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CAR:.,T .. AS DOS LE ITORE·s 

APRECIAÇAO 
Muito boas e óportunas as reportagens 

"Uma estrada contra·o parque" e "A resistên
cia cultural dos Apinayé'', publicadas na Ciên
cia, Hqje n." 4. A primeira enfoca o absurdo da 
agressão a ser perpetraqa contra o Parque Na
cional do Araguaia, a qual realça a necessi
dade de uma maior cot,;1scientizaçio para a 
preservação dos recursos nàturais. Nesse 
contexto, não se deve esquecer que a Te.[~ª 
não passa de uma espaçonave em viagem 
sem fim no espaço infinito, com provisôes li
mitadas e sem apoio externo, à exceção dos 
raios solares. Assim, a defesa da Natureza não 
deve ser circunscrita sômente à ação de al
guns abnegados, idealistas, mas sim a de to
dos ós homens, sôb pena de colocarem risco 
a própria sobrevivência da humanidade em 
pouco tempo. Há necessidade de uma mu
dança radical na conQtação dada ao progres
so da humanidade, a qual, em ve+ de § .. er 
caracterizada pela verdadeira evolução, ma
terial e espiritual, de to.das as pessoas, e em 
harmonia com a Natureza, se confunde co
mumente com· o expansioni~mo espacial, 
muitas vezes em áreas extensas de equilíbrio 
ecológico frágil, corno a Amazónia e o Panta
nal, e com o crescimento desenfreado da po
pulação, mas somente em termos numéricos, 
sem implicar a evolução real âe cada um. 

Com relação à segun'tla reportagem, 
na-se élaro que, para a sobrevivência das ci
vilizações indígenas, é indispensável a pre
servação de seus autênticos costumes e valo
r.~s. Para tanto, a concessão de reseryas terri
toriais exclusivas com esse fim é o mínimo 
que deve ser feito por parte dos "civilizados" 
(não-índios) que, na realidade, são estrangeiws e~terras que outrora a eles pertenceram 
exclusivamente. 
Roberto S. Ogasavara 
Brasília (DF) 
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Que maravilha de revista vocês consegui
r:arn fazer! Há muito que o Brasil e a ciência 
e§tavam precisando de algo semelhante . . ê> 
Ciência e Cultura chegava perto,. mas ús arti
ios, por vezes, to.rpavam-se legíveis apenas 
áo pessoal da área. Esperamos tâmbém que a 
revista não terna os assuntos controvertidos e 
procure autores e pesquisadóres honestos 
que tragam luzes sobre temas como fenôrne
nos paranormais, OVNlf5, etc. Existe nessa 
área muita coisa que merece maior atenção 
de nossos pesquisadores)tá que muitó difun
di da entre nosso povo , em muito contri
buindo para. a formação ou deformação d;,t 
nossa cultura e nosso caráter. 

Até agora, com poucas exceçôes, tanto aqµi 
como no exterior, a ciência académica tem se 
limitado, corno um avestruz, a ignorar, os fa
tos, afundando a cabeça na areia de proble
mas, às vezes, de muito menor revelância so
cial. 

No que toca a preocupação ecológica am
bientalista, está perfeito o enfoque que a re
vista tem dado. Sem panfletarisrno, trabalhos 
de ótimo nível que não incorrem no erro do 
cientificisrno nem no da vulgarização def<;r
mativa da ciência. 

Esperamos que ela tenha conseguido via
bilidade económica. O preço tá bom por en
quanto. 
Paulo Mancini 
Presidente da Associação para Proteção 
Af!tbiental de São Carlos, São Carlos (SP) 

Não é mais possível ignorar a revista Ciên
cia, Hqje. É pena que ela seja apenas bimes
tral . Não é possível urna publicação 
quinzenal? Côrn tantos trabalh<)S de pesqui• 
sadores brasileiros, aqui e no exterior, creio 
que existe material mais do que suficiente 
para alimentar uma publicação desse ga
barito. 

É inegável a contribuição da ciência en
quanto fator cultur:al; ela é cultura. Quantc)s 
milhares de trabalhos científicos permane
cem inédito§ neste país e não cumpriram os 
objetivos maiores da ciência, mas apei1as ob
jetivos extremamente limitados - carrei
rismo, sofistic:ação, mero exercício retórico, 
etc. - tendo por única conotação interesses 
pessoâis? É bem verdade que a ciência não 
está. desvinculada de seu contexto histórico. 
Entretanto, cabe a ela não somente delimitar 
necessidades, como também determiná-las. 
P<)r que não? Por que conservar, .apenas uma 
noção de "ciência pura"? Acredito que a ciên
cia, em geral, é o resu ltado da divisão §ocial e 
técnica do trabalho e neste sentido pode/ 
deve ser considerada como qualquer outra 
atividade. 

Tais críticas .têm pouco a ver com Ciência, 
Hqje, apenas procuram criar um sentido, que 
já está implícito na revista, e, neste sentido 
creio que a revista pode procurar ser mais 
agressiva na procura de novos espaços ( difu
são, ternário, especiálidades, etc., etc.). ,Afinal, 

não é qualquer publicação que pode se dar 
ao luxô de ter uma SBPC como respaldo! .. . 

Um pedido: sei que existem centenas de 
trabalhos já publicados a respéito de esquis
tossomose e de doença de Chagas. Não seria 
possívêl aprófundàr e 'detalhar a partir da pu
blicação feita no n.º 4? 

Como nã@ poderia deixar de ser, meus 
cumprimentos pela produção de uma revista 
tão jovem e a9 mesmo tempo tão madura e 
rica em aberturas: é séria, é útil, é agradável, é 
acontecimento. 

P.S. O apoio me parece evidente, basta ob
& .. ~rvar a evolução da seção "Cartas d9s Lej
tores'', que desde o primeiro número só foi 
crescendo. 
José C. Tocci 
São Paulo (SP) 

ERRATA 
Venho expressar meus sinceros cumpri

mentos pela ªlta qualidade técnica e cientí
fica exibida por sua publicação. A revista 
Ciência Hoje,, de todas as r,evistas dedicadas a 
esse tema que invadiram as bancas desde o 
final de 1981 é, sem dúvida, a mais técnica e, 
conseqüentemente, a melhor. 

Meus parabéns ao professor Sylvio Ferraz 
de Mello, por seu ótimo artigo publicado no 
n." 4, bem como às pessoas de Alzira A de 
Abreu, Ennio Candotti, Wanderley de Souza, 
Thais Souto-Padrón, Sergio Costa Ribeiro, H. 
Moysés Nussenzveig, Sauljacchíeri e Ricardo 
Ferreira. 

Devo mencionar; que, mesmo com,a me
lhoria da qualidade gráfica em relação ao nú
mero anterior, o n." 4 deiia algq,a desejar no 
que diz respeito à revisão. Encontrei erros 
grotescos, como frases gu textos que não 
possuem começo ou palavras erradas ( ver 
primeira coluna da página 51, que não possui 
um começo). 

Fora isto, a revista é excelente. 
Humberto Vitor Velloso Montanari 
Belo Horizonte (MG) 

•Já nos referimos a este engano na errata 
publicada no n. º 5. · 
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" No seu artigo do n." 4, "Ané 
li que o satélite de Satu 
ser o responsável pelo ' 
treito de Cassini. As p 

''tes: Neste caso 6 satéH 
êstreito de Cassini por atr 
característica dos corpos çe 
repelir os objetos que eo.tre 
Existe algum coçpo cêle$t 
atrair repila os objetos qµê 
órbita? Por ordem de maior àti;â 
os corpos celestes que 
gum repele, qual? 
Maurício Arantes d 
São Paulo (SP) 

• Sylvio Ferraz de M 
A única ação entre os cbrJJôs 

é gravitacional, logo, atr. ··• · 
ção gravitacional entre â 
cional às suas massas, as 
nais mais importantes 
de maior massa (na ordem: 
turno, .. .). A existêncly1, defi 
presumivelmente devidas à q 
tem causas gravitacionais .. Q 
da zona onde se encontra <ifffCJ:} 
da evolução a longoprazo.êie 
tornam instáveis pelo Ja,Q 
odo comensurável com 
considerado. 

J5) 

Queria antes 
presteza tom que 
Ciência J:foje, d~ppis 
vés de carta, qu<:;ixá 
o motivo desta carta é 
revista artigos re;fe.tên 
possível demonstrando b9 
tos da nossa alimentação 
turista e macrobiótica,assi,qí e 
coisa sobre os hábitos alimenta 
povos.(inêlusive indígenas) e a 
talidade e< crescümento veg 
mesmosp9vós. Já houve<. um é>ti 
so~re esse tema, mas referindôt 
pettensãõ e ao consq,qio de sai(. 
nY 
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Solidári0,á,~ugestão d(l) leirm,M s Vini-
cius C. Guttmann, pedimfo a publicàçã0 "de 
uma repmtagem s0bre ... 0 prnjeto Ap0lo 
americano que fez o h0mem pisar na Lua", 

)11~9staria de jftescentar; '1ue a quao de de 
informações· a respeito d0s não m nos im
portantes vôos posteriores ao do histórico 
Apolo 11 são tremendamente escassas. É uma 
pena, ac~?x,~;J.!, não co9.~,fç:ê-l0s ém e 
acredito qu·e o leitor mefi'cionado a a con-
cordaria comigo. Uma matéria assim, real
mente completa, satisfaria a ambos. 
Márcio Nn:es da Silva 

' w>Petrópolis.J1(1\J) 

Venho parabenizá-los pelo excelente em
preendimento editorial( ... ) pois a nação bra-
sileira prec1~a estar cieilte do que otece 
no ramo biofísico, quífülco, zool , bem 
como o caminho que mãos inescrupulosas 
estão dando à nossa avífauna. 

Gostaria,gye, na me a do po I, esta 
êbnceituada'''revistâ Cl ttfica rela se em 
suas brilhantes páginas o que está aconte
cendo no Pantanal mato-grossense com relà

,,jãO ao nos~.~ jacaré, e q~~ abrissem mais es-
paço para a'v:ida animal prasileira. 
Luiz Carlos de Canralho 
Ubatuba (SP) 

;:.''"Venho parabenizá-los. pela conér~tização 
de seus esforços no sentido de elaborar e for
necer uma revista científica ao público leitor. 
( ... ) Cabe agora a nós, leit9res, darm conti
'nuidade. a ê~sê empfeen~í'mento. uero 
também sugerir que incluam material sobre 
evolução sexual do homem e jovem/drogas 
( ... ) 
Jyh Cheng !,ay 
Niterói ().\J) 

• As sugestões dos leitores são muito 
bem-vindas, e servem para nossa orientação 
[~tura. ESfJflf1;11ºS' aten1~rlas, na .m do 
wpôssível, e d~ntr:o dos dbjetivos â iência 
Hoje. 

