrega
dos de consumo por faixa de renda só 
circulavam na cúpula de alguns órgãos 
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do governo, como a Seplan, classificados 
como confidenciais. Além disso, nunca 
ficou muito claro como foi feita a lim
peza ou triagem estatística dos dados ori
ginais coletados. Finalmente, a partir de 
fins de 1979, passaram a ser divulgados 
alguns dados desagregados, como por 
exemplo o consumo de alimentos por 
faixas de despesa familiar per capita . 
Como nas famílias de baixa renda a des
pesa é praticamente igual à renda, isso 
equivale ao consumo de alimentos por 
faixa de renda. Mas nunca publicaram o 
quanto.as famílias pagavam por esses ali
mentos, apesar de terem esses dados. E 
não se consegue deduzir essa informa
ção, porque os preços dos alimentos 
consumidos na ocasião não foram divul
gados." 

Os dados do Endef mostram que, a ri
gor, apenas na região III da pesquisa 
(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul) o consumo calórico de alimentos 
estava dentro dos padrões aceitáveis 
para todas as faixas de despesa familiar 
per capita. Esse consumo (2.242 calorias 
por dia) equivale a cerca de mi l gramas 
por dia de uma ração balanceada, acei
tando-se uma variação de mais ou menos 
10% em torno desta marca. Como se 
pode ver pelo quadro 5, em todas as de
mais regiões do país as famílias de baixa 
renda consumiam muito menos que o 
mínimo requerido. 

"O requerimento médio, em geral, só 
era alcançado pelas famílias que rece
biam um ou mais salários mínimos per 
capita. O déficit médio para famílias 
com rendimentos de até 0,2 salário mí
nimo per capita era da ordem de 500 
calorias, ou seja, 20% abaixo do indicado 
para o Brasil. Em cidades-satélites de 
Brasília, o consumo de alimentos caía 
para 367 gramas por dia, menos da me
tade do mínimo necessário , um verda
deiro milagre de sobrevivência. Esse era 
o verdadeiro milagre brasileiro. O pro
blema era fome mesmo, falta de calorias, 
e apenas em segundo plano surgia a falta 
de proteínas." 

Até hoje, especialistas da área de nutri
ção relutam em aceitar o dado do con
sumo de apenas 367 gramas por dia em 
cidades-satélites de Brasília. Muitos sus
peitam que tenha algum vício de me
dida, pois com tão pouco alimento as 
pessoas devem morrer. Enquanto não se 
souber como foram depurados os dados 
da coleta original, porém essa dúvida 
não será desfeita. 

QUADRO 5 

ALIMENTOS CONSUMIDOS (EM 
GRAMAS POR DIA PER CAPITA) 

NO BRASIL POR CLASSES DE 
DESPESA POR MÊS-1974-1975 

REGIÕES 

Região 1 
(RJ) 

Região li 
(SP) 

Região Ili 
(PR, se, RS) 

Região IV 
(MG, ES) 

Reg ião V 
(NE) 

Região VI 
(DF) 

Região VII 
(RO, AC, AM, 
RR, PA, AP 
GO,MT) 

BRASIL 

CLASSES 
DE DESPESA 

(EM SALÁRIOS TOTAL 
MÍNIMOS) 

todas as classes 
até 0,2 
0,2 a 0,5 
0,5 a 1,0 
1,0 e mais 

todas as classes 
até 0,2 
0,2 a 0,5 
0,5 a 1,0 
1,0 e mais 

todas as classes 
até 0,2 
0,2 a 0,5 
0,5 a 1,0 
1,0 e mais 

todas as classes 
até 0,2 
0,2 a 0,5 
0,5 a 1,0 
1,0 e mais 

todas as classes 
até 0,2 
0,2 a 0,5 
0,5 a 1,0 
1,0 e mais 

todas as classes 
até 0,2 
0,2 a 0,5 
0,5 a 1,0 
1,0 e mais 

todas as classes 
até 0,2 
0,2 a 0,5 
0,5 a 1,0 
1,0 e mais 

todas as classes 
(média) 

1.054 
641 
756 

1.019 
1.420 

1.041 
683 
802 

1.002 
1.358 

1.127 
937-

1.066 
1.204 
1.446 

942 
621 
873 

1.014 
1.263 

830 
726 
841 

1.022 
1.249 

959 
367 
576 
813 

1.206 

849 
508 
648 
835 

1.140 

973 

Fonte : Endef, FIBGE. 1974-75 

São dúvidas que infelizmente não afe
tam o quadro geral da fome. A distrihui
ção da fome acompanhava claramente a 

. distribuição da renda, como mostra o 
quadro 6. Famílias mais pobres , com 
renda per capita de até 0,2 sa lário mí
nimo, consumiam apenas 748 gramas 
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QUADRO& 

ALIMENTOS, CALORIAS E PROTEÍNAS CONSUMIDOS POR CLASSE DE DESPESA (ALTA E BAIXA RENDA) 

CLASSES GRUPO DE ALIMENTOS 
DEDESPESA---------------------------------

(em salários TUBÉR- AÇÚ- LEGUMI- LEGUMES E FRU- CARNES E OVOS, ÓLEOS BEBI- TOTAL 
mínimos CEREAIS CU~OS CAR NOSAS VERDURAS TAS PESCADO LEITE, E GOR- DAS OUTROS 

per capita) E RAIZES QUEIJO DURAS 

QUANTIDADE até 0,2 
CONSUMIDA 
(gramas/dia) um ou mais 

CALORIAS até 0,2 
CONSUMIDAS 
(kcal/dia) um ou mais 

PROTEÍNAS até 0,2 
CONSUMIDAS 
(gramas/dia) um ou mais 

Fonte : Endef, FIBGE, 1974-75. 

170 

239 

566 

812 

13,95 

20,52 

em média, ou seja: 255 gramas a menos 
que a média nacional. Enquanto isso, fa
mílias com mais de um salário mínimo 
de despesa fam iliar per capita consu
miam quase o dobro -- 1.348 gramas. 

E quantas seriam essas famílias com 
despesa mensal per capita inferior a 0,2 
salário mínimo? Segundo o Endef, essa é 
a condição de 46% das famí lias do Nor
deste, e de 23% das famí lias do Sul. Ape
nas nas regiões Norte e Centro-Oeste 
(5%) e no Distrito Federal (1,6%) o nú
mero de famí lias nessas condições é re
lativamente insignificante. Mesmo em 
São Pau lo (7,8%) e no Rio de Jane iro 
(7,6% ), há muitas famílias com renda per 
capita inferior a 0,2 salário mínimo . 
Como vimos, apenas do Paraná para o 
sul fa mílias nessas condições não pas
sam necessariamente fome. Os. detalhes 

· estão no quadro 7. 

"De uma certa forma, a tese da gera
ção nanica pegou porque ajudava a ex
plicar esse verdadeiro milagre d~ sobre
vivência. Se a estatura média da popula
ção brasileira de baixa renda não estives
se, como está, abaixo de seu potencial 
genético, o consumo brasileiro de ali
mentos aumentaria em cerca de três mi
lhões de toneladas de algum tipo de ali
mento básico, como o milho, o trigo ou 
o açúcar." 

A estimativa é do professor Alberto 
Carvalho da Silva. Esses três milhões de 
toneladas equivaliam, à época do Endef, 
a quase 9% da produção brasileira de 
grãos. Será que de lá para cá, passados 
o ito anos, a situação melhorou? Em 
1979, houve uma tentativa de repetir o 
Endef, com ênfase para dados de saúde. 
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136 

77 

391 

83 

45 

78 

173 

301 

87 

45 

294 

148 

28 

76 

7 

19 

19 

114 

8 

44 

50 

166 

103 

283 

1,99 

0,84 

19,98 

9,73 

0,30 

0,80 

0,14 9,54 

0,69 31, 13 

QUADR07 

DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS POR 
REGIÕES E POR CLASSE DE 

DESPESA FAMILIAR MENSAL 
EXPRESSA EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS PER CAPITA 

REGIÕES 

1- Riode 
Janeiro* 

li - São Paulo* 
Il i - Paraná, 

Santa 
Catarina 
e Rio 
Grande 
do Sul 

IV - Minas 
Gerais e 
Espírito 
Santo* 

V - Nordeste* 
VI - Distrito 

Federal* 
VII - Norte e 

Centro
Oeste* 

ATÉ O 2 DE 0,2 DE 0,5 MAIS 
' a 0,5 a 1,0 DE UM 

7 ,6% 18,9% 28,8% 44, 7% 
7,8% 19,6% 28,7% 43,9% 

23,2% 29, 1 % 24,8% 22,9% 

16,1 % 33,6% 25,7% 24,6% 
46,1 % 33,4% 12,7% 7,8% 

1,6% 12,2% 26,8% 59,4% 

5, 1 % 27 ,0% 32,0% 35,9% 

Fonte: Endef, FIBGE, 1974-7 5. 

* As famí lias com renda per capita inferior a 0,2 salários 
mínimos nessas regiões estão prat icamente condena
das à fome. Isto só não ocorre nos três es tados do ex
tremo sul do país . 

Mas o inquérito acabou não sendo reali
zado, embora os questionários estives
sem prontos. O próprio departamento 
do IBGE que cuidava do Endef foi ex
tinto em 1981. Especialistas da área, 
como o professor Edgar Alves, não acre
ditam que a situação alimentar do bra
sileiro tenha melhorado significativa
mente, porque desde então aumentaram 
muito os custos de habitação e serviços, 
deixando ainda menos dinheiro para a 
comida. 

79 

249 

62 

224 

11 

44 

104 

370 

9 

18 

2 

8 

114 

242 

126 

154 

3,30 0,01 0,40 3,85 

13,44 0,06 0,82 3, 73 

748 

1.348 

1.836 

2.446 

53,46 

81,76 

Rio de Janeiro, 1983. 
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Alberto Carvalho da Silva 
Professor-titular de fisiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

A situação alimentar no Nordeste co
meçou a merecer maior atenção a partir 
da década de 1940. Uma série de obser
vações, feitas entre 1949 e 1955, mostra
ram que cerca de 1 % da população sofria 
de pelagra, 80% dos habitantes com mais 
de 14 anos eram anêmicos, 38% apre
sentavam estomatite angular, 17%, quei
lose, e 3% eram vítimas de cegueira no
turna. A pelagra é uma doença causada 
por cárências múltiplas, mas com predo
mínio da de ácido nicotínico; é freqüen
temente associada com o alcoolismo. As 
manifestações clínicas variam entre indi
víduos e entre regiões, e consistem em 
alterações da pele, agravadas pelo sol, e 
traumatismos do aparelho digestivo 
(diarréia) e do sistema nerv oso 
(demênci 1). A estomatite angular 
(lesões nos cantos da boca) e a queilose 
(lesões dos lábios) são tidas como sinais 
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de carência de riboflavina ( vitamina B2). 