Sou grata a um amigo por me ter indicado, 
para leitura, Cibzcia Hoje. Realmente, vocês 
~stão de·parabéns por estr maravilqbsa ser
viço de divulgação de pesquisas e assuntos 
diretamente do interesse nosso. É um traba
lho de primeira ordem, quer na apresenta-

4 

- 1 no P~P;J;t nas ilustr~~ees, nas in1~~ações 
.eitura, cororeferênciasbibliográficas cor-

DOS CEI TORES 
e co tas, e, pijJcipâl e cial-

mente, pelos assuntos abordados, C sim-
plicidade e precisão científica. Sou estudante 
:universitária) cursando BiqlioteconoJ].ia. ( ... ) 
~.ijpero cq te que eia H ·· · !7pha 
,í'aa longa rutuosa, q não seja aiada 
pelas intempéries económicas e pelas priori
dades do governo, que, ,eventualmente, di-

em da , de pes · Vi 
ciaR 

Maria Cleonice Rohenkohl 
Belo Horizonte (MG) 

com e caririµ.'<D.&que, êber 
ibzcia Hoje, leio os artigos desta revista tão 

bem organizada e preparada cuidadosa
J].ente por pessoas sérias, ,preocupadas em 

r à frenté!là.missão d inform · - pre-
cisa e clara so6re o mu o das ciên s, se
jam biológicas, exatas ou humanas. Vocês es
tão realmente -de parabéns!( ... ) 
fts.emart!f~fha M 
São Paulo '(SP) 

Apesar dos inúmeros elogios recebidos, 
f\Ve;o pela rll;I;g,ea par~~. abenizá- tam-
"6.~m pela excé1ehte revis e êC Flo-
je, tanto pela esmerada apresentação gráfica e 
rigor científico, quanto por sua importância 
como instrumento front e divulgação e in-

tivo àp isa e ao do da ci I in-
centivo este e tão pó encontr s no 
Brasil. 

cJorei o~~rtigos sobç~.,.Cubqtªo · s ~-
tas m ais, os r;es, e. pe-

êi Os arti ... bre o pr Carajá e, na 
minha opinião: é a reportâgem mais bem ela
borada que já vi em minha vida.( ... ) 

~~herto C1:;{;einiano 1~.pliveira São Paulo (~P) .. ;/'.r· . 

COLABORA~O 
Há algum tempo atrás crevi a esta vista 

sugerindo a necessidade de se publicar nas 
suas páginas àrtígos de pessoas que não fos-
1tpi apenas u;las já co~~ªgradas n · al
fr!énte. Obtiv como respõsta a aprov o de 
tál sugestão, com a restrição, óbvia, de que 
tais artigos se enquadrassem nas normas da 

· ta e p em pelo crivo do r,n,,~,,.,h/"\ 

rial. 
Como no Departamento de História da 

FAFICH/UFMG existem trabalhos que mere
cem vir a público, a intenção desta é solicitar 
,que sejam ½~19l~titadas tâ~f ·normas, ,~l.'{µn de 
que possamos ter acesso a este importante 
veículo de comunicação e crítica científica. 
Adair .Carvalhais Júnior 
'IJ~lo Hor~~.ete (MG) :r;, 

' • As nor~as gerais constam do,.Expe
diente publicado em todos os números de 
Ciência Hoje. Além da aprovação prévia pelo 
C~nselho Ed.(~~~ial ou p onsel · tí
ft.co, os artigos enviados 

e:.ff:JJi>/iyguage cessível 1f/Público lejgo, e_ 
conter ilustr, . ões que propiciem o melhor 
entendimento da matéria. Recomendamos a 
leitura dos números anteriores da revista, 

gprecú:l..r:t<J,(io estil9i)~fJ adotam0s. 

ARAGUAIA 
BtN çãó Br ira para â Con-

se'rvação da Natureza) tem como presidente 
o sr. Ibsen de Gusmão Câmara, um homem 
lutador e capaz de nos reJ;?resentar (seus as-

. dos) ju Q governGÍ,/~xàs confer~pcias 
i rnaciona conservação da natureza. É 
comedido e sensato. Na luta para salvar o Par
que Nacional do Araguaia tem-se mantido 
· e inalte em sua dl$cisão de não dei-

cortar o ue com ú'ma estradaF pois 
isto representaria o fim do mesmo. 

uma estrada 
contra 

o\:iparque 

Maria TerezaJ Pádua, ex0diretora do IBDF 
(Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

restai), d 'tiu-se para que todos soubes-
que a ão da construção· de tal estra-

da foi tomada sem sua aprovação. Este pro
jeto servirá a poucas pessoas e empresas que 
s~,9eneficiarã2pessoalmente do empreendi
~pto. Nãg .. 9;~rá para o,.bem da nação bra
sileira e sua população mais legítima, que são 
os nossos indígenas. É preciso que os bra
sileiros se unam e protestem contra este pro-

Lillane F. Weioberg e mais 4 signatários 
Rio de Janeiro (RJ) 

lógica d a e o Parqµê Na-
cional de Monte Pascoal ficam localizados no 
estado da Babia e não no Espírito Santo, con
forme publicação da Ciência Hqje, n." 4, pag. 

bntudo., ,gt1er9 paraq,oizar esta cqncei-
ada revista pêla publicação de "Uma estra