A cegueira noturna ( acentuada redução 
da acuidade visual no crepúsculo) é atri
buída à carência de vitãmina A 

O esforço organizado e contínuo para 
estudar os problemas de alimentação e 
nutrição na área começou com Nélson 
Chaves, médico e professor de fisiologia 
da Escola de Medicina de Recife. No iní
cio, qua11do a escola ainda se encontrava 
instalada no Derby, os trabalhos de Nél
son Chaves versavam sobre o valor nutri
tivo dos alimentos, principalmente os 
mais consumidos na região. São da dé
cada de 1950 numerosos estudos seus 
sobre o valor nutritivo do milho, de di
versas variedades de feijão , da mandioca, 
do macarrão, da castanha de caju, da fava 
e dos óleos vegetais, além de uma série 
de artigos de divulgação sobre a situação 
nutricional no Nordeste. 

Sertão da Bahia, 1976. 

Em 1962, a partir do Laboratório de Fi
siologia e Nutrição da Faculdade de Me
dicina, criou-se o Instituto de Nutrição 
da Universidade Federal de Pernam
buco. A linha de estudo sobre alimentos 
continuou, mas acrescentaram-se outras, 
como a epidemiologia da desnutrição 
no sul da Zona da Mata, hábitos alimen
tares, re lações com parasitoses intesti
nais e com a esquistossomose. Intensifi
caram-se também os esforços de divul
gação, chamando a atenção das autorida
des para problemas cruciais da socie
dade, como as relações da desnutrição 
com o desenvolvimento biológico e 
mental da criança e com a produtividade 
do adulto. 

Logo a seguir, em 1963, a Comissão 
Interdepartamental para a Nutrição e o 
Desenvolvimento Nacional (Interde-
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partmental Committee for Nutrition and 
National Development - ICNND) pro
moveu, como parte de seu programa 
mundial, uma avaliação clínica e labora
torial da desnutrição em 16 localidades 
de cinco estados nordestinos. Dessa 
avaliação, participaram, além de Nélson 
Chaves na qualidade de co-diretor do 
projeto, 1 O pesquisadores do Instituto 
de Nutrição. O estudo demonstrou que 
os problemas mais graves eram o baixo 
consumo energético (1.472 calorias per 
capita ao dia), a grande prevalência de 
anemia, o alto risco de carência de vita
mina A e índices elevados de 
"desnutrição protéico-calórica" em pré
esco lares. Devido a um subconsumo 
prolongado de alimentos, resultando 
em redução de peso e estatura para a 
idade, esse tipo de desnutrição era basi
camente atribuído, na época, ao subcon
sumo de proteínas. Atualmente, consi
dera-se que o fundamental é o baixo 
consumo de calorias, e por essa razão a 
designação mais utilizada é a de desnu
trição calórico-protéica, ou desnutrição 
energetico-protéica (DEP). Associam-se 
geralmente à DEP a anemia, a hipovita
minose A e a carência de outros nutri
mentos, como as vitaminas B1 e B2 , o 
ácido nicotínico etc. 

1 

A partir da segunda metade da década 
de 1960, o Instituto de Nutrição passou a 
contar com a colaboração de dois con
sultores-residentes da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), Ivan Beghin e 
William K. Simmons. Nesse.período, am
pliaram-se, sob a infl~ência de Beghin, 
os programas de extensão: o instituto 
instalou, no interior de estado, uma série 
de nove centros de recuperação de des
nutridos graves (conhecidos como 
CERN}, inspirados no modelo de Ben
goa, no Haiti, e promoveu ainda inú
meros estudos ligados à nutrição. Reali
zaram-se pesquisas sobre o consumo ali
mentar, o desmame e práticas de alimen
tação infantil, a anemia, os níveis de vita
mina A no sangue e outras observações 
que contribuíram para esclarecer os 
problemas da região e mostrar sua ex
tens·ão e sua gravidade aos responsáveis 
pela formulação e a implantação de polí
ticas de saúde pública e nutrição. 

Entretanto, as atividades do ICNND e 
os trabalhos do Instituto de Nutrição 
atingiram apenas uma pequena extensão 
do Nordeste. Já em 1961-62, a Fundação 
Getúlio Vargas havia realizado um es_
tudo sobre consumo alimentar tido 
como representativo de toda a região 
(na realidade, porém, a amostra não ti-
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nha representatividade regional, sobre
tudo para a população rural, já que no in
terior se limitou a alguns municípios do 
Ceará e de Pernambuco), concluindo 
que 80,6% da população rural e 79,7% 
da população urbana tinham um con
sumo energético inferior ao recomen
dado pela FAO). Em 1974-75, a Funda
ção IBGE, com assessoria da FAO, con
duziu o Estudo Nacional de Despesas Fa
miliares (Endef), com metodologia mui
to mais adequada e representatividade 
para as populações metropolitana, ur
bana não-metropolitana e rural não-me
tropolitana (as áreas metropolitanas po
dem incluir, além da própria metrópole, 
outras cidades menores e pequenas po
pulações rurais não compreendidas nas 
áreas "urbana" e "rural ", o que determi
nou a adoção da designação de "não
metropolitanas" para estes grupos). 

Confirmando os achados anteriores, o 
Endef revelou que o consumo energé
tico no Nordeste é, em média, baixo, 
conforme se pode ver na tabela abaixo-. 
O grau de déficit energético expresso 
por esses níveis de consumo depende
do valor que se adota como "normal", o 
que gerou considerável controvérsia. Os 
valores que o Endef admite como 
"normais" são inferiores aos recomen
dados pela FAO, e disso resulta que, en
quanto pelos critérios da FAO as popula
ções acima têm um consumo que vai de 
um mínimo de 74% do normal em For
taleza a um máximo de 87% do normal 

CONSUMO ENERGÉTICO NO NOR
DESTE 

(em calorias per capita por dia) 

Áreas metropolitanas: 
Fortaleza 
Recife 
Salvador 

Áreas urbanas 

1.683 
1.854 
1.730 

não-metropolitanas 1.792 
Área rural não-metropolitana 1.981 

Fonte: Endef. IBGE. 1974-75. 

na área rural, pelos critérios de normali
dade do Endef a área rural e a área ur
bana alcançam 101 %, enquanto Recife 
metropolitano chega a 102%. 

Ao mesmo tempo, os dados médios 
escondem grandes diferenças entre 
vários estratos da população. Mesmo 
pelos critérios mais conservadores do 
Endef, 64% da população urbana, com 
uma despesa familiar per capita inferior 
a meio salário mínimo, não chegavam a 
consumir 70% do valor recomendado. 
Da população rural, 73% tinham renda 
per capita inferior a meio salário mí
nimo, subsistindo com uma dieta 20% 
abaixo de suas necessidades energéticas. 

Não há dúvida, portanto, de que existe 
um déficit primário em energia ha ali
mentação dos nordestinos pobres. No 
entanto, o problema da adequação pro
téica de sua dieta é bastante diverso. 
Existe uma carência protéica secundária, 
porque as proteínas da dieta também são 

Sertão da Bahia, 1976. 
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"queimadas" para suprir as necessida
des energéticas, que são prioritárias, 
mas ainda assim a dieta, embora pobre 
em carne, peixe, leite e ovos, contém 
bastante feijão e feijão-macassa (feijão
de-corda), boas fontes de proteínas. 

O mesmo já não acontece com as cri
anças em crescimento rápido, e com ges
tantes e nutrizes. Como as necessidades 
são maiores nessas condições, a quanti
dade de proteínas na dieta pode não ser 
suficiente, mesmo que as necessidades 
em energia sejam satisfeitas. É particular
mente grave a situação das crianças des
mamadas muito cedo e alimentadas com 
mamadeiras de leite em pó muito diluí
do ou ao qual se adiciona farinha. A<;sim, 
a mamadeira contém quase só hidratos 
de carbono. Um estudo realizado em 
1976, abrangendo oito dos nove estados 
nordestinos, mostrou que, mesmo na 
área rural, 62% das crianças já estavam 
completamente desmamadas entre os 
quatro e os seis meses de idade, e em 
seis desses estados este índice superava 
73%. Em Salvador, metade das crianças 
começam a ser desmamadas durante os 
primeiros 15 dias de vida, e tanto no Re
cife quanto no Agreste só metade das cri
anças com dois meses de idade ainda re
cebem algµm leite materno. 

O desmame precoce seguido de ali
mentação inadequada abre as portas 
para a infecção e a diarréia, que agravam 
a desnutrição e causam elevada mortali
dade infantil. Em 1969, de cada mil crian
ças nascidas vivas em Recife 91 morriam 
no decurso do primeiro ano: 24 destas 
mortes se deviam à imaturidade - em 
grande parte provocada pela desnutri
ção materna - e em outras 35 a desnu
trição era causa direta ou agravante. 

A medição do consumo familiar de ali
mentos fornece um bom indicador do 
P,Stado nutricional, mas por si só não 
configura o diagnóstico do quadro clí
nico da desnutrição. Este quadro de
pende de outros fatores intervenientes, 
além do consumo reduzido: a distribui
ção do alimento no interior da família, a 
capacidade de adaptação de cada indiví
duo ao subconsumo, a eficiência com 
que cada organismo usa os alimentos, a 
incidência e a variedade de infecções, e 
um fator que ainda não está bem esta
belecido e faz com que, em condições 
aparentemente semelhantes, a desnutri
ção afete mais umas famílias do que ou
tras. 

Nas suas formas mais avançadas, ades
nutrição infantil assume os quadros gra
ves de marasmo e kwashiorkor ( ver "A 
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patologia : desequilíbrio, atraso e 
desgaste") e, mais freqüentemente, as 
formas intermediárias de kwashiorkor 
marasmático. O marasmo, que é mais co
mum até a idade de um ano, resulta de 
um consumo muito reduzido, com para
da do crescimento longitudinal, redução 
do peso e acentuada inatividade . O 
kwashiorkor ocorre geralmente em cri
anças com mais de um ano portadoras 
de desnutrição crônica bruscamente 
agravada por um quadro infeccioso. A 
criança fica inchada (edemaciada), os ca
belos quase sempre se descaram e a 
pele pode apresentar manchas e desca
mações. Tanto o marasmo quanto o 
kwashiorkor são doenças muito graves, 
de alta mortalidade, cujo tratamento é 
prolongado e exige hospitalização. São 
muito comuns nas enfermarias pediátri
cas do Nordeste, mas não há estatísticas 
sobre sua incidência. Em 1979, o Insti
tuto de Medicina Infantil de Pernambuco 
reuniu em pouco tempo 100 casos dessa 
natureza para estudar programas de tra
tamento. 