da contra o parque", que deixou claro ser a 
avidez económica notadamente superior aos 
~~~!Jfípios deJ~feservaçãq ~a natureza. Estou 
d!ito de que a irracionalidaâe tem sido certa
mente menos perigosa ao meio ambiente do 
que a inteligência. 

turnino N;~f~ Firmo de Sousa 
vador (B-Ait' 
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CIÊNCIMfüJJ~ __ T_O....;..._~M-----E-==-=-=c~l~E ""' N e I A 
,TEMOS ENGENrIARIA 
GENÉTICA NO BRASIL? 

No 3.º Encontro de Geneticistas Paulis
tas, promovido pela Sociedade,8rasilei
ra de Genética em Jaboticabal (SP) em 
abril, discutiram-se algumas linhas de 
pesquisa de grande importância prática, 
baseadas em técnicas>de engenharia ge
nética, pelas quais se consegue transferir 
genes de um organismo para outro. O 
escopo da . reunião não permitiu que se 
tratasse também d0s trabalh.os que 
;ários outros grupos brasileiros reali
zam nesta área, mas faremos menção a 
eles depois de comentarmos as pesqui-

apresentadas em JaboticabaL (• 
As células animais são limitadas apenas 
por uma tênue membrana, de modo que 
é possív:~ fazer du .. ~~ células, !11.esmo 

espécies muito diferentes, fundirem-se, 
formando uma só. Isso tem levado a 
descobertas de importância, tanto para 

a,ciência básica com ...... ·.•••.º.·•· , para a fl.P ... ·.•,·•.··•.••.•··· ···l· icada. n .·,· ,<· ·,.·>:: 

No caso das células vegetais, entre-
tanto, existe, por fora da membrana, uma 
parede celular relativamente espessa, 

impede a fusão>.entre céluJas. Isso 
constituía um obstáculo às tentativas de 
melhoramento genético de fungos ( mo
fas, lêvedos, cogumelos) pela trans-

1ferência de .ci;omossomos de qmª. espé
·cie para outra, até que se descobriram 
meios de destruir a parede celular, sem
matar o resto da célula ( o protoplasto). 
Uma man~ira de se conseguir is~o é apli
car aos fuqgos o suco digestivo. de um 
caracol, que contém enzimas capazes de 
digerir a parede celular, deixando in-

,.Jacta a m~mbrana e o resto do proto
plasto. 

Desenvolveram-se, também, métodos 
para estabilizar os protoplastos sem 
parede celular e promover a fus_ão entre 
eles, colocando-se assim na mesma célu
la dois conjuntos de cromossomas con
tendo o material hereditário de qois fun-

. gos difer~htes, com vistas aó ~ 'élhora
mento genético. Esse procedimento já 
permitiu, por exemplo, acumular, em 
um mesm0 indivíduo, a alta produção de 

;'proteínas típicas de cérto fungo, <e a fa
bricação de enzimas que decompõem o 
amido, típicas de um fungo de gênero di
ferente. 

No Brasil, a fusão de protoplastos vi
'sando ao melhoramento genético está 
sendo realizada em dois casos. João Lú
cio de Aze'(~do, da Unjversidade de Bra-

6 

sília, relatou no simpósio o trabalho feito 
por seu or!t~ntado, Wancterley Dias da 
Silveira, qu<= consegqJu obter e:fundir 
protoplastos de um fungo que é parasito 
das cigarrinhas das pastagens ( insetos 
homóptero,~) e é usado1· por isso.i para o 
·combate piõlógic0.Iª estas p11agas. 
Usando a mesma técnica de fusão de 
protoplastos, espera-se agora aliar, em 
uma (mica linhagem melhorada, carac
{êrísticas prõveniente~ ·de linha~eps di~ 
ferentes do fungo, que aumentem sua 
nocividade para as cigarrinhas. 

Também .. por meio da fusão deprot0-
plastos, Azevedo e Rebato Bonatêlli Jr., 
este da Universidade de Campinas, já 
conseguiram obter novas linhagens de 
1J;pergillus~iger, com ~;~.stas a um: possí
vel melhoria da produção industi,:ial do 
ácido cítrico, na qual este fungo desem
penha o papel principal. Aliás, a única fá-

rica de ácido cítrico do Brasil q~a, no 
0mento, :hnhagens melhoradas de A. 

niger, produzidas segundo os métodos 
clássicos da genética (produção de varia
~/lidade, se9uida de se!eção) por .. esses 
pêsquisaddtes. O ácido cítrico é larga
mente usado em refrigerantes, medica
mentos e doces. 
'.:;/ Por OUt(d:.!ado, Sp~~~co Astol!i.tHho, 
também da Universidade de Brasília, re
latou como conseguiu, com seus cola
boradores, introduzir, na bactériaEsche
liJfhia coli, ~;gene que<todifica a ~~ptese 
de uma das alfa-amilas pancreáticas do 
camundongo, enzima que digere o ami
do. Se também for possível introduzir este 
gene no fungo Sacchar9+ruyces cerevisiae, 

· o lêvedo da/cerveja, que promove a fer
mentação alcoólica do açúcar de cana, 
abrem-se possibilidades para o aprovei
tamento der::Rlantas ricas em aqlido na 

produção do álcool. De fato, o lêvedo 
que possuísse o gene da alfa-amilase do 
camundong:O poderia transformar 0 
amido da mandioca, por exemplo, em 
açúcar e promover, ele mesmo,-a fer
mentação deste açúcar, produzindo ál
cool. 

Seguindo esta pista, Ana Clara Schen
berg Frascino e Sérgio Olavo Pinto da 
Costa, do Laboratório de Genética de Mi
crorganismos da USP, em colaboração 
com A5tolfi Filho, construíram um plas
mídio ( elemento genético transportador 
de genes) capaz de penetrar e se manter 
nas células d0 lêvedo de éerveja e trans
portar para dentro delas o gene da al
fa-am ilase do camundongo. No mo
mento, estão em curso os trabalhos para 
verificar a e%pressão deste gene no lê
vedo. 

Esses projetos desenvolveram-se a 
R~.rtir dos trabalhos pioneiEos do ~rupo 
cnefiado por Francisco Jerónimo Lara, 
no Instituto de Química da USP, labora
tório também famoso por pesquisas que 
cgntribuíragi para a compreensão do 
mecanismo pelo qual as células regulam 
quantitativamente seu próprio trabalho 
de síntese. Nesta linha, Lara vem anali
~.ando exau~~!yamente,por métodos bio
químicos e d~ engenharia genética, 0 fe
nómeno da amplificação gênica, ·desco
berto e estudado citologicamente, nas 
larvas do inseto brasi\eiro Rhynchoscia
ra angelae, por Crodowaldo Pavan e sua 
escola, no Departamento de Biologia da 
USP. A amplificação gênica consiste na 
multiplicaç~p, dezenas.de vezesr de cer
tas seqüências gênicas, de modo qu~ seu _ 
produto atinja quantidade suficiente 
para ágir em determinada etapa do de
scfovolvimento da larva. 
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tenção de menos de dois litros de 
' ada 1 álco · u-

a éde um) 
tempo de fermentação em mais 

% são algum anta ens do 
errne co e-
la Sei g de 

· Sistemas, Desenvo v1mento de Protóti
P 

an ntos, · aio, 
, er · co rada • 

em operação da destilaria-pi · ge-
No Casemiro de A · cuja 

duç tr&s itros ool 
dia. 

presi de pesquisa e desenvolvi-
to lo · dust · 
a.Jz Nôv : surg 

ciaçao e oca ant 
tém 51 % do capital, e a Scientia. O pro-
. efi ã ua ro-

o e ona na 
nia, com. 400 hectares de 

ªrea , ao custo de um milhão de qólares, 
, send pela Fi 
a de jétos 
ois de r sido premiado no dbncur-

so "Caminhos Alternativos da Energia" 
·tuíd J3ancd .Gl Brasi 
und ncent esqui_ 

· tó-Científica (Fipec). 
Os responsáveis pelo projeto afü;mam 
e ele '"' dois 

N C 
é~iimento o indus · · al e o a ola. 
Efübora a m oria dos uipament em 
usô na destilaria esteja disponível no 
mercado de bens de capital, a tecnologia 

lguQs i1~uipam s espeE!i J~, -
e o o fermêntador e xtrator por di-
fusão - foi desenvolvida pela Scientia. 
Ni primeira etapa do projeto (proç!ução 

. ~~?O lítr 'lcool iata ~.aiQçe;sa 
realizou as pene s em seu$ pró-
prios laboratórios, no Rio. 

a des · ia-pi19 e Case · o de 
eu, a~ -o dó c de can êita 

pelo processo de difusão forçada em es
tágios, eliminando-se as moendas que, 

o a roblem écni-
ue . tam, um dôS. faci-

pais responsáveis pela elevação do custo 
da produção 'do álcool. 

lém de;.;dtF>rese;p 
s nificativ~í::·~m rela 

ma ec mia 
aos processos 

tradicionais, devido à menor vulnerabili-
de dos e ipamen a difusão for-
a em1 ios ap ta a v em 
obter urna extraça mais completa 

dos açúcares da cana. Enquanto no pro
cêsso tradi · nal o ba a o vai para a cai-

ra com, ou m 8% dê'' car, 
ngenho vo está atingindo írlãices 

mais baixos e notável economia de 
ergfa. 

nÍentação contínua é a ~~-~"~·'"' do vi
nhoto, de cerca de 14 litros por litro de 
, ,.J prqp~,rJ.Q.P - ' ia das tila-
r tradiciontiÍs - pa 1enos d ois, 
oque, se não elimina o problema da des
tina ão a ser dada ao vinhoto, pelo me-

redu prop s consi<derá-
1s. 
Além disso) o tempo de fermentação 

na Engenho Novo cai dà média de dez 
tilarias JcioqfiiSrpara 

·-

c~rca de quatro , índice <pe redução que 
se:; reflete nô volume de domas neces
sárias á esta fermentação. O processo 
contínuo permite ainda que se trabalhe 
cpm uma concentração npis alta da leve
dura, que pêrmanece nó fermentador, 
enquanto no processo tradicional ela sai 
com o mosto, sendo então separada dele 

P~f centrif4~~~ão. 
,:Neste processo, o material a ser des-

tilado, além de ter seu volume reduzido 
em duas ou três vezes por litro de álcool, 

mistuja límpida de água e álcool, 
praticamentê'livre de outras impurezas, 
com mais ou menos 20% de álcool. 
Desta forma, a destilação pode seP feita 
eFQ•apenas ima coluna, em lugar das 
duas necessárias nas destilarias tradicio
nais. 

Na destilaria-piloto de Casemiro de 
A\a,çeu, o vint;i1pto é trataajo por ferm.enta
ção anaeróbica ultra-rápida , em um 
equipamento desenvolvido pela Scien
tia. Com este procedimento, o vinhoto 
Q~Gtessita apl nas de 24 l;}oras de re$idên
cia no fermentador, em vez <io período 
de 1 O a 20 dias exigido pelo processo tra
dicional. 

;1- engenhã,i'à básica go projeto Ifüge
nho Novo foi otimizada para reduzir o 
consumo de energia, e a destilaria-piloto 
de Casemiro.de Abreu é controlada auto-

\t-·, _ . "'" iü ' 01aticamente; o que constitui umaiqova-
ção nas destilarias de álcool. 

Já no setor agrícola, a Engenho Novo 
vai estudar as variedades de cana nor
mait, tardiasVêiprecoces'para a produção 
do álcool. Com ·o balanceamento dessas 
variedades, pretende estender o perío-

~~:de safra, ~i 180 dias ~ •. ~ra um id~.t l de 
300 dias por ·;ano. A empresa pretende 
ainda estudar a adubação da cana soca 
com o vinhoto fermentado e o aproveita
m.i :nto de outras matérias-primas, como 
o sorgo sacarino. 

Como firma de tecnologia da produ
ção do álcool, a Engenho Novo tenciona 
1 · ciar o pçpcesso quewdesenvolveu a 

eiras, pro jetando e ü1stalando éies
tilarias mais modernas e económicas 
que as tradicionais com o financiamento 
ºQtído junto .t f inep. 

füiciado em 1979, quando a Scientia 
firmou um contrato de condomínio so
bre a patente do processo de fermenta
ção ~ontínua ~Ç?m a Docas de Santos, a 
Engenho Novõ SA, empresa resulta,nte 
deste condomínio, tem assumido o risco 
do capital investido, apostando no êxito 
de:.ta tecnologia. 
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T 
INAUGURADO ,~OYO 
OBSERVATÓRIO 
NO NORDESTE 

Inaugurou-se no 15 dê +pas-
sado o Observatório Astrométrico do 
Nordeste, sediado em Natal (RN). A nova 
estação atende finalmente à i -o· de 
ter-se instalado no Brasil umr erva~ 
tório astrométrico a baixa latitude, já que 
Natal situa-se à latitude de 5º45'S. 

Um obs7rvatório .. l~~romét · 
observatório astronómico des 
medição das posições dos astros ou da 
posição do observador na supe1,:fície da 
Terra .. 1 utilidade pç' ·pai ., dQ 
novo observatório, ja final é a 
pesquisa das questões de latitude e lon
gitude e, conseqüentemente, do? pro
blemas lig4dos à rota~~Q da Te · 

Os valores de latitúâe e longi e não 
são fixos, sofrendo variações muito pe
quenas ( da ordem de centésimos .. de se
gundo de arco) ao lQigó do temio. Isto 
ocorre, entre outros 'fatores, porque a 
Terra não é um corpo rígido, e também 