As formas comuns de desnutrição in
fantil, porém, são muito menos dramáti
cas e muitas vezes passam despercebidas 
aos menos treinados para reconhecê-las, 
os quais apenas se surpreendem com o 
fato de a criança parecer muito mais 
nova do que na realidade é. A forma mais 
usada para caracterizar a desnutrição e 
medir sua prevalência é comparar o 
peso e a estatura ( ou comprimento) da 
criança com o que seria normal para sua 
idade e sexo. 

Admite-se que os va lores normais 
para peso e altura são praticamente os 

mesmos em diferentes países, pelo me
nos até a idade de cinco a seis anos. Os 
valores adotados por Marcondes e seus 
colaboradores em estudos realizados 
em Santo André (SP) para o grupo IV 
(nível sócio-econômico alto) são geral
mente usados como "normais" para o 
Brasil, e acompanham satisfatoriamente 
os obtidos nos EUA e na Inglaterra. 

Das várias classificações existentes de 
graus de desnutrição, a mais usada é a de 
Gomez, que define como normal 
( eutrófica) a criança cujo peso é 10% 
maior ou menor que o esperado para 
sua idade e sexo; desnutrida de primeiro 
grau (D1) quando o peso está entre 90 e 
75%; de segundo grau (Dn) quando está 
entre 75% e 60%, e de terceiro grau 
(D111) quando pesa menos de 60% do 
normal. 

O quadro 1 mostra os resultados de al
guns estudos selecionados entre os mui
tos já realizados no Nordeste. 

No Endef, os valores médios de peso e 
estatura para as crianças nordestinas en
tre três meses e seis anos de idade estão 
um desvio-padrão abaixo dos valores 
normais para as crianças brasileiras obti
dos em Santo André (fig. 1). 

A carência energético-protéica está 
quase sempre associada a outras formas 
de desnutrição causadas pela escassez 
de alguns nutrimentos na dieta, predo
minando a anemia, a hipovitaminose A e 
o bócio. 

A anemia se deve à carência de ferro, 
agravada pelo elevado parasitismo intes-

QUADRO 1 
PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO ENERGÉTICO-PROTÉICA EM 

CRIANÇAS DE DIVERSAS REGIÕES DO NORDESTE (Classificação 
de Gomez) 

Local, data e algumas característi- Estado nutricional (%) 
cas do estudo eutróficos D, º" º"' 
URBANO 
São Luís (MA), meninos, 1978 28,5 45,8 21,2 4,5 
São Luís (MA), meninas, 1978 47,4 39,4 12,2 1,0 
Recife (PE), 1975 52,7 35,9 9,7 1,7 
Caruaru (PE), 1978 31,0 52,0 16,0 1,0 
João .Pessoa (PB), 1977 33,7 51,9 12,9 1,5 

RURAL 
Sertão de Pernambuco, 1982 42,2 46,0 10,7 1,1 
Zona da Mata (PE), 1978 30,9 49,1 17,0 3,0 
Agreste (PE), 1980 50,5 38,0 10,8 0,7 
Sertão e Agreste de Sergipe, 1977 45,0 28,0 19,0 8,0 
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fig. 1. Médias de altura e peso de crianças do Nordeste, entre seis meses e s"eis anos de idade, 
comparadas com as de crianças normais mais ou menos um desvio-padrão. 
Fontes : Endef, 1974-1975; Marcondes etal., Santo André (SP), 1981 

QUADRO 2 
PERCENTAGEM DE INDIVÍDUOS COM "VALORES BAIXOS DE 

HEMOGLOBINA", SEGUNDO OS PADRÕES DA ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE SAÚDE 

Local, data e algumas características 
do estudo 

Ferreiros (PE), 1974: 
crianças 
adultos, masc. 
adultos, fem. 

Brejo da Madre de Deus (PE), 1974: 
crianças 
adultos, masc. 
adultos, fem. 

Afogados de lngazeira (PE), 1974: 
crianças 
adultos, masc. 
adultos, fem. 

Zona da Mata de Pernambuco, 1971: 
crianças 
adultos, masc. 

Sertão de Pernambuco, 1980: 
crianças de até seis anos 
crianças de seis a 1 O anos 

Percentagem de 
indivíduos com 
valores baixos 

de hemoglobina 

50 
44 

9 

80 
76 
13 

96 
92 
23 

10 
51 

48 
60 

i 0 

2 ã; 
CD 

"' ·.:: 

~ 4 
~ fig. 2. Oueratomalácia acompanhada de desnutrição de segundo grau em criança de oito mes ses. (1) Cicatrização de úlcera da córnea; (2) estafiloma abrangendo e opacificando toda a cór
J2 nea; (3) vascularização do estafiloma; (4) refl exo da luz do flash usado para tirar a fotografia . 
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tinal, principalmente a ancilostomose. A 
quantidade de ferro na dieta média da 
população nordestina é satisfatória, mas 
ele é pouco assimilado pelo organismo 
porque provém, em grande parte, de ali
mentos vegetais. O quadro 2 mostra re
sultados de alguns estudos, todos eles 
realizados em Pernambuco. 

Em suas formas mais graves, a carên
cia de vitamina A causa alterações ocula
res (xeroftalmia e queratomalácia) que 
podem resultar em cegueira por cicatri
zes e perfuração na córnea. Ocorrem 
também alterações na retina responsá
veis pela cegueira noturna e pela "ce
gueira dos faróis" ( demora na recupera
ção da visão após exposição a uma luz 
forte). 

A xeroftalmia e a queratomalácia eram 
antes referidas como relativamente fre
qüentes em épocas de seca entre os re
tirantes. Como se trata de uma doença 
grave que exige internação hospitalar e 
tem alta mortalidade, é difícil encontrá
la nos estudos de campo usuais. Além 
disso, como nos locais onde existe ocor
re apenas em um pequeno número de 
crianças, é preciso examinar vários mi
lhares de famílias antes que se possa ex
cluir sua existência como problema de 
saúde pública. 

Em 1973, W. K. Simmons entrevis
tando oftalmologistas e visitando hospi
tais desde o Maranhão até a Bahia, afir
mou ter encontrado 891 casos de ceguei
ra por avitaminose A Os dados de Sim
mons têm sido questionados por vários 
nutricionistas, mas recentemente o Hos
pital das Clínicas da Universidade Fe
deral da Paraíba (UFPB) admitiu cinco 
casos graves em um período curto. A fi
gura 2 ilustra um desses casos. Além dis
so, entre 4.991 crianças examinadas em 
quatro localidades do Sertão, o grupo da 
UFPB encontroµ nove com cegueira no
turna, 20 com xerose (secura) conjunti
va!, um com xerose da córnea e cinco 
com cicatrizes de lesões anteriores. 

A técnica recomendada para se fazer o 
"diagnóstico de risco" de avitaminose A 
em uma população onde não ocorrem 
ou são muito raras essas formas muito 
graves, muitas vezes terminais, consiste 
em medir o nível de vitamina A no san
gue. Valores de lOµg (10 microgramas) 
ou menos de vitamina A por cem milili
tros de plasma indicam "alto risco de 
carência", e valores entre 10 e 20µg são 
classificados como "níveis baixos" 
Vários estudos têm sido feitos com este 
indicador bioquímico, mas os resultados 
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QUADR03 
PERCENTAGEM DE CARENTES EM VITAMINA A EM VÁRIOS ESTUDOS FEITOS NO NORDESTE 

Local, data e algumas características do estudo Número de 
indivíduos 

Proporção dos indivíduos em função 
do nível de vitamina A no plasma 

sangüíneo 

ICNND, 16 localidades, 1963: 
menos de cinco anos 
seis a 16 anos: masculino 
seis a 16 anos: feminino 

Recife, 1966, gestantes 
Catende e Água Preta (PE), 1969: 

um a cinco anos 
seis a nove anos 
dez a 19 anos 
19 a 49 anos 
mais de 50 anos 

Ribeirão, Gameleira, Água Preta (PE), 
crianças de menos de 5 anos, 1970: 

eutróficas 
desnutridas de 1.º grau 
desnutridas de 2.º grau 
desnutridas de 3.º grau 

são bastante discordantes ( ver quadro 
3 ), seja porque nem todos executam o 
método com igual perfeição seja porque 
de fato ocorrem consideráveis diferen
ças entre épocas e/ou entre regiões. 

De qualquer modo, o quadro 3 põe 
em relevo o maior risco de carência de 
vitamina A nas crianças com formas gra
ves de desnutrição energético-protéica. 

O último levantamento de amplitude 
nacional sobre o bócio endémico re
velou uma prevalência média de 14 % de 
bócio de primeiro grau, o que indica 
que, apesar da considerável melhoria 
em relação ao índice de 20,6% de 1955, 
o déficit de iodo em crianças ainda é um 
sério problema de saúde pública. Focos 
de formas mais graves foram encontra
dos em alguns estados nordestinos,prin
cipalmente no Maranhão. Mas são neces
sários novos estudos, não só para atuali
zar as informações como para resolver 
algumas dúvidas que o estudo de 1975 
suscitou. 

Nos centros urbanos, a causa principal 
da desnutrição, tanto no Nordeste como 
em outras regiões, é a renda monetária 
insuficiente para fazer face ao custo da 
alimentação. Este custo vem mostrando 
uma tendência a crescer mais rapida
mente que o salário mínimo, e na figura 
3 compara-se a evolução deste com a dos 
custos da alimentação nas cidades de Re-
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menos de 
10µg/100ml 

10 a 20 
µg/100ml 

mais de 
20µg/100ml 

20 
52 
61 

265 

49 
72 

127 
127 
55 

88 
207 
106 
26 

cife, Porto Alegre e São Paulo entre 1975 
e 1981; enquanto as variações se ajustam 
razoalmente no Sul, em Recife houve um 
desajuste crescente. 

Na área rural, o trabalhador assalaria
do ("bóia-fria", "clandestino", "cas
saco") está submetido a uma situação se
melhante à do trabalhador urbano, agra
vada ainda pela sazonalidade do empre
go. O pequeno proprietário, cultivando 
terras de baixa produtividade, despro
vido de recursos tecnológicos e depen
dente de um mercado irregular, não 
consegue produzir um excedente co
merciável que lhe assegure uma renda 
monetária suficiente para atender a suas 
necessidades mínimas não cobertas pela 
lavoura própria. O quadro 4, resumindo 
um estudo feito pelo Instituto de Nutri
ção da Universidade Federal de Pernam
buco, ilustra as conseqüências dessa si
tuação na região do Agreste. 

30,0% 
9,6% 

11,5% 
0,7% 

2,0% 

0,8% 

2,3% 
4,3% 
5,7% 

11,5% 

30,0% 
30,8% 
36,1% 

6,4% 

12,2% 
1,4% 
5,5% 
2,4% 
1,8<:>/o 

7,9% 
10,6% 
17,9% 
42,3% 

40,0% 
59,6% 
52,4% 
92,9% 

85,8% 
98,6% 
93,7% 
97,6% 
98,2% 

89,8% 
85,1% 
76,4% 
46,2% 

A pobreza, definida pela baixa renda, 
o reduzido nível de instrução formal, a 
marginalização no processo político e a 
exclusão dos benefícios do desenvolvi
mento social e econômico, torna as fa
mílias extremamente vulneráveis às más 
condições de saneamento, saúde e nutri
ção. Estas, por sua vez, aumentam as fal
tas ao trabalho e reduzem a produtiví
dade, afetam o desenvolvimento mental 
e a capacidade de diferenciação profis
sional, reduzindo a iniciativa e o estí
mulo para assumir os riscos inseparáveis 
do processo de ascensão social. Estudos 
feitos em outras regiões do país mos
tram que as crianças de nível sócio-eco
nômico baixo chegam à idade escolar 
com dois anos de atraso em seu desen
volvimento cognitivo. Em Sergipe, cons
tatou-se que este atraso ainda é agravado 
pela desnutrição pregressa. 

A desnutrição contribui assim para 
eternizar a pobreza, a marginalização so-

QUADR04 
PREVALÊNCIA DE DESNUTRIÇÃO EM PRÉ-ESCOLARES NA ÁREA RURAL 

DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 

Categoria de número de eutró- graus de desnutrição 
lavradores crianças ficas D1 D11 D111 

trabalhadores assalariados 390 32,3% 49,4% 16,1% 2,2% 
proprietários: 
menos de 1 o hectares 460 48,1% 40,4% 10,6% 0,9% 
de 1 O a 50 hectares 218 58,2% 35,3% 6,0% 0,5% 

Fonte: lnst Nutrição UFPE, 1981. 
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...... , ...... :::::::; custo da alimentação 

__ salário mínimo 

!valores igualados em maio de 1975) 

RECIFE 

PORTO ALEGRE 

SÃO PAULO 

maio 
1975 

1 

maio 
1976 

1 

maio 
1977 

1 

maio 
1978 

1 

maio nov. maio nov. jan. 
1979 1979 1980 1980 1981 

1 1 1 1 1 

fig. 3. Evolução do custo da alimentação e do valor do salário 
mínimo entre maio de 1975 e janeiro de 1981 nas cidades de 
Recife, Porto Alegre e São Paulo. Juazeiro do Norte, Ceará, 1976. 

cial e o subdesenvolvimento. Como foi 
demonstrado no Chile por Fernando 
Monckberg e seus colaboradores, a des
nutrição infantil é muito mais grave e fre
qüente em famílias cujas mães são de 
baixo nível mental. Em outras palavras: a 
pobreza leva à desnutrição, que por sua 
vez conduz à formação de famílias em 
que o pai, a mãe ou ambos têm a aptidão 
mental previamente comprometida pela 
desnutrição e a infecção, e assim estão 
preparados para produzir filhos desnu
tridos, e eternizar o melancólico círculo 
vicioso da miséria. 

Durante a década de 1960, considerá
veis quantidades de alimentos doados 
através do programa Alimentos para a 
Paz foram distribuídos no Nordeste, mas 
nunca se comprovou quais benefícios 
resultaram dessas medidas assistenciais. 
O Instituto Nacional de Alimentação e 
Nutrição (INAN), criado em fins de 1972 
com o encargo de formular e coordenar 
o Programa Nacional de Alimentação e 
Nutrição (Pronan), procurou sempre 
dar prioridade ao Nordeste principal
mente através do Programa Nacional de 
Saúde (PNS), além de outros programas 
especialmente desenvolvidos para a re
gião, como o Programa Integrado de Nu-

trição em Saúde (PINS), o Programa de 
Assistência ao Pré-Escolar (Proape), o 
Programa de Abastecimento Alimentar 
em Áreas de Baixa Renda (Proab ), o Pro
grama de Compra de Alimentos Básicos 
em Áreas de Baixa Renda (Procab) e o 
Projeto Experimental de Produção de 
Alimentos e Melhoria do Estado Nutri
cional em Áreas de Baixa Renda em Ser
gipe (Pramense). Além disso, o Nordeste 
tem sido assistido através do Plano Na
cional de Alimentação Escolar (PNAE) e 
do Programa de Alimentação do Traba
lhador (PAT), embora com cobertura in
ferior à alcançada no Centro e no Sul. 

O PNS distribui uma quantidade de 
alimentos básicos estimada em 90g (300 
calorias) per capita ao dia a gestantes, 
nutrizes e pré-escolares da população 
urbana com renda familiar igual ou in
ferior a dois salários mínimos. Cerca de 
dois terços de suas atividades concentram
se no Nordeste, onde aliás também é 
maior a percentagem de famílias com es
se baixo nível de renda. 

O PINS atuou em Recife durante qua
tro anos (1977-80) em uma área de baixa 
renda, oferecendo redução de preços 
em parte dos alimentos básicos (açúcar, 
leite, fubá, óleo). 

O Proape utiliza as escolas em seu 
tempo ocioso para reunir crianças entre 
quatro e seis anos de idade, estimulando 
seu desenvolvimento social e biológico 
através de atividades educativas e de su
plementação alimentar. O programa foi 
iniciado em 1977 em Recife e Caruaru, e 
está sendo expandido para outros esta
dos do Nordeste. 

O Proab se aproxima bastante da rede 
Somar: a Cabal e o INAN facilitam ao pe
queno comerciante a compra de alimen
tos e outros gêneros de primeira neces
sidade para que ele os venda à popula
ção a preços mais baixos que os corren
tes em feiras e supermercados. Implan
tado inicialmente em dois bairros po
bres de Recife, o programa deve se ex
pandir a outras cidades do Nordeste. 

O Procab é um programa de compra 
direta aos pequenos produtores, aos 
preços mínimos estabelecidos pelo Mi
nistério da Agricultura, capazes de lhes 
assegurar uma margem de lucro. O ali
mento comprado é redistribuído através 
dos programas de suplementação ali
mentar, estocado pelo Ministério da 
Agricultura sob a forma de estoques re
gulares ou vendido através da rede de 
comercialização da Cabal. 
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O Pramense, implantado em Sergipe 
entre 1976 e 1980, consistia em uma inte
gração dos serviços de crédito, assistên
cia técnica, educação e atenção primária 
em saúde para produtores de baixa 
renda. A partir de 1981, o programa foi 
incorporado pelo Polonordeste com al
gumas modificações. 

O PNAE e o PAT têm no Nordeste a 
mesma estrutura que em outras partes 
do país; sua eficiência depende muito 
das condições da rede escolar e dos re
cursos de transporte e armazenagem em 
cada região. O PAT, por sua vez, é um 
programa concebido para os trabalha
dores industriais no setor urbano, o que 
restringe bastante sua aplicação. 

Existem ainda os serviços da Legião 
Brasileira de Assistência (LBA), ofere
cendo suplementação alimentar através 
da rede de "casulos" e doação de leite 
em seus programas assistenciais. 

A grande incógnita dos programas de 
nutrição é saber se eles contribuem para 
melhorar a situação, e quanto. Poucas 
avaliações têm sido feitas, e na maioria 
dos casos elas deixam muito a desejar, 
tanto por suas imperfeições como por
que os "indicadores" e o que os progra
mas estabelecem como "metas" nem 
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sempre são os mais adequados. A avalia
ção é um componente essencial dos pro
gramas de nutrição, para esclarecer se 
eles estão ou não atendendo a seus obje
tivos, mas ela constitui uma tarefa difícil 
e deve ser planejada e executada por 
pessoas bem treinadas e sem vínculo 
com o programa, a fim de esclarecer e 
medir objetivamente seus resultados. 

Os programas não vêm alcançando a 
cobertura que seria de se esperar, e isto 
se deve aos custos e às limitações das Te
des de serviços e da capacidade geren
cial. O PNAE, por exemplo, que entre to
dos os programas é o que vem alcan
çando maior cobertur..a, é menos efi
ciente na região Nordeste do que no 
Centro e no Sul, não por descaso ou me
nor interesse dos responsáveis, mas por
que no Nordeste o número de crianças 
fora da escola é maior, a rede escolar é 
menos densa e os recursos para armaze
nar os alimentos e transferi-los para as 
escolas são mais precários. Alguns pro
gramas, como o Proab e o Proape estão 
saindo agora do estágio de "demonstra
ção" em comunidades de algumas deze
nas de milhares de pessoas para serem 
progressivamente estendidos, com os 
ajustes necessários às variações regio
nais. No Procab, o clima desfavorável faz 
às vezes com que não haja excedentes 

Rio São Francisco, 1976. 

comerciáveis nas regiões de convergên
cia da produção. O PINS foi sumaria
mente interrompido depois de quatro 
anos, sem que se dessem a conhecer os 
motivos. 