porque sofre os efeitos gravitacionais de 
outros astros do sistema solar. edi-
ção dessas pequenas variações . e ser-
vir para estudos propriamente astroríô
micos e, a prazo mais1ongo, parapesqui
sas geofísicas, fornecendo ind!~fdores 
para o estudo da estrutura do interior da 
Terra, da chamada deriva dos continen
tes etc. 

A .localização de uítq, ól:>serv o as-
trométrico nas proximidades d qua
dor é extremamente vantajosa, em pri
meiro lugar, porque a posiçõ 
trelas de menor decli 7 o (ist 
das mais perto do equador cel 
apresentadas com erros menores nos ca-
t~Iogos utilizad9s los astr" os. 
1A.lém disso, esta situ geogr 
bém possibilita o melhor p ona
mento dos instrumentos, reduz1ndo as-· 
~!m a marge111 de e · · tru 
· .. , A origem+tleste o , tÔri 
a 1968. Durante o Simpósio sobre Lati
tude e Hora, realizadQ em La Pl4ta (Ar
gentina) sob o' patr ·' · ~ d41 
tronômica Internaci (UAI), re
sentada a idéia de um observatório astro
métrico de baixa latitude. O ap ·o foi 

ilílnânime, rt;;mltando lJ!í \Jma 
iação da UAf no sentiçlo d~ qu 
dçsse a ma1or ênfase possível ao Qrojeto 
de pôr em funcionamento utna 
~trométri<;s\ cQm es ractê 
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im
rtância, únam co ições lo ticas 

qHe lhes permitam abrigar uma estação 
romét ~ assegu~~r seu f1::1 · ona-
ntó c uo e' 1:.1~1iular, c 1çao 

essencial p a pesquisa em astronomia 
fundamental. Entre elas, podem-se citar 
5l~ito, Nai ' i, Cinga rae Belé , além 
'€lê outras latitu póu io-
res. 

Quando o rójeto seiniciou, já havia 
e .. Quit st mé 

vári n ão en-
tava o r nto desejado. Pot. isso, 
tornava nte a concret' - do 

rê o p 

' d ôlvi 
astro no ileira. 

O Observatório Nacional já operava, 
·co 

' 

· çmal ele ~ãtuoca, ~~'\1m~ ilhp~! ;pró
a a Belém. A idéia inicial foi instalar 

ali o observatório astrométrico, mas a 
o ervação das condições astrodimáti-

ue js tende ·,. qµatr os, 
nao apresentou resultados muitdpro
mi§sores. A procura se pr.okmgou até 
1978, quaadp,o Obs t9rio N nal 

pôs quêi~p · novo o ;' atótti .+•·· '.tsse 
instalado eníNatal, junto à Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 

· o imge~j~alJ cecU.?~~pelo 
ronômico., e Geofísic@ da 

. U~P, já se encontrava instatado na sede 
do Observatório Naci ai, no RindeJa-

' de ,fJ77. ele, h ido 
1mc1ado o tr nament e observ res 
e ,o trabalho de pesquisas astrométricas, 

·os primejms result s foram publi-
. ms em+1 >Por QÚ. atlo, o r.-
Õrio Nac{pnal propusera~ ao Observa-

tório Real de Greenwich, na Inglaterra, a 
são de outro astr 'bio im essoal 

servif" údeo!ii ial a u 
o6servatóri6tastromét ó de bai lati
tude, proposta que encontrou grande re

,.~~ptividade. 

O astrolá irnpess ms-
trumentós básicos de um observatório 

· astrométrico. Compõe-se de uma lt1neta 
ciada a prism · uma · f.ou 

nho") de m~rçúri , e prodú uas 
imagens ·do corpo celeste observado: 
Uq;la refletida .. e outra retratada. Quando 

· asttQ a\fj~t; uma ~1~ra alturq 
ação ao horizonte, a§ duas i ns 

coincidem e a partir da medida desta al
e da hora em que ..ocorre a ..... c 

eia das,,i s image~,•:,~:possí 
ter-se os valores de latitGde e long 
Este instrumento foi criado no século 

pelos J ceses Cfaude e 
, e sol na dé . de 1 ma 

série de aperfeiçoamentos tecnol cos, 
introduzidos pelo também francês "An

Danjon, ue o tom· ram alta 
so. 

á dispondo dos dois astrolábios, res
tava apenas encontrar\1m pesquisador 

peraçã · es-
tru s e co periêd' o 

do dos problemas de latitude e lon
gilude, a fim de trabalhar com o gtupo 

fes pesq.i · dores d i-
àd Grà' do No in-

os em astronomia. Entendimen
o Se i o Internacional de Lati

i 4i?l¼in.~J u Jap- re-
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CIÊNCIAOO®J~ 

==o==-=--=-Q-_-_-u==E===:E_' ___ A __ S _B_P_C_ 
A SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - tem 

por objetivo contribuir para o desenvolvimento científico e técpoló
gico do pa~; promover e .facilitar a cooperação entre os pesquisa
dores; zelar pela manutenção de elevado padrão de ética entre os ci
entistas; defender os interesses dos cientistas, tendo em vista o reco
nhecimento dê 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 embaraçem o progresso da ciência; lu
tar pela efetiva participação da SBPC ern 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 SBPC 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 àocasião própria para apresentar seus trabalhos, ouvir 

apreciações, critica~ 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 cieoti~
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, cut;sos 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 urrf 
formulário apropriado. A filiação é efetiva após a aprovação da dire
toria, e dá direito a receber .;i. 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 Morai~, 1512, Pinheiros - re is.: 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, teL: 224-1331 (Gizelda Santana Morais); Araraquara - Instituro de Química, UNESP, rei. 32-0444 Qoaquim 

Theodoro de Souza Campos); Belém - Laboratório de Psicologia, UFPA, rei. 228-2088 ( O lavo de Faria Galvão); Belo Horizonte - Fundep, Reiroria da UFMG, te!.: 441-1365 ( Octavio 
Elísio Alves de Brito); Botucatu---,pepto. de Morfologia, UNESP,tél. 22-0555 (Lui,:Amonio Toleqp); Brasília - Instituto de Ciên<;ia$. Biológicas,J/p~,Jel. 272-Q000 (Felizardo Penalva 
da Silva); Campinas- fnstituto de Física, Unicamp, te!. 39-1232 (Mareio D'Olne Campos); Cuiabá - Depco. de Biologia, UFMT, te !.322-001 1 (Germano Guarim Neto); Curitiba 
Depro. de Zoologia, UFPR, teL 266-3633 (Walmir Esper ); Florianópolls- Centro Tecnológico da UFSC, teL 33-9465 (Walter Celso de Lima); Fortaleza - Depro de Ciências Sociais, 
UFCE, teL 223-5951 (Eduardo Diatay Bezerra de Menezes); Goiânia - Depto. de Administração Escolar, UFGO, rei. 225-3 788 (Darcy Costa); Itabuna - Centro de Pesquisas do Cacau 
(Paulo de Tarso Alvim);Jaboticabal- Depto. de Patologia Veterinária, UNESP, te!. 22-0814 (Alvimar José da Costa);João Pessoa - Laboratório de Técnica Farmacêutica, UFPB, te!. 
224-7200 (Lauro Xavier Filho );Juiz de Fora - Depto. de Bioquímica, Ul-JF, (Dager Moreira da Rocha); Londrina - Fundação IAPAR, te!. 23-2525 (Laura Regina Mendes Bernardes): 
Maceió - Centro de Ciências Biológicas, UFAL, teL 223-3531' Qosé Geraldo Wanderley Marque~); Manaus - In~titu to 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); 
Pil'acicaba- Depto. de Genética, ESALQ, te!. 33-0011 (Gerhard Bandel); Porto Alegre - Instituto de Física, UFRS, rei. 31 -1215 (Edemundo da Rocha Vieir~); Recife - PIMES, UFPE, 
te!. 227-2794 (Silke Weber); Ribeirão Preto - Depto. de Medicina Social, USP, te!. 634-6880 Qosé da Rocha Cavalheiro); Rio Claro - Instituto de Biociências, UNESP, te!. 24-2315 
(Maria Neysa Silva Stort); Rio deJaneiro-Avenida Wenceslau Braz 71, fundos, casa 27, te !. 295-9443 (Adílson de Oliveira, interino); Salvador - Depto. de Bioquímica, UFBA, rei. 
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, 
UF§Car, rei 71-81,p ,Qosué Marques Pachec9);Sã0José dos Campos - Institutq Nacional de P<tsquisas E$paciais, te]. 22-9977 ~,i\ydano Barreto Carleial); São José do Rio Preto 
Depto. de Biologia, Instituto de Biociências, Letras de Ciências Exaras, te!. 32-.4966 (Grigor Varcanian); São Leopoldo - Museu de Zoologia, Univ. Vale do Rio dos Sinos (Martin 
Sander ); São Luís- Depto. de Biologia, UFMA, tel. 227-1003 (Maria Célia Pires Costa); Teresina- te!. 232-1457 Oosé Wilson Campos Batista); Viçosa - Depto. de Química, UFV, rei. 
891-1790 (Francisca Valverde Garotti); Vitória-Depto. de Fisiologia, UFES, teL 227-1314 (Marcus Lira Brandão} 
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PLACA 
DO PACÍFICO 

• 

••• ..... 

EPICENTROS 

CRISTA DE DORSAL 
MESO-OCEÂNICA 

ZONAS DE FRATURA 

ZONAS DE SUBDUCÇÃO 

DIREÇÃO DE MOVIMENTO 
DAS PLACAS 

PLACA 

PLACA 

SUL-AMER ICANA 

PLACA 
AFRICANA 

PLACA DA ANTÁRTIDA 

Fig. 1. A camada mais externa da Terra, a litosfera, está dividida em várias placas, formando um verdadeiro quebra-cabeça que envolve todo o 
planeta. A placa litosférica da América do Sul se afasta da placa Africana a uma velocidàde de três centímetros por ano, enquanto a placa de 
Nazca mergulha por baixo da placa Sul-Americana a uma velocidade de 10cm por ano. A placa Sul-Americana "passa de raspão" pelas placas 
do Caribe e de Scotia. A figura 1 b, à direita, mostra um corte da placa Sul-Americana. A maioria dos ter'remotos ocorre nas beiradas das placas, 
mas seu interior não é completamente livre de sismos; terremotos pequenos e moderados podem ocorrer nessas regiões. 

O fato é que ocorrem terremotos no 
Brasil, mas são geralmente muito 

pequenos. Só de vez em quando ocorre 
um sismo de maior magnitude. Mas "de 
vez em quando" é uma expressão que 
não tem valor prático. É necessário sa
bermos exatamente de quanto em 
quanto tempo ocorre um terremoto 
maior. 

Este estudo, chamado de risco sís
mico, é muito importante, pois embora a 
probabilidade de ocorrer um terremoto 
maior no Brasil seja muito pequena, as 
conseqüências de tal evento poderiam 
ser muito sérias, especialmente se ele 
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vier a ocorrer perto de construções críti
cas, como usinas nucleares, barragens 
hidrelétricas ou fábricas de material tó
xico. 

A Terra é constituída de várias cama
das. A mais externa, a litosfera, for

mada por rochas rígidas e duras, é uma 
verdadeira casca, com 100km de espes
sura el\TI média, cobrindo a Terra toda. 
Imediatamente abaixo da litosfera, as ro
chas são menos rígidas , isto é, defor
mam-se com maior facilidade. A litosfera 
está "quebrada" em várias partes, consti
tuindo um verdadeiro quebra-cabeça 

que envolve toda a Terra. Cada peça 
deste quebra-cabeça é chamada de placa 
tectônica. 

Acontece que as placas se movimen
tam a velocidades da ordem de alguns 
centímetros por ano. E é justamente nas 
bordas das placas, onde uma "raspa" na 
outra, que ocorre grande quantidade de 
terremotos. 

A figura 1 mostra a placa Sul-America
na, formada pela América do Sul e me
tade do Atlântico Sul. A placa Sul-Ameri
cana vem afastando-se da placa Africana, 
indo de encontro à placa de Nazca. O 
movimento das placas causa um acú-
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mulo de forças (eeforço tectónico, no jar
gão das geociências) em suas bordas. 

Quando essas forças atingem o limite 
de resistência das rochas, ocorre um fra
turamento, ou então um deslizamento· 
das rochas em uma falha geológica já 
existente. Esta ruptura dura poucos se
gundos, mas emite vibrações que po
dem propagar-se a grandes distâncias e 
durar vários minutos. Ac:; forças que se 
acumulam lentamente ao longo dos 
anos são "gastas" quase que instantanea
mente num sismo. 

Como o movimento das placas não 
cessa, passado o terremoto recomeça o 
ciclo do acúmulo lento de forças até 
ocorrer novo terremoto. Um terremoto 
pode não gastar toda a força acumulada, 
isto é, pode usar apenas uma pequena 
parcela do esforço tectônico disponível , 
ou então usar apenas a força acumulada 
em um pequeno volume da litosfera. Es
tes "terremotos" têm magnitudes bem 
pequenas e são os mais numerosos, 
sendo chamados pelo público de 
"abalos sísmicos", "tremores" ou "aco
modações de camadas " ( veja o quadro 
sobrf definição de magnitude). Não 
existe diferença fundamental entre os 
pequenos tremores e os grandes terre
motos, a não ser a quantidade de força li
berada. Aliás, embora a palavra "terre
moto" só seja normalmente usada nos 
casos dos grandes sismos, para os sis
mólogos "terremoto", "sismo" e "abalo 
de t~rra" são sinônimos. 

e orno o Brasil está afastado das bar
.das da placa Sul-Americana, o acú

mulo de forças que acaba causando um 
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ACRE 

terremoto é muito mais lento em nosso 
país do que, por exemplo, nos Andes. 
Poderíamos esquematizar a qiferença de 
sismicidade, isto é, de atividade sísmica, 
da forma indicada na figura 2. O acú
mulo de esforços, muito mais lento no 
Brasil do que nas bordas da placa, faz 
com .que um terremoto de grandes pro
porções (indicado em pontilhado na fi
gura 2a) seja estatisticamente muito pou
co provável No entanto, sabe-se pouco 
sobre o estado dos esforços no interior 
das placas, e o pouco que se conhece 
mostra que não há diferença substancial 
entre o valor das forças que atuam no in
terior das placas tectônicas e as das bor
das das placas. 

Aparentemente, portanto, não exis
tem motivos geológicos ( no atual estado 

CRISTA DA 
DORSAL ZONA DE 

FRATURA 

do conhecimento) que impeçam a ocor
rência de um grande terremoto no Bra
sil. Sabe-se apenas que a probabilidade 
de tal evento é extremamente pequena. 
Naturalmente, o modelo de acumulação 
de esforços e de sua liberação em forma 
de sismos usado na figura 2 é bem sim
plificado. Na realidade, o limite de resis
tência das rochas não é constante, vari
ando conforme o tipo de rocha, a pro
fundidade da falha etc. Ainda neste caso, 
porém, não existe uma diferença muito 
clara entre as bordas e o interior das pla
cas quanto ao limite de resistência das 
rochas. 

As falhas geológicas ativas nas bordas 
das placas talvez tenham menos resistên
cia ao deslizamento do que as falhas 
muito antigas do meio das placas, que já 

MODELO DE ACUMULAÇÃO DE ESFORÇO 
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Fig. 2. Esquema simplificado para explicar a acumulação de forças (esforço tectônico) até atin- 
gir o limite de resistência das rochas, provocando os sismos ou terremotos. 
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Fig. 3. Principais sismos ocorridos no Brasil, e distribuição das estações sismográficas pelo 
território do país. O mapa mostra as principais províncias geológicas do Brasil: os crátons são 
as unidades mais antigas da crosta brasileira, e se formaram há mais de 1,7 bilhão de anos; as 
faixas de dobramento se consolidaram entre 1, 7 e 0,5 bilhão de anos. As bacias intracratônicas 
começaram a se formar entre 500 e 130 milhões de anos atrás, e as bacias costeiras depois da 
separação entre o Brasil e a África (de 130 milhões de anos para cá). 

estariam "cicatrizadas". Mas isso sim
plesmente significaria que esforços me
nores seriam suficientes para provocar 
os sismos das bordas e, de fato, os terre
motos no interior das placas normal
mente gastam mais esforço do que os 
das bordas. Se continuarmos nesta linha 
de raciocínio, chegaremos à conclusão 
de que os terremotos no interior das pia
e 1s são menos freqüentes, mas, quando 
ocorrem, deveriam ser maiores que os 
das bordas. Na realidade, porém, o que 
acontece é que os sismos do meio das 
placas liberam mais esforço em uma 
área menor, ou seja: a porção da falha 
que se rompe durante o terremoto é me
nor do que a que se rompe quando 
ocorre um sismo nas bordas das placas. 
Por quê? Ainda não se sabe exatamente. 

A figura 3 mostra a distribuição dos sis
mos conhecidos no Brasil. O sismo 

de maior magnitude ocorreu em 1955 
em Mato Grosso, com magnitude 6,6, e 
foi registrado por mais de 100 estações 
em todo o mundo. Esta magnitude é 
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apreciável e basta lembrar que o terre
moto que ocorreu na Itália em 1980, dei
xando milhares de mortos, teve magni
tude 6,8, apenas dois décimos acima do 
de Mato Grosso. Felizmente, o epicentrô 
do sismo de Mato Grosso estava 380km 
ao norte de Cuiabá, numa região pratica
mente desabitada. Ainda assim, provo
cou pânico na população de Cuiabá, fa
zendo balançar os lustres das casas (in
tensidade IV ou V; veja o quadro sobre a 
escala de intensidades). Quais teriam 
sido os efeitos na região do epicentro? É 
difícil saber com segurança, mas é prová
vel que a intensidade tenha ficado por 
volta de IX. 

Outro sismo relativamente grande 
ocorreu em 1922, afetando a maior parte 
do estado de São Paulo, o sul de Minas 
Gerais e a parte oeste do Rio de Janeiro 
(figura 4). Sua magnitude foi estimada 
em 5,1,·e sua intensidade máxima foi VI 
em São João da Boa Vista e em Pinhal, no 
estado de São Paulo. Mais recentemente, 
em novembro de 1980, ocorreu um dos 
maiores sismos do Nordeste, de magni-

24•+ 
52" 

EPICENTRO 
V INTENSIDADE MM 

300km 

Fig. 4 e 5. O sismo de São Paulo (acima) ocor
reu às quatro horas da manhã do dia 27 de ja
neiro de 1922, e despertou muita gente, que 
saiu às ruas espantada. A intensidade má
xima na área do epicentro foi VI. O sismo 
ocorrido no Ceará em 20 de novembro de 
1980 (abaixo) foi um dos maiores já ocorridos 
no Nordeste, e provocou sérias rachaduras 
nas paredes e alguns desabamentos parciais 
na região do epicentro. 

EPICENTRO 

V INTENSIDADE MM 400km 

tude 5,2, provocando rachaduras em 
paredes e o desabamento parcial de al
gumas casas (intensidade VII) na região 
de Pacajus e Chorozinho, no interior do 
Ceará ( figura 5 ). 

Voltando à figura 3, a correlação entre 
a distribuição dos sismos e as várias uni
dades geológicas do Brasil tem sido ob
jeto de muitos estudos, mas ainda seco
nhece pouca coisa com segurança. Este 
campo de pesquisa é muito difícil, pois 
exige que se tenha estudado com bas
tante detalhe um grande número de sis
mos, o que só é possível se eles forem 
bem registrados por muitas estações sis
mográficas. Até recentemente, o número 
de estações sismográficas no Brasil era 
bastante deficiente. Mesmo atualmente, 
embora muitas estações tenham sido 
instaladas nos últimos anos, ainda exis
tem regiões imensas, como a Amazônia e 
o Nordeste, em que o número de esta
ções é insuficiente. 

De qualquer maneira, baseando-nos 
apenas na localização dos epicentros, 
parece possível chegar a duas conclu-
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Os alumínio, tipo granito, e de ro- 600km mais externos, e por isso lugares onde grande quantidade 
chas ricas em silício e magnésio, estão em lento, mas constante, de material derretido da astenos-

terremotos 
tipo basalto . movimento de convecção. fera sobe à superfície , como em 

e 2 - O manto, que chega a uma As lavas dos vulcões não pro- certos lugares da dorsal mesa-
profundidade de 2.900km, cons- vêm da parte líquida do núcleo oceânica. 

a estrutura da tituído de rochas mais pesadas, ri- terrestre, como poderíamos pen-
cas em magnésio e ferro . sar, mas de parte da astenosfera e 

Terra 3 - O núcleo, constituído qua- litosfera. Quando a placa penetra 
se que unicamente de ferro e ní- de volta no manto, é aquecida no 
quel . O núcleo é dividido em uma processo a ponto de derreter as ro-
parte externa líquida e um caroço chas. Assim, existem vulcões ati-

A Terra não tem uma composi- central sólido. vos priracipalmente acima das zo-
ção uniforme e pode ser dividida A crosta e uma parte do manto nas de mergulho das placas, como 
em três grandes unidades (ver' 'O superior formam uma camada rí- nos Andes, onde a placa de Nazca 
interior da Terra", em Ciência gida, a placa litosférica. Logo mergulha abaixo da placa Sul-
Hoje n.º 5). abaixo da litosfera, existe uma ca- Americana; na Itália, onde parte 

1 - A crosta, a unidade mais mada no manto onde as rochas es- da placa Africana penetra abaixo 
externa, de 6km de espessura nos tão parcialmente derretidas, cha- da placa Européia, e no Japão, 
oceanos e 30 a 40km nos conti- mada astenosfera. Embora o onde a placa do Pacífico mergu- Fig. 6. Estrutura do interior da 
nentes . É constituída principal- manto seja sólido, suas rochas são lha abaixo da placa Asiática. AI- Terra, e de sua camada mais su-
mente de rochas ricas em silício e deformáveis, principalmente nos guns vulcões existem também em perficial. 

sões a partir do mapa da figura 3. A pri
meira é a de que aparentemente não 
existe uma diferença substancial entre as 
regiões muito antigas ( crátons) e as re
giões não tão antigas (faixas de dobra
mento). O maior sismo conhecido, o de 
Mato Grosso em 1955, ocorreu bem den
tro do cráton amazônico. Algumas re
giões de dobramento, como a do Su
deste, pare~em ser mais ativas, mas ou
tras regiões de dobramento são comple
tamente assísmicas . A segunda conclu
são é a de que as grandes bacias intracra
tônicas (bacias do Paraná, Amazonas e 
Parnaíba) parecem ser bastante inativas. 
Ainda não se tem explicação para esta 
possível diferença de sismicidade. 

A pesar de não conseguir evitar os ter
remotos, a interferência do homem 

na natureza já provocou a ocorrência de 
sismos, através de explosões nucleares, 
da injeção profunda de líquidos sob 
pressão no subsolo, de escavações de 
minas de carvão, e do enchimento de la
gos artificiais na construção de barra
gens hidrelétricas. A estes sismos, dá-se 
o nome de sismos induzidos. 

Nos três primeiros casos, os sismos in
duzidos têm sido bem pequenos e de 
efeito estritamente local, não havendo 
ainda nenhum caso de dano considerá
vel. Os sismos induzidos por barragens 
são geralmente pequenos, mas alguns 
têm ocorrido com magnitudes modera
das. O maior deles ocorreu em 1967 no 
reservatório de Koyna, na Índia. Atingiu 
a magnitude 6,5, provocando 200 mortes 
e sérios danos à própria barragem. Este 
sismo ocorreu numa região intraplaca 
(no interior de uma placa tectônica, 
como é o caso do Brasil) considerada de 
baixa sismicidade. 
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No mundo todo, ocorreram 10 sismos 
induzidos por reservatórios com magni
tude superior a 5. A maior parte dos sis
mos induzidos tem magnitude entre 3 e 5. 

Uma conclusão importante dos estu
dos dos sismos induzidos por reserva
tórios é a de que eles não são causados 
unicamente pelo reservatório, havendo 
já uma tendência para que ocorressem. 
Isto é: as forças tectônicas acumuladas na 
área do reservatório já estavam a ponto 
de ruptura. Com o reservatório, a infil
tração de água a alguns quilômetros de 
profundidade facilita o deslizamento das 
falhas, precipitando a ocorrência de sis
mos. É como se a água lubrificasse as fa
· lhas. Nesses casos, poderíamos até dizer 
que o reservatório foi a "gota d'água" 
que provocou o abalo. A grande dificul
dade que se enfrenta em situações seme-

Lqnôrina (P 

lhantes é que ainda é praticamente im
possível determinar de antemão se certa 
região está a ponto de ruptura ou não. 
Por esse motivo, todas as grandes barra
gens mantêm atualmente em operação 
estações sismográficas, a fim de detectar 
a possível sismicidade que venha a ser 
induzida pelo reservatório. 

Aumentando-se o tamanho do reser
vatório, há um ligeiro crescimento na 
probabilidade de ocorrência de sismos 
induzidos . Convém lembrar , porém , 
que a grande maioria dos reservatórios 
artificiais não provoca sismicidade al
guma, mesmo nas regiões mais sísmicas 
do mundo. 