Essas limitações não diminuem os 
méritos do esforço que vem sendo feito. 
Se alguma crítica mais séria merecem es
sas iniciativas, é a de terem. sido muito 
modestas e reticentes até agora. Con
tudo, é necessário ter presente que, · 
mesmo com o máximo de eficiência, es
sas medidas _só podem contribuir para 
aliviar a situação, e não para corrigi-la 
definitivamente. Elas devem ser apoia
das, ampliadas e aperfeiçoadas, mas com 
o reconhecimento de que as soluções 
definitivas dependem de noções muito 
mais seguras do que as atuais sobre a 
amplitude, a natureza e as causas da des
nutrição. Esses conhecimentos poderão 
abrir caminho para soluções mais efica
zes, que não afetem necessariamente a 
estrutura económica e social do país e as 
linhas de seu desenvolvimento. Por ou
tro lado, parece difícil que o problema 
da pobreza e da desnutrição possa ser 
resolvido a curto prazo, sem esses co
nht:cimentos, em um país com a comple
xidade do Brasil, mesmo que se façam 
grandes modificações em sua estrutura 
social e económica. 
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Os fatores que levam à desnutrição 
são variados, e sua combinação torna a 
compreensão de seus mecanismos fisio
patológicos bastante complexa. Para re
sumir, bastaria dizer que a miséria é a 
responsável por quase todos esses fa
tores. A miséria leva a mãe a dividir a de
dicação ao lactente com os outros filhos 
e com o trabalho, isto é, priva o bebê do 
seu leite e do seu calor (stress). Além dis
so deixa-o submetido a leites de vaca ou 
artificiais nem sempre bem administra
dos ( erro alimentar), com freqüência 
diluídos ou "engrossados" com açúcar e 
farinhas , o que leva à deficiência protéi
co-calórica. 

A miséria também confere a essas cri
anças - que em geral vivem em am
biente inadequado - maior exposição 
às infecções, o que vem complicar seu já 
deficiente organismo. Como parte da 
miséria, não se pode deixar de incluir 
outros fatores contaminantes, como os 
poluentes ambientais , cujos efeitos 
quando associados a deficiências nutri
cionais ainda desconhecemos. · 

O início do processo nem sempre é 
palpável, mas após a_instalação daqueles 
fatores que poderíamos chamar de de
sencadeantes produz-se um desequilí
brio que progride para as formas graves 
de desnutrição. Isto pode ser constatado 
clinicamente pela irritabilidade da cri
ança, pela intolerância alimentar, pelo 
sono intranqüilo, pela perda do brilho 
do olhar etc. As conseqüências são ainda 
mais nefastas se incidem sobre crianças 
que já nasceram com peso baixo ( desnu
trição congênita?). Tanto nestas como 
em crianças inicialmente normais ins
tala-se então um atraso que pode ser 
parcialmente aferido pelos déficits de 
estatura e peso. Uma série de funções 
deixam de aparecer e a regra é o lactente 
magro, apático, deitado quase todo o 
tempo (marasmo). Existe uma outra 
forma de desnutrição que geralmente 
acomete crianças acima de seis meses, 
na qual se conserva grande quantidade 
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de gordura sob a pele, mascarando a ma
greza. Somada à inchação generalizada 
(edema) esta gordura dá à criança um as
pecto balofo. Este tipo de desnutrição é 
chamado de kwashiorkor, palavra de um 
dialeto africano da Costa do Ouro com 
vários significados, dos quais o mais cor
rente é "criança desmamada". O kwashi
orkor desencadeia um comportamento 
irritadiço e isolacionista da criança, em 
contraposição ao marasmo. Neste, di
zem alguns autores, faltam todos os in
gredientes da dieta, principalmente 
calorias; no kwashiorkor, faltariam predo
minantemente proteínas. No dizer do 
professor Magalhães de Carvalho, estu
dioso do assunto, não há grandes di
ferenças entre uma forma e outra de des
nutrição, podendo mesmo ocorrer com
binadas (kwashiorkor marasmático). No 
entanto, de modo geral, o marasmo 
ocorre nos primeiros meses de vida, e o 
kwashiorkor em grupo etário mais 
adiantado (de um a dois anos). Essas cri
anças exibem descaramento dos ca
belos, lesões de pele e fígado com dege
neração gordurosa. Magalhães de Carva
lho atribuía o aparecimento às vezes 
agudo do kwashiorkor a uma "crise cata
bólica", provocada principalmente por 
infecções. Tivemos oportunidade de de
monstrar experimentalmente este fato : 
animais submetidos a deficiência protéi
co-calórica apresentam edema, lesões 
de pele e deposição de gordura no fí
gado somente quando são infectados. 

Todos os fatores descritos acima com
binam-se para formar um complexo 
mórbido em que a agressão ao indivíduo 
é a mais difusa e a mais universal, não se 
restringindo a setores ou órgãos. São 
por outro lado lesões totalmente inespe
cíficas, e em grande parte reversíveis 
caso cessem as causas que as produzem. 
Há entretanto seqüelas naqueles setores 
que ainda são imaturos, como o sistema 
nervoso e o osteomuscular, seqüelas 
que podem manifestar-se por déficit fun
cional na vida adulta. Vejam-se por 

Caso de kwashiorkor em Uganda (tirado 
do livro Diseases of Children in the Tro
pics and Subtropics). 

exemplo as declarações do presidente 
da FIFA após os últimos jogos olímpicos 
em Mascou, comentando o desempe
nho dos atletas brasileiros ... 

O baixo rendimento intelectual atri
buído à desnutrição e constatado nas es
colas é um assunto muito controverso, 
pois estão em jogo além do déficit de 
crescimento cerebral, fatores sócio
culturais e emocionais. Pode-se aferir o 
graú de desnutrição por meio de uma 
série de parâmetros físicos, mas talvez a 
melhor maneira de fazê-lo seja verificar 
como o indivíduo desnutrido reage 
frente a alguns problemas. Um deles é a 
infecção: no sarampo, quase todas as cri
anças normais apresentam uma infecção 
que podemos chamar de banal; o desnu
trido reage com gravidade, desenvol
vendo uma forma especial de pneumo
nia e diarréia. Sua reação é idêntica à das 
crianças que nascem com deficiência 
congênita do sistema imunitário ou dos 
indivíduos com leucemia ou outras 
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doenças malignas. Acredita-se que odes
nutrido tenha por isso uma deficiência 
imunitária adquirida e que as células en
carregadas de sua defesa não funcionem 
satisfatoriamente, pois não produzem 
anticorpos (imunoglobulinas) de ma
neira satisfatória. 

Confirmam essas suspeitas a constata
ção de que, nos casos agudos de desnu
trição, há uma atrofia generalizada do 
sistema que produz ou armazena as 
células relacionadas com a defesa imuni-

Tal desgaste fica muito evidente se 
examinarmos os órgãos onde a produ
ção celular é muito grande e rápida, 
como por exemplo no revestimento da 
pele ou das mucosas (epitélios). No epi
télio intestinal, é muito fácil evidenciar a 
formação de novas células, sua migra
ção, amadurecimento e morte. Há aí 
grande estímulo à proliferação celular 
por várias razões (alimentos, sucos di
gestivos, movimentação intestinal, flora 
bacteriana etc). Alterado o equilíbrio ali-

Menino afetado pela desnutrição. Hospital Jesus, Rio de Janeiro, 1983. 

tária. É particularmente interessante a 
violenta redução do peso do timo, que 
faz parte desse sistema e às vezes chega a 
pesar menos de um grama ( o peso nor
mal varia entre 10 e 25 gramas). A atrofia 
do timo se assemelha em muitos casos à 
descrita em muitas doenças imunológi
cas congénitas em países desenvolvidos, 
onde a desnutrição não existe em 
grande escala como aqui. Este fato su
gere que muitas das atrofias tímicas, des
cri tas na literatura médica mundial 
como responsáveis por doenças imu
nológicas primárias ou congénitas, tal
vez sejam muito mais conseqüência do 
que causa dessas doenças. Ou seja: as cri
anças descritas nessas doenças primárias 
apresentam infecções crônicas, além de 
stress, o que as leva a um processo de 
desgaste semelhante ao que sofrem as 
crianças desnutridas. O que nos permite 
fazer esse raciocínio é que tais doenças 
congénitas são relativamente raras, mas 
nossos achados em crianças desnutridas 
são muito freqüentes. A desnutrição 
acaba sendo um infeliz experimento da 
natureza, que permite fazer essa analo
gia ... 
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mentar, modificam-se as proporções de 
sucos digestivos e da flora residente na 
mucosa, interferindo com a capacidade 
que as células têm de produzir proteí
nas. Em outras palavras: altera-se o meca
nismo de produção de novas células, di~ 
minuindo a reposição das células mortas 
e atrofiando-se a mucosa. É um processo 
inespecífico, que pode ser ocasionado 
por outras doenças além da desnutrição, 
mas que nesta se explicita devido à 
grande solicitação a que é submetido o 
tubo digestivo. Além da atrofia, as células 
imaturas produzem com dificuldade 
suas secreções específicas, como por 
exemplo o muco. Este desempenha 
várias funções, entre as quais a de abri
gar a flora bacteriana chamada autóctone 
e os anticorpos de superfície, criando 
com o epitélio uma barreira à penetra
ção de agentes agressores. Essa flora au
tóctone seria equivalente a um antibió
tico, que por mecanismo de competição 
não permitiria a penetração da flora fa
cultativa - aquela que vive livre dentro 
da luz intestinal. Alterados esses meca
nismos, pode-se imaginar facilmente 
como fica desprotegida a mucosa 

perante ingredientes alimentares em de
sequilíbrio (fatores irritantes), microor
ganismos que normalmente não pene
tram a mucosa (não-patogénicos) ou mi
croorganismos conhecidamente patogé
nicos. A penetração de microorganismos 
não-patogénicos pode ser chamada de 
oportunismo, situação criada por defi
ciência do hospedeiro, facultando o 
aparecimento de doenças quando nor
malmente nada aconteceria. 

As doenças diarréicas são um dos 
grandes problemas pediátricos em paí
ses subdesenvolvidos, e este caso de 
oportunismo está entre os mecanismos 
responsáveis por não se acharem agen
tes patogénicos em mais de 40% dos ca
sos de gastroenterites infantis. Por outro 
lado, os agentes patogénicos também 
acometem com mais freqüência a cri
ança desnutrida ou aquela que por hábi
tos deficientes de higiene esteja mais ex
posta a eles. O mesmo se pode dizer em 
relação às infecções respiratórias, que 
juntamente com as enterocolites ocu
pam os primeiros lugares entre as causas 
de mortalidade infantil nos países sub
desenvolvidos. Com freqüência, a porta 
de entrada para as pneumonias é pelas 
lesões intestinais ou pela orofaringe. 