No Brasil, já ocorreram vários casos de 
sismicidade induzida por reservatórios, 
como mostra a tabela 1. 

Tabela 1 -Sismos induzidos pelo enchimento de reservatórios de usinas hidrelétricas no Bra
sil. A sismicidade induzida manifesta-se sob a forma de uma série extensa de pequenos tre
mores ao longo de vários meses, às vezes até de anos. Na tabela, está registrado o maior sismo 
de cada série. O sismo de 21 de maio de 1971 não foi registrado por estações sismográficas e, 
portanto, sua magnitude não pôde ser determinada diretamente. 
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Fig. 7a. Distribuição dos maiores sismos ocorridos em cada intervalo de sete anos no Sudeste 
do Brasil (região entre as latitudes 19º e 30°S e a leste do meridiano de 50ºW). Este gráfico per
mite formar uma idéia aproximada da probabilidade de ocorrência de sismos conforme a mag
nitude. 

As companhias hidrelétricas têm de
monstrado, geralmente, grande respon
sabilidade quanto ao problema da sismi
cidade induzida por reservatórios no 
Brasil, Apesar da baixa probabilidade de 
ocorrênci4 de sismos induzidos (basta 
lembrarmos que apenas cinco casos 
ocorreram entre todas as barragens 
construídas no Brasil), atualmente todas 
as grandes barragens recém-construídas 
contam com estações sismográficas, que 
permitem estudar melhor os mecanis
mos de indução caso ocorram sismos.' O 
reservatório de Itaipu, por exemplo, está 
sendo monitorado por uma rede de oito 
estações, e até agora nenhum microtre
mor foi registrado, 

g ual a probabilidade de ocorrer um 
terremoto de magnitude 7 no Bra

s entro dos próximos 30 anos? Esta é 
uma pergunta tão importante quanto di
fícil de responder. Como já dissemos an
teriormente, o risco da ocorrência de 
abalos sísmicos só pode, no estágio atual 
do conhecimento, ser estimado estatisti
camente, e resultados estatísticos basea
dos em poucos dados não são muito 
confiáveis. Uma das dificuldades deste 
tipo de estimativa deve-se ao fato de a 
probabilidade da ocorrência de sismos 
grandes ser extrapolada a partir da ocor
rência conhecidà de sismos menores. Se 
soubermos, por exemplo, quantos sis
mos de magnitude 3, 4 e 5 ocorreram 
nos últimos 50 anos, podemos ter uma 
idéia aproximada de quantos deverão 
ocorrer com magnitudes maiores. Acon
tece que o número de sismos de magni-

1s 

tude 5 é muito pequeno devido à baixa 
sismicidade do país, e o número de sis
mos com magnitude 4 ou 3 não é conhe
cido exatamente, devido à insuficiência 
de estações sismográficas no Brasil. De
vem ter ocorrido vários sismos peque
nos no Brasil que não foram registrados 
pelas poucas estações sismográficas, ou 
que não foram sentidos pela população 
devido à baixa densidade demográfica 
das regiões atingidas. A não inclusão des
tes sismos desconhecidos afeta natural
mente as estimativas da probabilidade 
de ocorrência de novos sismos, 

De qualquer maneira, apesar dessas li
mitações, podemos· estimar, por exem
plo, as probabilidades de ocorrência de 
sismos na região Sudeste, que é uma das 
mais bem estudadas do Brasil ( ou "me
nos mal conhecidas", como preferem al
guns). Existem várias maneiras de se 
avaliar tais probabilidades. Uma delas é 
estudar a distribuição dos maiores sis
mos que ocorreram em vários intervalos 
sucessivos de tempo. Analisando os sis
mos que ocorreram desde 1856 até 1981 
(período durante o qual o número de 
sismos conhecidos no Sudeste com mag
nitude acima de 3,5 não é muito incom
pleto), e tomando o maior sismo regis
trado em cada intervalo de sete anos, 
teremos a distribuição da figura 7a. 

Assim, podemos observar, por exem
plo, que a probabilidade de o maior 
sismo que venha a ocorrer num inter
valo de sete anos ter magnitude menor 
ou igual a 4,5 é de cerca de 70% (isto é, 
13 intervalos num total de 18). Dessa ma
neira, podemos ter uma boa idéia de 

~ 4 
o 
::J 
1--
z 
~ 
<( 

PERÍODO DE RECORRÊNCIA (anos) 

1 O 30 100 300 1.000 3.000 

~3..,_,_,__..,._-,---,---,------,--..-----,---,---,-----.--' 

0,1 1 10 20 40 60 80 90 95 97 99 99,7 

PROBABILIDADE 1%) 

Fig. 7b. Colocando-se as probabilidades ob
servadas na figura 7a em um gráfico especial, 
pode-se avaliar o período de recorrência de 
sismos conforme a magnitude. No eixo in
ferior está indicada a probabilidade de que o 
maior sismo, num intervalo de sete anos, seja 
menor que uma certa magnitude m. No eixo 
superior, está indicado o período de recorrên
cia para sismos de magnitude maior ou igual 
am. 

qual é a probabilidade da ocorrência de 
sismos até várias magnitudes, durante in
tervalos de sete anos. Se colocarmos em 
um gráfico aqueles máximos de magni
tude em função de suas probabilidades, 
como na figura 7b, teremos aproximada
mente uma reta que pode ser usada para 
extrapolarmos a probabilidade de ocor
rência de sismos maiores. Na parte su
perior do gráfico, encontra-se a escala 
correspondente aos períodos de recor
rência, ou seja, aos intervalos de tempo 
que separam dois sismos de magnitude 
semelhante. Podemos ver, por exemplo, 
que sismos com magnitude maior ou 
igual a .5 ocorrem a cada 40 anos; sismos 
maiores que 6 a cada 150 anos e terre
motos com magnitude 7 ou maior de
vem ocorrer, em média, uma vez a cada 
700 anos. 

E, finalmente, respondendo à per
gunta inicial, a probabilidade de ocorrer 
um terremoto na região Sudeste com 
magnitude 7 ou maior, dentro dos próxi
mos 30 anos, é de 5%. Pode parecer, à 
primeira vista, que esta não é uma proba
bilidade tão pequena assim. Só por com
paração, a probabilidade de ocorrer um 
terremoto com magnitude 7 ou maior na 
região dos Andes nos próximos 1 O anos 
é de 99,999% (terremotos desta magni
tude ocorrem, em média, a cada ano e 
meio nos Andes): 

Estudos realizados em várias regiões 
do mundo sujeitas à atividade sísmica 
têm mostrado que a reta da figura 7b 
descreve bem a freqüência dos terremo
tos de magnitudes baixas até moderadas, 
mas exagera o número de terremotos de 
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Vista geral das rachaduras provocadas nas casas da localidade de Chorozinho (CE) pelo terre
moto de no\fembro de 1989. 

Magnitude e intensidade, 
as medidas dos terremotos 

A magnitude é uma escala que 
mede os ''tàmanhos'' relativos 
dos sismos , e está relacionada 
com a energia total das vibrações 
emitidas pelo foco sísmico (o 
foco, ou hipocentro , é o ponto 
abaixo da superfície onde se ini
ciam as vibrações, enquanto o 
epicentro é o ponto da superfície 
situado acima do foco). Ela foi 
desenvolvida inicialmente por um 
sismólogo americano, Richter, 
em 1935. A escala de magnitude é 
logarítmica . Isto significa, por 
exemplo, que um sismo de mag
nitude 5 produz vibrações de am
plitude dez vezes maior que um 
de magnitude 4. As vibrações de 
um sismo de magnitude 6 serão 
dez vezes maiores que as de um 
de magnitude 5, e assim por 
diante . A magnitude não deve ser 
confundida com a escala de inten
sidade , usada para expressar a 
violência das vibrações num de
terminado lugar (ver adiante). 

Assim, o sismo ocorrido em São 
Paulo em 1922 , por exemplo, 
teve magnitude 5, 1, mas as inten
sidades foram diferentes , con
forme a distância do epicentro 
(ver figura 4) . 

Um sismo de magnitude 6 com 
foco a 15km de profundidade pro
duzirá no solo vibrações da ordem 
de um centímetro na área do epi
centro , vibrações de um milíme-
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troa 50km do epicentro, 0 ,01mm 
a 400km e assim por diante. 

Em todo o mundo , são registra
dos mais de cem mil sismos por 
ano. Destes , apenas mil têm mag
nitudes superiores a 5 , e somente 
20 têm magnitude igual ou su
perior a 7 . Os ' 'superterremo
tos'', com magnitude entre 8 e 9, 
ocorrem apenas uma vez por ano 
no mundo. A maior magnitude já 
registrada foi de 8,9 (um terre
moto ocorrido em 1906 na 
Colômbia, com mil mortos, e um 
outro no Japão em 1933 , com 
3. 000 mortos) . Os terremotos 
mais destruidores não são neces
sariamente os de maior magni
tude, mas aqueles que ocorrem 
perto de cidades bastante povoa
das, ou em regiões pobres onde a 
qualidade das construções não é 
muito boa. 

Sismos de magnitude menor 
que 3 raramente são percebidos 
pela população , e só são registra
dos por estações sismográficas 
próximas ao epicentro. Sismos de 
magnitude 4, no Brasil, são geral
mente sentidos num raio de 50km 
do epicentro. Os de magnitude 5 
podem ser sentidos até 400km de 
distância no Brasil , e são registta
dos por dezenas de estações sis
mo gráficas em todo o mundo. 
Sismos de magnitude 6 são regis
trados por centenas de estações e 
talvez cheguem a ser sentidos , no . 
Brasil , a mil quilômetros do epi
centro . 

Já a intensidade sísmica é uma 
simples classificação dos efeitos 
causados pelas vibrações sísmi
·cas , como sensações causadas nàs 
pessoas , danos nas construções e 
até mudanças permanentes no ter
reno . As intensidades , natural
mente , são maiores perto do epi
centro, e diminuem à medida que 
se afasta da área epicentral . Exis
tem várias escalas em uso , mas a 
mais utilizada é a chamada Escala 
de Intensidade Mercalli Modifi
cada de doze graus, descrita abai
xo de maneira resumida: 

I Não sentido . 
II Sentido por poucas pes

soas 
III Sentido por várias pes

soas . 
IV Sentido por quase todos , 

produzindo vibrações 
parecidas com a passa
gem de caminhões pesa
dos . Janelas, louças e por
tas sacodem . 

V Pessoas acordam; peque
nos objetos tombam e 
caem de pFateleiras. Ve
nezianas e quadros mo
vem-se. Objetos suspen
sos oscilam bastante. 

VI Sentido por todos. Muitos 
se apavoram e correm 
para fora. Mobília move
se. Reboco e alvenaria de 
má qualidade racham, ja
nelas , louças e artefatos 
de vidro quebram-se . 

VII Difícil manter-se de pé . 
Mobília quebrada. Queda 
de reboco e azulejos. Al
gumas rachaduras em al
venaria comum e muito 
estrago em alvenaria 
fraca. 

VIII Danos em alvenaria nor
mal, colapso parcial. Al
gum estrago em constru
ções sólidas . Torção ou 
queda de chaminés , torres 
e tanques elevados ( cai
xas-d' água). Galhos que
bram-se das árvores. 

IX Pânico geral. Constru
ções fraca s completa
mente destruídas; sérios 
danos em alvenaria nor
mal, à s vezes com 
colapso ; danos em cons
truções reforçadas. Sérios 
danos em reservatórios . 
Algumas tubulações sub
terrâneas quebradas . Ra
c h ad u ras vi s íveis no 
chão. 

X M~ioria das construções 
destruídas até as funda
ções . Sérios danos em 
barragens, diques e en
costas . Água jogada para 
fora dos rios e lagos. Es
tradas de ferro ligeira
mente entortadas . 

XI Estradas de ferro bastante 
entortadas . Encanamen
tos e tubulações subterrâ
neos completamente des
truídos. 

XII Destruição praticamente 
total. Grandes massas de . 
rocha desalojadas . Topo
grafia afetada. Objetos 
atirados para cima. 

No Brasil , a máxima intensi
dade de que se tem notícia foi VII. 
É muito difícil relacionar a mag
nitude de um sismo com a intensi
dade máxima por ele causada , 
pois isto depende muito da pro
fundi d ad.e do foco. Normal
mente , os maiores sismos do Bra
sil ocorrem a profundidades de I O 
a 20km, e , nestes casos , sismos 
de magnitude 4 podem causar 
efeitos de intensidade IV ou V, e 
sismos de magnitude 5 podem 
atingir intensidades VI ou VII. 
No entanto , sismos pequenos , 
com magnitude menor que 4, po
dem ter efeitos de intensidade até 
VI se o foco for bem próximo à 
superfície. Normalmente , inten
sidades acima de VIII são causa
das por sismos de magnitude 
acima de 6. 
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grande magnitude. Isto quer dizer que, 
se usarmos a freqüência dos sismos de 
magnitude 3, 4, 5 e 6 para prever quantos 
sismos irão ocorrer com magnitude 7, 
chegaremos a um número de abalos 
maior do que teremos na realidade. 

Várias modificações nessa reta têm 
sido propostas para permitir uma esti
mativa mais precisa da probabilidade de 
ocorrência de terremotos fortes. Na ver
dade, a distribuição dos má,ximos de 
magnitude segue uma curva, e não uma 
reta. Assim, a linha tracejada da figura 7b 
seria a curva correspondente à sismici
dade da região Sudeste. Teríamos um 
sismo de magnitude superior a 5 a cada 
35 anos, um de magnitude 6 a cada 200 
anos, e um terremoto de magnitude 7 ou 
maior a cada 6.000 anos. E a probabili
dade de que um terremoto de magni
tude 7 ou maior venha a ocorrer nos 
próximos 30 anos seria de apenas 0,5%. 

A vantagem da curva é que ela apre
senta probabilidades menores para a 
ocorrência de terremotos de grande 
magnitude ( o que, ao que tudo indica, 
está mais próximo da realidade), e for
nece, inclusive, um limite máximo para 
as magnitudes, no caso 8. 

O problema é que os dados disponí
veis até o momento ajustam-se melhor a 
uma reta, como fica claro na figura 7b. 
Contudo, mesmo que a reta venha a ser 
confirmada por novos dados, as proba
bilidades envolvidas são muito baixas e 
não há razão para nos preocuparmos 
com a eventualidade de um grande ter
remoto. No entanto, embora essas pro
babilidades sejam muito reduzidas, os 
estudos específicos de sismicidade são 
muito importantes, e o risco sísmico tem 
sido levado em conta, por exemplo, nos 
projetos de implantação de usinas nucle-
ares no Brasil. -

e orno foi visto anteriormente, o con
tinente Sul-Americano faz parte da 

placa Sul-Americana e é, portanto, carre
gado pelo movimento da placa. Esta "de
riva" dos continentes, inicialmente pro
posta pelo alemão Wegener em 1912 e 
desacreditada na época, foi finalmente 
comprovada na década de 1960 com a 
teoria da "tectônica das placas". Atual
mente, a forma e o movimento das várias 
placas estão muito bem estudados. Exis
tem dez placas principais (Pacífico , 
Nazca, Antártica, América do Norte e do 
Sul, África, Eurásia, Indo-Australiana, 
Caribe e Cocos) e várias outras menores. 

Até mesmo a evolução das principais 
placas está relativamente bem conhe
cida. A América do Sul e a África, por 
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exemplo, faziam parte de uma mesma 
superplaca, chamada Gondwana. Este 
supercontinente partiu-se em várias par
tes, e há 130 milhões de anos a América 
do Sul começou a se afastar da África, 
formando-se a parte sul do oceano Atlân
tico. Atualmente, esse afastamento pros
segue a uma velocidade de três centíme
tros por ano. 

O assoalho do oceano Atlântico está 
sendo formado por material mais mole 
proveniente da parte de baixo da litos
fera que, subindo à superfície, se con
solida e passa a fazer parte das placas 
Sul-Americana e Africana. A cordilheira 
Mesa-Atlântica ( uma cadeia montanhosa 
situada no fundo do mar, dividindo ao 
meio o oceano Atlântico) é o lugar onde 
este material sobe à superfície. Pode-se 
dizer, assim, que as placas tectônicas 
"nascem" nas cordilheiras mesa-oceâni
cas. 

Quando duas placas se encontram, 
como por exemplo a placa de Nazca e a 
da América do Sul, a placa oceânica mer
gulha por sob a placa continental (a re
gião onde ocorre este mergulho é cha
mada de zona de subducção ). Dessa ma
neira, a placa de Nazca mergulha por sob 
a da América do Sul e, à medida que se 
aprofunda, vai se aquecendo e perdendo 
a rigidez . Finalmente, acaba se mis
turando com o material à sua volta. As
sim, as placas "morrem" mergulhando 
de volta ao interior da Terra, de onde ti
nham surgido. A maior profundidade 
que uma placa atinge é 700km. A borda 
inferior da placa de Nazca chega a alcan
çar o estado do Acre, onde ocorrem ter
remotos relativamente grandes (magni
tudes 5 a 6) com certa freqüência, mas 
felizmente o foco está a 650km de pro
fundidade, de maneira que as intensida
des na superfície são normalmente 
baixas. 

Apesar do bom conhecimento que se 
tem da movimentação das placas tectóni
cas ( a chamada deriva continental não é 
mais apenas uma teoria, e sim um fato, 
embora hoje se considere este nome 
inadequado, já que não são apenas os 
continentes que se deslocam, mas tam
bém o fundo dos oceanos), muito pouco 
se sabe ainda sobre as forças que movi
mentam as placas. De modo geral, acre
dita-se que o movimento das placas es
teja relacionado a correntes de convec
ção, ou seja, a correntes originadas pelo 
calor nas rochas do manto da Terra, que 
se comportam como um fluido. Mas 
como são exatamente es~as correntes de 
convecção? São as correntes de convec
ção que carregam as placas ou é o movi-

menta das placas que induz a convecção 
no material situado abaixo delas? Estas 
são perguntas importantes, que ainda 
não têm respostas claras. Perto de uma 
dorsal mesa-oceânica, por exemplo, a 
placa está mais alta do que no resto do 
fundo do oceano. Isto faz com que a pla
ca apresente uma tendência a "escorre
gar" para longe da dorsal pelo simples 
efeito da gravidade. Desta maneira, a 
porção da placa mais elevada, situada 
perto da dorsal, estará empurrando o 
resto da placa, o que pode gerar esforços 
de compressão até bem longe da dorsal 
mesa-oceânica. Este "escorregamento" 
da placa pode arrastar o material mais 
mole abaixo dela, isto é, a placa pode in
duzir a formação de correntes de con
vecção no manto. 

Q uais as forças que estão atuando na 
litosfera do Brasil? Qual a impor

tância relativa das forças provenientes 
do escorregamento da placa perto da 
dorsal? E das forças de colisão com a pla
ca de Nazca? E das forças geradas pela 
convecção abaixo da litosfera? Estas per
guntas, importantes para se compreen
der os mecanismos do movimento das 
placas tectônicas, só poderão ser respon
didas com o estudo bem detalhado de 
sismos ocorridos no meio da placa. Tais 
estudos, que podem indicar o tipo ( com
pressão ou extensão) e a direção do es
forço atuante na litosfera, estão apenas 
começando no Brasil. Os poucos sismos 
bem estudados até agora parecem indi
çar que a litosfera do Brasil está, na sua 
maior pa~te, sob esforço compressivo. A 
direção deste esforço, que pode inclu
sive variar conforme a região, ainda não 
está bem determinada. Aguarda-se a 
ocorrência de novos sismos que sejam 
bem registrados por várias estações para 
continuar tais estudos. Para tanto, é fun
damental aumentar o número de esta
ções sismográficas no Brasil. 
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A LOUCURA EM QUESTÃO 1 

A BIOQUÍMICA 
DA LOUCURA 

Helena M. Calil 
Professora-adjunta do Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina 

"Os homens precisam saber que de nada mais além do cérebro vêm 
alegrias, prazeres, divertimentos e esportes; e tristezas, desapontamentos, 
desesperanças e lamentações. E por isso, de uma maneira especial, nós 
adquirimos visão e conhecimento, e nós vemos e ouvimos. E pelo mesmo 
órgão nos tornamos loucos e delirantes, e medos e terrores nos assaltam, 
alguns de noite e outros de dia ... Todas essas coisas nós suportamos do 
cérebro, quando ele não é sadio." 

Hipócrates, 460 - 355 a.e. 
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conceito de doença mental parece 
acompanhar através dos tempos o 
modo de pensar da sociedade. De 
maneira geral, os antigos consi
deravam que os doentes mentais 
eram seres possuídos por forças 
sobrenaturais, havendo certas vari
ações dessas idéias de um povo 
para o outro. A.:;sim é que na Gré

cia havia até três níveis de conceitos: o popular, o filosófico e o 
médico. E foi exatamente na Grécia antiga, por volta de quatro 
séculos antes da era cristã, que Hipócrates - na introdução ao 
seu tratado sobre epilepsia intitulado A doença sagrada -
elaborou seu ponto de vista que, mesmo após muitos séculos, 
não perdeu seu valor filosófico: 

"Eu não acredito que a doença sagrada seja mais divina ou 
sagrada do que qualquer outra doença, mas, pelo contrário, 
tem características específicas e uma causa definida. Entre
tanto, por ser completamente diferente de outras doenças, ela 
tem sido considerada como um ato divino por aqueles que, 
sendo somente humanos, vêem isso com ignorância e as
sombro". 

Interessante é que, apesar dos antigos acreditarem no so
brenatural - modo de pensar que persistiu através dos sé
culos até hoje, acrescido de outras causas, como a influência 
dos astros, por exemplo -, sempre se procuraram métodos 
físicos para tratar os doentes mentais, como alimentação espe
cial, banhos e purgativos, já citados por Aristófanes ( Grécia, 
448-385 a.C.). 

Os doentes mentais ou eram protegidos pela família, às 
vezes até acorrentados, ou vagavam de um lugar para outro, 
chegando muitos a serem exorcizados para ficarem livres da 
possessão demoníaca. Outros ("bruxas") foram queimados 
durante a Idade Média e até os séculos XVII e XVIII, que 
marcam o início, ainda que lento, da medicina moderna e 
científica e o advento dos asilos. Neles, contudo, os doentes 
mentais continuaram a vagar sem propósito, falando sozinhos 
e incoerentemente. Os violentos eram inicialmente acorrenta
dos, depois embrulhados em lençóis úmidos com os braços 
presos ou tolhidos com as chamadas camisas-de-força. Os 
funcionários dessas instituições, sempre correndo o risco de 
agressões quando em serviço, vigiavam através de grades e 
telas. O chão, apesar de ser de material lavável, permanecia 
constantemente sujo de excrementos (urina e fezes), produ
zindo um odor próprio, de séculos de urina. 

ssa situação persistiu até há cerca 
de 30 anos, quando foi introduzida 

~J ~~=i-'l, a psicofarmacologia, que provo
cou uma verdadeira revolução nos 
asilos ou hospitais mentais. E essa 

... """--=:~.i:.'""""'~,IC'I• situação asilar persistiu, embora o 
pai da psicanálise, Sigmund Freud, 
tenha há muito suspeitado que as 
drogas poderiam ter grande im

pacto na psiquiatria, prevendo que "o futuro pode nos ensinar 
como exercer uma influência direta através de substâncias 
químicas específicas". E, numa carta a Maria Bonaparte em 
1930, Freud ligou ainda essa sua previsão à doença maníaco
depressiva, acrescentando que se deveria "estudar analitica
mente cada caso de psicose, porque esse conhecimento irá um 
dia guiar a terapia química". Nessa mesma época, isto é, em 
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fins do século XIX e início do século XX, outro analista, Carl 
Gustav Jung, aventou a hipótese de que a causa da esquizofre
nia, então chamada de demência precoce, era "uma toxina 
produzida por complexos, isto é, por um conjunto de repre
sentações carregadas emocionalmente". 

A consolidação da abordagem científica e tecnológica ocor
rida em fins do século XIX levou ao predomínio de conceitos 
orgânicos, coexistindo porém com o desenvolvimento das 
teorias psicanalíticas. Dessa forma, manteve-se a divisão entre 
a mente e o corpo, embora sejamos simultânea e indissoluvel
mente tanto corpo quanto mente, conforme afirma Julian 
Huxley: "( ... ) somos naturalmente organizações com dois as