Nas formas muito graves (finais) de 
desnutrição, em crianças submetidas a 
tratamento intensivo ( CTI) ou a alimen
tação prolongadá por via endovenosa, 
geralmente com infecções dissemina
das, o organismo reage com dificuldade 
a quase todo o tratamento, configurando 
um quadro grave de desgaste. Não há 
mais reservas e, paradoxalmente, o dese
quilíbrio que se vê nas formas iniciais 
não é mais sensível, devido a uma falta 
universal de resposta. Se uma criança 
dessas se recupera, é óbvio que o atraso 
será a norma. Felizmente, a chamada 
desnutrição de terceiro grau ou grave é 
menos freqüente que as formas modera
das e leves (segundo e primeiro graus). 
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Apesar do reconhecimento e das com
provadas vantagens do leite materno, o 
declínio do aleitamento natural vem 
ocorrendo de forma progressiva, con
correndo para o aumento das taxas de 
morbidade e de mortalidade na infância. 
Em países ou regiões onde o desmame é 
precoce, a desnutrição assume impor
tância não só como causa básica ou asso
ciada de óbito nos primeiros meses de 
vida, mas também por se constituir num 
problema de saúde pública, já que atinge 
grande número de crianças e acarreta 
elevado dano social. 

No município de São Paulo, a causa 
mais comum de óbitos durante o primei
ro ano de vida são doenças diarréicas, 
que ocorrem com maior freqüência em 
crianças de famílias de baixa renda, des
mamadas muitas vezes antes de comple
tarem o primeiro mês de vida. Por outro 
lado, a mortalidade por diarréia neste 
período de vida é relativamente baixa 
nas áreas em que as mães amamentam 
seus filhos por tempo mais prolongado. 

Rio de Janeiro, 1983. 

Além do desmame precoce, práticas mente, desenvolveu-se um estudo da 
inadequadas de alimentação durante os propaganda de leite e derivados em di
primeiros anos devida podem levar à in- versos meios de comunicação, pro
gestão insuficiente de calorias e proteí- curando-se ainda conhecer as atitudes 
nas, e a alterações gastrintestinais que in- dos profissionais de saúde e das institui
terferem no crescimento e no desenvol- ções envolvidas no processo, de modo a 
vimento da criança, agravando o proble- conhecer as repercussões disso sobre as 
ma de desnutrição nos países subdesen- práticas de aleitamento. 
volvidos, particularmente entre as elas- Pelas características do estudo, a iden-
ses sociais de baixa renda. tificação da amostra foi feita em materni-

Na pesquisa Influência das práticas dades, no dia imediato ao do nascimento 
alimentares no estado nutricional de da criança. Foram escolhidas três mater
lactentes e pré-escolares, realizada por nidades que prestam assistência à po
nosso grupo, procurou-se caracterizar a pulação de baixa renda, localizadas nas 
prática do aleitamento em lactentes per- zonas Sul, Norte e Leste de São Paulo. O 
tencentes a famílias de baixa renda do estudo foi caracterizado como sendo do 
município de São Paulo, relacionando-a tipo longitudinal, isto é, acompanha
ao estado nutricional e às condições de ram-se as crianças que integraram a 
saúde. amostra durante os primeiros sete me-

Abordaram-se aspectos relativos ao ses de vida, por meio de visitas domicili
hábito e à ingestão de alimentos no gru- ares mensais. 
po familiar; caracterizaram-se os servi- Prevendo-se um elevado índice de 
ços de. saúde utilizados pela população evasão amostral, foram realizadas 825 
de baixa renda, bem como o pessoal res- entrevistas nas maternidades. Destas, 
ponsável por seu atendimento e, final- 259 preencheram os critérios amostrais. 

março/ abril 1983 

Com uma perda amostral de 60 casos e 
· oito óbitos, pôde-se concluir a observa
ção de 191 casos, para os quais se colheu 
informação de nove controles. 

Nas 191 crianças em que o ~studo foi 
completo, verificou-se que 58; 1 % foram 
desmamadas até o terceiro mês de vida, 
sendo 28,8% no primeiro mês, 18,3% no 
segundo e 11 % no terceiro. Nos dois me
ses seguintes, os números foram bem 
menores, e só 28,8% tiveram um tempo 
de aleitamento igual ou superior a seis 
meses. 

Para o total da amostra, a mediana do 
aleitamento materno (isto é, a medida da 
tendência central, que deixa abaixo ou 
acima de si 50% das demais observações 
da amostra) foi de dois meses e sete dias, 
verificando-se que este tempo era em 
média maior para as multíparas (mulhe
res que tiveram mais de um filho) do 
que para asprimíparas (mulheres que ti
veram apenas um filho). 

Um fato que chama a atenção, po
dendo mesmo ser qualificado de assus-
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tador, é o de as medianas de introdução 
da mamadeira ocorrerem nas três pri
meiras semanas de vida da criança. 

Em relação à técnica de desmame, 
verificou-se qtie 80,1 % das crianças pas
saram por um período de aleitamento 
misto, combinando o leite materno e a 
mamadeira. Entre as crianças que foram 
desmamadas no primeiro mês e tiveram 
aleitamento misto, a suplementação se 
iniciou antes da segunda semana de vida 
em 87,5% das vezes, sendo que a grande 
predominância ocorreu ainda na pri
meira semana (62,5% dos casos), o que 
mostra que este procedimento tende a 
desencadear o desmame precoce. 

Esses números assumem grande im
portância na medida em que foram estu
dadas crianças e mães em condições 
adequadas para o aleitamento natural, 
isto é: não foram incluídos na pesquisa 
recém-nascidos prematuros e de baixo 
peso, excluindo-se ainda aqueles que 
não se encontravam em berçários de 
normais. 

Em relação à idade de introdução da 
mamadeira, o maior pico ocorreu entre 
o segundo e o sexto dias de vida - iní
cio demasiadamente precoce, que inter
fere ou mesmo rompe o ciclo fisiológico 
da lactaçãq da mãe (nessas circunstân
cias, pode até mesmo deixar de ocorrer 
a apojadura, ou seja, a "descida" do lei
te). 

Procedendo à análise dos motivos ale
gados pela mãe para dar início ao aleita
mento misto, verificou-se que em 57,5% 
dos casos tratava-se de afirmativas que 
refletiam dúvidas quanto à qualidade do 
leite materno; em 18,3%, associavam-se 
a insuficiência da qualidade e da quanti
dade, e apenas 7,8% iniciaram a suple
mentação alegando quantidade insufi
ciente de leite. 

Já que a introdução da mamadeira 
ocorre principalmente nos primeiros 
dias de vida do recém-nascido, a mãe 
tende a comparar o colostro (primeiro 
líquido segregado pela glândula ma
mária depois do parto, com característi
cas diferentes das do leite) com outro 
tipo de leite. Desconhecendo os funda
mentos do processo de lactação devido à 
omissão dos serviços de saúde, em parti
cular dos serviços de atendimento pré
natal e na maternidade, e'ta só pode con
cluir que seu leite é de má qualidade, 
precipitando-se em introduzir a mama
deira na alimentação do bebê. 

Na tabela 1, estão discriminados os 
motivos alegados para a introdução do 
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TABELA 1 
DISTRIBUIÇÃO DOS MOTIVOS ALEGADOS PARA O INÍCIO DO 

ALEITAMENTO MISTO 

MOTIVOS N.º % 

Má qualidade do leite materno 88 57,5 
Quantidade insuficiente 12 7,8 
Quantidade e qualidade insuficientes 28 18,3 
Interferência médica direta 
Trabalho da mãe 
Interferência de outras pessoas 
Tabus 
Patologia 
Outros 

TOTAL 

aleitamento misto, com a respectiva fre
qüência. Note-se que as mães alegam 
que a mamadeira foi introduzida por in
terferência médica direta em 4,6% dos 
casos. Embora essa freqüência seja rela
tivamente baixa, foi possível observar, a 
partir das informações obtidas, que em 
nenhum dos casos essa interferência se 
justificava. Note-se ainda que foi pouco 
freqüente (3,2%) a mãe alegar que traba
lha fora de casa para justificar o início do 
aleitamento misto. 

7 4,6 
5 3,2 
3 2,0 
3 2,0 
3 2,0 
4 2,6 

153 100,0 

Os motivos alegados para o desmame 
se encontram na tabela 2, podendo-se 
verificar que o mais freqüente foi a 
"quantidade insuficiente" de leite ma
terno (28% ), seguido por "rejeição pela 
criança" (20,9% ), totalizando 48,9% dos 
casos. É interessante notar que tanto um 
como o outro estão diretamente ligados 
à introdução precoce da mamadeira. Por 
outro lado, chama atenção a baixa fre
qüência com que a dúvida quanto à qua
lidade do leite materno aparece como 
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TABELA 2 

DISTRIBUIÇÃO DOS MOTIVOS ALEGADOS PARA O DESMAME 

MOTIVOS 

Má qualidade do leite materno 
Quantidade insuficiente 
Qualidade e quantidade insuficientes 
Rejeição pela criança 
Nega-se a amamentar 
Anticoncepcional 
Tabu 
Patologia 
Trabalho da mãe 
Outros 

70 

60 

50 

40 

30 

C/) 

5l 20 
(ti 
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TOTAL 

idade 2 
(em meses) 3 

introdução da mamadeira 
opinião 

N.º % 

13 9,1 
40 28,0 
18 12,6 
30 20,9 
10 7,0 
9 6,3 
9 6,3 
8 5,6 
3 2, 1 
3 2, 1 

143 100,0 

4 5 6 ou mais 

vera. O estudo da relação entre o estado 
de nutrição da mãe e a duração do aleita
mento natural não revelou haver asso
ciação entre essas duas variáveis, indi
cando que a desnutrição observada não 
teve interferência e, portanto, não pode 
ser apontada como causa do desmame. 

No gráfico são apresentados os dados 
levantados sobre a opinião da mãe em 
relação à amamentação e o tempo de 
duração da lactação, bem como sobre a 
prática do aleitamento natural. 

Pode-se observar que a maioria das 
mães é favorável ao aleitamento natural, 
sendo que 68% opinam que o período 
de amamentação deveria durar seis me
ses ou mais. Todavia, ao se analisar os da
dos sobre a época em que o desmame 
efetivamente ocorreu, verifica-se que 
apenas 28,8% delas levam a amamenta
ção até o período que afirmam ser o de
sejável. Sua prática, portanto, diverge de 
sua opinião. Essa divergência poderia 
ser explicada pelo fato de a mãe não 
acreditar na qualidade de seu leite, uma 
vez que promove a introdução precoce 
da mamadeira, em cerca de 72% dos ca
sos já no primeiro mês de vida do filho. 

A produção de leite em pó constituiu
se, inicialmente, numa conquista tec
nológica, já que possibilitou a industria
lização de um substituto do leite ma
terno, indispensável nos poucos casos 
em que sua falta poderia ter conseqüên
cias fatais. Contudo, esta conquista pro
piciou uma transformação aberrante: a 
lactação, que era regida basicamente 
pelas leis biológicas, passou a ser regida 
pelas leis de mercado. A propaganda, 
como veremos a seguir, disseminou de 
modo indiscriminado e implacável a 
substituição do leite materno pelo artifi
cial, interferindo nos mecanismos primi
tivos de conservação da espécie. 

Atitude e opinião das mães em relação ao aleitamento natural e à introdução da mamadeira. [O SUGESTÕES PARA LEITURA 

motivo de desmame, em contraste com a 
alta incidência desta alegação para expli
car o início do aleitamento misto. 

A mãe introduz a mamadeira nos pri
meiros dias de vida do bebê por não 
confiar na qualidade de seu leite. Pos
teriormente, este procedimento acarreta 
a diminuição da estimulação que, por 
sua vez, leva à diminuição da produção 
láctea. Esta seqüência de eventos faz com 
que a mãe passe a alegar como motivo 

. do desmame a quantidade insuficiente 
de leite. 

O trabalho fora do lar, muitas vezes re
ferido por profissionais da área da saúdr 
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como causa do desmame em nosso 
meio, mostrou mais uma vez ter pouca 
importância entre os fatores responsá
veis pela disseminação da prática do alei
tamento artificial: apenas 2,1 % das mães 
apresentaram essa alegação. 

A desnutrição materna, que também é 
comumente citada - mas não suficien
temente estudada - como fator explica
tivo do desmame, também foi afastada. 
Encontraram-se 28,9% de casos de des
nutrição no período posterior ao des
mame, sendo 3/4 de grau leve e 1/4 de 
grau moderado, não tendo sido obser-
ado nenhum caso de desnutrição se-

SIGULEM, D.M. - Condições de saúde e nu
trição de lactentes no município de São 
Paulo ( tese de doutorado). São Paulo, 
Escola Paulista de Medicina, 1981. 

SIGULEM, D.M.; TUDISCO, E.S.; MANOEL, 
NJ. ; GOLDENBERG, P.; GOIHMAN, S. -
Influência das práticas alimentares no 
estado nutricional de lactentes e pré-es
colares. São Paulo, Grupo de Nutrição 
do Instituto de Medicina Preventiva da 
Escola Paulista de Medicina , 1979 
(mimeo). 

TUDISCO, E.S. ~ Contribuição para avalia
ção da influência do estado nutricional 
materno na duração do aleitamento 
natural ( dissertação de mestrado). São 
Paulo, Faculdade de Saúde Pública da 
USP, 1981. 
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Paulete Goldenberg e Eliete S. Tudisco 
Professoras do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina 

A propaganda, entre outros elementos 
de marketing, é uma peça importante do 
sistema de produção industrial. Na so
ciedade de consumo, onde o homem en
contra uma forma de realização na com
pra de bens, cabe à propaganda criar há
bitos e necessidades, orientar as aspira
ções dos consumidores e dotar de sen
tido os produtos a serem consumidos, 
garantindo dessa forma o escoamento da 
produção. Na sociedade artesanal, a pro
dução se adapta às necessidades; na so
ciedade industrial, as necessidades se 
adaptam à produção. Através da propa
ganda, há todo um condicionamento 

para racionalizar a compra que sobre
puja os motivos racionais, enquadrando 
os consumidores em uma determinada 
ordem social de produção. 

O rastreamento da propaganda de lei
tes artificiais oferecida ao público nas re
vistas de lançamento antigo, como O 
Cruzeiro e A Cigarra, fornece as pistas 
da entrada desse prnduto no mercado e 
do conteúdo das proposições destinadas 
ao consumidor. 

Em 1916, na revista A Cigarra n.º 44, 
encontramos a primeira alusão ao leite 
artificial: a propaganda do leite conden
sado marca Águia. O apelo é feito pela 

imagem de uma criança robusta se
gurando uma lata de leite e uma mama
deira. No conjunto dos anúncios, porém, 
o ternário central ainda era o aleita
mento materno, oferecendo-se com fre
qüência estimulantes da lactação, como 
Lactífero, Galactogeno, Vinho Biogênico 
e a cerveja Guiness. 

Os substitutivos do leite materno só 
aparecem esporadicamente ressaltan
do-se a equivalência perfeita do pro
duto, a facilidade de preparo e a reco
mendação de eminentes pediatras. É a 
partir de 1922 que se observa o cresci
mento da propaganda de leite em pó, 
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Fig. 1 Pediatria Prática. São Paulo, 1931-33. 
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Fig. 2 Pediatria Prática. São Paulo, 1944. 
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Fig. 3 Revista Brasileira de Medicina. São Paulo, 1948. 

Fig. 4 Pediatria Prática. São Paulo, 1944. 

merecendo destaque os produtos das 
marcas Allemburys, Mellin e Edelweiss. 

Em 1933, aparece na revista O Cruzei
ro a notícia do início da fabricação de lei
tes em pó no Brasil. Com a deflagração 
da Segunda Guerra Mundial pratica
mente desaparecem os produtos impor
tados e ganha impulso a produção da 
chamada "indústria nacional de alimen
tos infantis" O crescimento das ativida
des produtoras, que foi da ordem de 
15,4% no período de 1935 a 1940, salta 
para 29% ao ano no período de 1940 a 
1945. 

Os anúncios de leite em pó aparecem 
de forma esporádica nas revistas leigas, 
contrastando com sua veiculação siste
mática nas revistas médicas. Torna-se 
evidente a importância desse canal de in
formação nas estratégias publicitárias. 

Em revistas médicas - Pediatria Prá
tica, Revista Brasileira de Medicina e jor
nal de Pediatria ( revista oficial da Socie
dade Brasileira de Pediatria) - obser
va-se a existência de propaganda de lei
tes artificiais de longa data. Em 1926, o 
Leite Maltado Horlick's é apresentado 
como um alimento para "recém-nasci
dos fracos", prescrito "há mais de um 
terço de século". Esre produto é também 
proposto para mães que amamentam, 
evidenciando-se, na época, a persistên
cia da preocupação com o aleitamento 
natural. 

Os anúncios das fórmulas lácteas, da 
mesma forma que nas revistas leigas, 
chamam a atenção para a digestibilidade 
e o aval de eminentes médicos estrangei
ros quanto à racionalidade e à cientifici
dade dos produtos ( ver figura 1). 

Na década de 1940, é sugestiva a pro
paganda de leite artificial, na qual são 
ressaltadas a conservação da proprie
dade do leite fresco, a pureza bacterioló
gica e a digestibilidade. Além dessas qua
lidades, salientam-se a riqueza de nutri
entes, o papel "preventivo dos distúr
bios gastro-intestinais" e sua utilização 
crescente "em todos os países na alimen
tação do lactente normal, com ótimos 
resultados" (ver figura 2). Nessa linha de 
proposições, desenvolve-se toda uma 
série de anúncios nos quais, ao lado da 
referência à quantidade insuficiente do 
leite matern9, apregoa-se o uso generali
zado do alimento medicamentoso para 
o lactente sadio. Tudo se passa, na apre
sentação, como se o problema da conta
minação se restringisse ao momento da 
produção, omitindo-se a possibilidade 
de sua ocorrência nas etapas subseqüen
tes de preparo, principalmente no caso 
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de populações que vivem em precárias 
condições de vida. 

Novo traço é indicado em um anúncio 
no qual aparece a mãe que entrega seu 
filho ao médico (ver figura 3). Nesta re
presentação, fica sugerida a idéia de que 
é tarefa do pessoal especializado da área 
da saúde o cuidado da criança, numa 
apologia da ciência; esse tipo de mensa
gem s-e intensifica progressivamente, 
ressaltando-se a figura do médico ou da 
prescrição médica em substituição ao 
ato simples e cotidiano de alimentação 
da criança. 

A propaganda de leites modificados, 
associada à tradicional idéia de con
fiança, garantia e qualidade dentro das 
normas mais modernas, integra ampla 
campanha promocional dos patrocina
dores, os quais se apresentam como fa
cilitadores e prestadores de serviços aos 
médicos. Dentro desse espírito, os pro
dutos são apresentados como uma 
forma de facilitar a tarefa dos médicos, 
que podem prescrever uma alimentação 
sadia aos lactentes em quaisquer cir
cunstâncias, "nas localidades as mais 
precárias" (ver figura 4). 

Com o tempo, vão-se destacando as 
propriedades de "superalimento" dos 
leites em pó. Exalta-se o elevado teor de 
proteínas, vitaminas, ferro e outros nu
trientes adicionados ao produto, numa 
alusão de que o leite em pó não só pode 
substituir o materno como até apresen
taria vantagens. Tem-se a impressão, 
paralela ao pressuposto da falta do leite 
materno, de que o leite em pó enrique
cido deveria inclusive complementar o 
aleitamento materno ( ver figuras 5 e 6). 

Graficamente, as imagens sugerem 
que os leites em pó podem ser ministra
dos desde o momento da secção do cor
dão umbilical, tais a qualidade e o nível 
de aperfeiçoamento do produto. A equi
valência com o leite materno é fato con
sumado, e a figura da mãe como fonte de 
alimento desaparece, sendo substituída, 
muitas vezes, pela mamadeira e pela fi
gura do médico ( ver figuras 5 e 6). 

O aleitamento passa a ser uma tarefa 
de pessoal especializado, à altura da 
cientificidade que a medida exige. Apre
sença de crianças maiores, fortes e sadias 
reflete uma alimentação bem orientada 
desde o início da vida, sugerindo uma 
variante gráfica onde é salientada a pres
crição médica ( ver figura 5). 

De forma generalizada, há referências 
aos anos de experiência da indústria na
cional de alimentos infantis e sua cola
boração com a classe médica, afere-
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Fig. 5 Jornal de Pediatria. Rio de Janeiro, 1972. 

cendo toda uma linha de produtos para médicos, devido a sua pureza e qualida
o primeiro ano de vida, adaptáveis a cada des técnicas, que vieram sanar as dificul
situação particular, numa apologia da dades de utilização do leite in natura 
ciência ao serviço da nutrição, de acordo nos casos de impossibilidade de aleita
com a "moderna" concepção pediátrica. menta natural. 
Graficamente, a figura da mãe, quando A sofisticação progressiva na produ
aparece, sugere a idéia de carinho asso- ção desses leites, tentando aproximá-los 
ciada à marca do produto. do leite materno, propiciou sua indica-

Assim, a proposta do leite em pó, que ção cada vez mais precoce. 
se originou por obra da ciência como re- Esses produtos modificados assumem 
curso terapêutico, generalizou-se funda- as características de um "superalimen
mentada na ciência, tendo no médico e/ to", propondo-se a sua recomendação 
ou no pessoal especializado da área da não só na "falta do leite materno" mas 
saúde seu agente precípuo. como complemento para casos de "sua 

O leite em pó, desde seu advento, é insuficiência" Esses termos passaram a 
apresentado como uma solução para os sugerir de forma subliminar a falta quan-
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Fig. 6 Jornal de Pediatria. Rio de Janeiro, 1968. 

titativa e qualitativa do leite materno. As

sim, no contato das indústrias com os 
profissionais da saúde, seja através de 
cursos e impressos científicos próprios 
ou não, seja através de contatos indivi
duais e folhetos, o leite em pó é ofere
cido como um produto alternativo do 
leite materno, sempre indicado como 
"substituto" ou "complemento", "na 
falta de ... " ou "na insuficiência de .. . ". 

Não se trata de desconsiderar o valor 
do leite artificial como um avanço téc
nico e científico no desenvolvimento de 
medidas alternativas para o aleitamento 

·natural nos casos restritos de sua indica
ção formal. O problema reside, antes de 
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mais nada, na veiculação de certas idéias 
a partir das técnicas promocionais que 
fundamentam o uso indiscriminado des
sa medida alternativa. 

A veiculação da idéia de que o leite 
materno é substituível e de que pode ou 
deve ser complementado, paralela
mente ao desenvolvimento do conceito 
de incapacidade das mães em amamen
tar no mundo moderno, favoreceu um 
comportamento intervencionista dos 
profissionais da área da saúde em favor 
do aleitamento artificial, sem que disso 
tivessem consciência. 

Na medida em que essas concepções 
se propagam, exploradas pelas indús-

trias, cresce o papel das mesmas como 
executaras e promotoras do progresso 
científico, contrlbuindo para o superdi
mensionamento do aleitamento artificial 
em detrimento do natural. 

Os serviços de saúde, nos quais a po
pulação de baixa renda é atendida, cons
tituíram importantes canais institucio
nais da propaganda. 

O serviço de atendimento pré-natal é 
falho qualitativamente em termos de ori
entação e estímulo ao aleitamento na
tural. As maternidades desempenham 
seu papel através de rotinas rígidas de 
berçários, que dificultam o estabeleci
mento do ciclo fisiológico da lactação. E, 
integrando o mesmo circuito, os centros 
de saúde colocam em disponibilidade o 
leite em pó, particularmente para a po
pulação de baixa renda, no atendimento 
de puericultura. 

Na medida em que se institucionali
zam essas orientações, desencadeia-se o 
mecanismo mais importante de dissemi
nação do aleitamento artificial nas clas
ses de baixa renda. É através dos postos 
de puericultura ou dos centros de saúde 
que o médico prescreve o leite artificial 
conforme os ditames da propaganda, 
complementando o circuito que se ini
cia nas maternidades. 

É interessante notar, segundo infor
mações de pediatras que vivenciaram a 
instalação e a expansão dos programas 
materno-infantis, que havia um consen
so segundo o qual não se deveria dar 
todo o leite que a família necessitava, 
tendo em vista impedir um excesso de 
paternalismo. Dessa forma, combinava
se um programa eminentemente assis
tencial com o desenvolvimento de um 
mercado junto à população de baixa 
renda, que teria de adquirir leite em pó 
para complementar as necessidades re
queridas. 

Apesar de algumas mudanças observa
das no decorrer do tempo na programa
ção materno-infantil, mantém-se a distri
buição de leite em pó, tornando difícil e 
praticamente impossível modificar o 
processo nas atuais circunstâncias. 

DJ SUGESTÕES PARALEITURA 
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César Victora 
Professor do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul 

Em um estudo realizado em 1970 no 
Rio Grande do Sul, mostrou-se que a 
mortalidade infantil era mais elevada nas 
microrregiões caracterizadas por gran
des propriedades de terra, trabalho as
salariado na agricultura e criação de 
gado, do que naquelas onde predomina
vam os pequenos proprietários e a agri
cultura. Naquela ocasião, foi lançada a hi
pótese de que as crianças filhas de pe
quenos proprietários que cultivam sua 
própria terra tenderiam a apresentar 
melhor estado nutricional do que os fi
lhos de empregados rurais, os quais de
pendem de um salário para alimentar 
sua famílias. A desnutrição infantil, por
tanto, deveria ser mais comum na região 
de alta mortalidade e grandes proprie
dades. 

Para testar essa hipótese, uma pesqui
sa de campo foi realizada nos meses de 
julho e agosto de 1982 em duas micror
regiões do estado, uma de alta mortali
dade infantil e grandes propriedades ru
rais (Campos de Vacaria) e outra de bai
xa mortalidade e pequenas proprieda
des (Alto Taquari). Oitocentas e duas cri
anças com 12 a 36 meses de idade foram 
pesadas e medidas através de visitas do
miciliares, de acordo com um plano de 
amostragem. 

As tabelas 1 e 2 mostram alguns dos 
resultados preliminares dessa pesquisa. 
Os números em cada uma das tabelas re
presentam os percentuais de crianças 
em cada categoria consideradas desnu
tridas pelo critério de peso para a idade 
(isto é, com baixo peso) e de altura para 
a idade (isto é, com baixa estatura). Esses 
percentuais foram obtidos comparando
se cada criança com o padrão do Centro 
Nacional para Estatísticas de Saúde dos 
EUA, para seu sexo e idade. 

A tabela 1 revela que a desnutrição é 
mais comum na região de alta mortali
dade e grandes propriedades, especial
mente nas áreas rurais da região. As taxas 
mais baixas de desnutrição, por outro la
do, são encontradas nas áreas rurais de 
baixa mortalidade, onde predominam 
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os pequenos proprietários. Em todas as 
categorias, o percentual de crianças com 
baixo peso é menor do que o percentual 
de crianças com baixa altura. Isto indica 
que, em relação à população norte
americana que serviu como padrão, a 
amostra estudada tende a ser mais baixa 
do que magra (na população-padrão, 
cerca de 2,5% das crianças seriam consi
deradas desnutridas pelos critérios utili
zados na pesquisa). 

A tabela 2 revela que a desnutrição 
tende a ser mais comum entre os filhos 
de empregados rurais e parceiros
arrendatários do que entre os filhos de 
proprietários, o que também está de 

acordo com a hipótese básica (as di
ferenças entre as categorias pelo critério 
de peso para a idade não são estatistica
mente significantes, mas o são para o cri
tério de altura para a idade). 

Esses resultados preliminares estão 
de acordo com a hipótese básica de que 
a desnutrição e a mortalidade infantil são 
mais elevadas entre os filhos de empre
gados do que entre os filhos de proprie
tários, o que explicaria, pelo menos em 
parte, as diferenças observadas entre as 
microrregiões. No entanto, deve-se lem
brar que os resultados se aplicam ao Rio 
Grande do Sul, e não são necessaria
mente extrapoláveis para outras regiões 
do país. 

TABELA 1 

PERCENTUAIS DE CRIANÇAS DESNUTRIDAS SEGUNDO OS CRITÉRIOS 
DE P SOE DE ALTURA PARA A IDADE, CONFORME O LOCAL DE RESIDÊN
CIA, EM CAMPOS DE VACARIA E ALTO TAOUARI (RS), 1982 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 
MICRORREGIÃO 

URBANA RURAL TOTAL 
CAMPOS DE VACARIA 

5,8* 6,6* 6,3* 
(alta mortalidade, 
grandes propriedades) 

12,8** 20,2** 17,3** 

ALTO TAQUARI 
2, 1 * 0,5* 1,3* 

(baixa mortalidade, 
pequenas propriedades) 

9,6** 4,7** 7,0** 

TOTAL 
3,8* 3,8* 3,8* 

11,1** 13,0** 12,2** 
* Percentual de desnutridos pelo critério de peso para a idade. 
** Percentual çje desnutridos pelo critério de altura para a idade. 

TABELA2 

PERCENTUAIS DE CRIANÇAS DESNUTRIDAS SEGUNDO OS CRITÉRIOS 
DE PESO E DE ALTURA PARA A IDADE ENTRE OS FILHOS DE AGRICUL
TORES, CONFORME A SITUAÇÃO DE EMPREGO DO PAI, EM CAMPOS DE 
VACARIA E ALTO TAQUARI (RS), 1982 

% DE CRIANÇAS DESNUTRIDAS 
SITUAÇÃO DE EMPREGO DO PAI------------

Proprietário 
Parceiro/Arrendatário 
Empregado 

PESO/IDADE 

3,0 
3,2 
5,9 

ALTURA/IDADE 

8,6 
12,7 
21,6 
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b y David Rowland. 

A cadeira 40/4 é um dos móveis 
mais elogiados e premiados do mun
do. Além de fazer parte dos acervos de 
importantes museus internacionais, 
ela ostenta uma impressionante lista 
de premiações que inclui; entre outros, 
o "Grande Prêmio da Trienal de 
Milão"e a medalha de Ouro na 3~ 
"Exposição Internacional de Móveis 
de Viena''. 

Ao lado de uma alta qualificação 
estética, a cadeira 40/4 apresenta uma 
perfeita adequação às mais variadas 
funções comerciais e institucionais. 
Ela tanto pode ser vista em escritórios 
como em residências, hotéis, restau
rantes, aeroportos, etc. 

Colocadas lado a lado, e acopla
das através de dispositivos próprios de 
justaposição, a cadeira 40/4 se presta 
magnificamente para utilização em sa
las de espera e auditórios. 

Sua- estocagem é facílima, de
mandando pouco volume. 

De fato, a 40/4 é conhecida como 
a cadeira mais empilhável do mundo. 
Sobrepostas, 40 cadeiras formam 
uma pilha de apenas 1,20 m (4 pés) de 
altura. 

Agora é sua vez de conhecê-la 
pessoalmente. 

Em exposição nos seguintes locais: 

Museum of Modem Art, New York -
Musée de Louvre, Paris - Victoria and 
Albert Museum, London-Art lnstituteof 
Chicago - Nelson Gallery, Kansas City
Die Neue Sammlung, Munich - Núcleo 
de Desenho Industrial, Fiesp, São Pau
lo - Centro Cultural de São Paulo -
Show-Room Securit de São Paulo 
( Av. Brigadeiro Faria Lima, 1364 ). 
Show-Room Securit do Rio de Janeiro 
(Av. N.S. Copacabana, 71-A) - Repre
sentantes Securit de todo o Brasil. 
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