pectos - um aspecto material, quando visto objetivamente de 
fora , e um aspecto mental, quando experimentado subjetiva
mente de dentro". Do lado orgânico, fizeram-se descobertas 
que aumentaram o entusiasmo pelo estudo das causas bioquí
micas das doenças mentais. Alguns exemplos desses estudos 
são citados a seguir. 

paralisia geral progressiva, por 
- exemplo, um quadro de demen-

~ ----.._....,, ciação progressiva semelhante em 
sua fase terminal ao de outras 
doenças mentais, como a esquizo
frenia, é caracterizada por várias 
alterações de comportamento e 
sintomas psicóticos. Em 1822, foi 

...... ;;;;;iiii ..... descrita como uma inflamação, e 
durante muito tempo suspeitou-se de que se tratava de uma 
infecção sifilítica, fato definitivamente demonstrado em 1913. 
A partir de 1940, essa doença passou a ser tratada e prevenida 
com antibióticos, depois de inúmeras tentativas e teorias pre
viamente levantadas. 

Outro exemplo é o da pelagra, doença de causa nutricional 
que entre seus sintomas clínicos contém quadros psicóticos, 
depressivos e demenciais. Demonstrou-se que é conseqüên
cia de deficiência específica de ácido nicotínico, uma das 
vitaminas do complexo B , evidenciando a existência de 
uma "lesão bioquímica" causadora de doença cerebral e 

ano 1/n.º 6 CIÊNCIAHOJE 



A transmissão de mensagens no cérebro 

Estima-se que o cérebro contenha bilhões 
de células nervosas, chamadas neurónios e 
consideradas unidades funcionais ( ver "Cem 
bilhões de neurônios", em Ciência Hoje n." 
1). 

Os neurotransmissores são sintetizados 
dentro dos neurônios, a partir de aminoáci
dos fornecidos pela alimentação e armazena
dos em vesículas nas terminações nervosas. A 
partir da chegada da informação, sob a forma 
de impulsos nervosos transmitidos quimica
mente , moléculas desses neurotransmis
sores são liberadas no espaço entre dois neu
rônios, chamado fenda sináptica, e irão ati
var os sítios receptores da célula seguinte, de
nominada célu/,a pós-sináptica, ou célula eje
tara. Para terminar esse efeito, o neurotrans
missor será metabolizado, isto é, transfor
mado por enzimas em outros produtos que 
serão finalmente eliminados do organismo. 
Essa destruição enzimática ocorre freqüente
mente dentro da célula pré-sináptica, após a 
reentrada do neurotransmissor nesse termi
nal nervoso. 

ação pré-sináptico 
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psiquiátrica. A fenilcetonúria, uma doença genética causada 
pela falta de uma enzima específica que metaboliza o aminoá
cido fenil-alanina, era invariavelmente acompanhada de defi
ciência mental, que entretanto passou a ser evitada pela retira
da desse aminoácido da dieta. 

Essas descobertas levaram empiricamente às várias terapias 
físicas, incluindo as convulsivas, cujos mecanismos de ação 
ainda são desconhecidos e que só deixaram de ser largamente 
utilizadas depois da introdução da psicofarmacoterapia na 
década de 50.Já em 1944 havia sido criada nos Estados Unidos 
a Sociedade de Psiquiatria Biológica, com interesse abran
gente pelas bases neuronais do comportamento humano, 
apoiando uma abordagem científica, multidisciplinar, que re
conhece a importância das ciências biológicas na investigação 
e no tratamento da doença mental, sem implicar de nenhuma 
maneira ser esta a única ou mesmo a abordagem mais impor
tante. 

l!':::7~~~'1'-:=~~~~ª~~1!~11 ~ orno e por que os psicofármacos 
alteram a função mental? Seria 
toda doença mental resultado da 
bioquímica, de metabolismo de
feituoso ou conseqüência de erros 
genéticos nos processos 
bioquímicos? Perguntas como es

~--: sas permanecem com respostas 
==~'#'iiiil, parciais, apesar de todo um acervo 

de conhecimentos acumulados nessa área. Hoje se conhece o 
papel desempenhado pelos neurotransmissores e receptores, 
substâncias .químicas que participam da transmissão da infor
mação de uma célula a outra no cérebro, e pelas áreas cere
brais que recebem essas mensagens. 

Numa área correlata, a neurologia, a doença de Parkinson 
ou paralisia agitada, que se caracteriza por tremor, alterações 
da fala, anormalidades da marcha e postura, rigidez com dimi
nuição geral de movimentos e, às vezes, alterações psíquicas, é 
reconhecidamente o resultado de uma diminuição do neuro
transmissor dopamina nos núcleos da base do cérebro. Essa 
doença passou a ser tratada satisfatoriamente com a droga 
levodopa, que no organismo se transforma em dopamina e 
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logo aumenta a quantidade desse neurotransmissor. Embora 
os mecanismos exatos de diminuição da dopamina nessas 
estruturas ainda não tenham sido elucidados, a informação 
obtida e o modelo de doença por deficiência de neurotrans
missor se desenvolveu a partir do estudo dessa enfermidade, 
numa época em que hipóteses semelhantes sobre a etiologia 
(as causas) e a fisiopatologia (as alterações funcionais) das 
doenças psiquiátricas estavam sendo desenvolvidas_ Para isso, 
utiliza-se a observação clínica, os psicofármacos e as alterações 
por eles induzidas no organismo em vários níveis, inclusive 
nos mecanismos bioquímicos envolvidos na neurotrans
missão. 

Muitas desordens mentais, acredita-se atualmente, resultam 
de alterações na complexa rede de substâncias químicas pre
sente no cérebro, algumas delas conhecidas - embora esse 
conhecimento seja ainda insuficiente para explicar toda a 
patologia observada_ 

De qualquer forma, entre os inúmeros estudos e hipóteses 
de alterações presentes na esquizofrenia, deve-se destacar a 
contribuição da genética e especialmente os trabalhos de F. 
Kallmann com gêmeos idênticos (publicados em 1953 no livro 
Hereditariedade na saúde e na doença mental), demons
trando que essa doença tem um componente hereditário, isto 
é, ela é transmitida nas famílias. Também essa contribuição da 
genética estimulou a pesquisa de alterações bioquímicas asso
ciadas com a esquizofrenia, que se caracteriza por um con
junto de sintomas entre os quais se incluem distorções de 
percepção e pensamento, alterações motoras, de humor e de 
cantata com a realidade. 

O comportamento motor desses pacientes pode variar da 
imobilização total, chamada de catatonia, à agitação motora 
intensa, sem finalidade, às vezes acompanhada de maneiris
mos. Entre as alterações de percepção, figuram alucinações, 
sendo mais freqüentes as auditivas ( ouvir vozes). Os distúr
bios de pensamento levam a conceitos ilógicos e estranhos, à 
fala incoerente (sem nexo) e a delírios, isto é, a idéias que são 
falsas ou improváveis mas que não podem ser modificadas 
pela persuasão ou por evidências em contrário. 

Muitas teorias a respeito foram formuladas, reformuladas e 
presentemente têm apenas valor histórico. Uma das mais re
centes, sustentada por grande quantidade de resultados ex
perimentais, é a "hipótese dopaminérgica da esquizofrenia", 
segundo a qual essa doença estaria associada a um excesso 
funcional de dopamina nas sinapses dopaminérgicas ( que 
contêm dopamina), principalmente no sistema límbico - con
junto de regiões cerebrais que regula a vida afetiva e emocio
nal dos indivíduos. Esse excesso poderia ser conseqüência de 
um aumento deliberação de dopamina, de receptores super
sensíveis ou ainda da reabsorção muito lenta do neurotrans
missor para dentro da célula. Dos achados que corroboram 
essa hipótese, um dos mais importantes veio da psicofarma
cologia, ou melhor, da introdução dos medicamentos antipsi
cóticos no tratamento dos doentes. 

Em laboratório, demonstrou-se que esses medicamentos, 
ainda que representados por diversas classes de drogas, se 
ligam aos receptores dopaminérgicos, bloqueando-os e impe
dindo a dopamina de exercer seus efeitos. No ser humano, os 
antipsicóticos diminuem as manifestações da doença, princi
palmente as alucinações e os delírios, permitindo um controle 
comportamental e a readaptação do doente ao meio social 
com o auxílio de terapias auxiliares concomitantes ao trata
mento medicamentoso. Logo, para a esquizofrenia, que afeta 
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Os caminhos da, informaçilo no cérebro 
No cérebro, conseguiu-se mapear as vias 

neuronais para a maioria dos transmissores já 
identificados. A figura ilustra a distribuição 
regional de um dos neurotransmissores, a 
dopamina, nas diferentes áreas cerebrais. Es
tudos da determinação dessas concentrações 
diferenciais também já foram feitos para ou
tros neurotransmissores, tais como a norepi
nefrina, a serotonina, a acetilcolina, a subs
tância P etc. Essas vias e áreas de maior con
centração de um determinado neurotrans
missor formam sistemas específicos,envolvi
dos nas várias funções cerebrais, desde as 
· responsáveis pelas funções da vida vegeta
tiva, como a respiração, a manutenção da 
temperatura corporal, o controle da fome, a 
atividade motora e outras, até as funções su
periores, como o pensamento, o afeto, o hu
mor etc. 

NOREPINEFRINA (NE) , 

DOPAMINA (DA) 

SEROTONINA (5-HT) 
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BULBO 

0,01 a O, 1 Oµg/g de tecido 

r:-. ~_-_::}<:.:} O, 11 a 0,30µg/g de tecido 

8iIYiIDlm 0,31 a 0,60µg/g de tecido 

5 1 0,61 a 1,20µg/g de tecido 

1,21 a 8,00µg/g de tecido 

1 - TELENCÉFALO LÍMBICO 

2 - NEOSTRIATUM 

3 - PALEOSTRIATUM 

4-TÁLAMO 

5 - HIPOTÁLAMO 

6 - FEIXE PROSENCEFÁLICO 
MEDIAL 
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SEROTONINA Doença mental 
ehonnônios 

A secreção hormonal é regulada no orga
n í s mo humano pelo eixo endócrino 
hipotalâmico-hipofisário. O hipotálamo é 
uma estrutura cerebral que envia mensagens 
através de substâncias peptídicas chamadas 
de fatores à glândula hipófise, que por sua 
vez secreta hormônios que atuam direta
mente sobre os órgãos, ou indiretamente 
através de outras glândulas do corpo, tais 
como a tireóide, a supra-renal, os ovários e 
outras. Embora haja um mecanismo de con
trole mútuo da quantidade desses vários hor
mônios, estão bem comprovadas algumas al
terações hormonats na síndrome depressiva 
de tipo endógeno. 

~ D\OPAMINA l NORADRENALI~ 

Pesquisas que vêm sendo realizadas no 
Departamento de Psicobiologia da Escola 
Paulista de Medicina, por exemplo, confir
mam que a administração de uma única dose 
de um antidepressivo largamente utilizado 
na clínica induz um aumento acentuado nos 
níveis do hormônio do crescimento em seres 
humanos sadios. Esse aumento não parece 
ocorrer em deprimidos, e poderá assim vir a 
ser mais um teste biológico auxiliar no diag
nóstico de subtipos de depressão. 

Esse teste de estimulação do hormônio do 
crescimento está sendo utilizado no estudo 
preliminar de possíveis mecanismos de ação 
de oµtro tratamento experimental para a de
pressão endógena - a privação total de uma 
noite de sono - uma vez que mecanismos 
de ação do antidepressivo são conhecidos. 
Nesse caso, a dosagem hormonal é uma me
dida indireta, como que uma janela, da ativi
dade neuronal no sistema nervoso central. 

um por cento da população geral, o panorama hoje é muito 
semelhante, por exemplo, ao do diabetes melito ( doença 
genética caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue de
vido a um defeito metabólico), o qual, ao invés de ser curado, é 
apenas controlado. 

os últimos anos, o progresso tec
nológico, que permitiu maior sen
sibilidade nas técnicas de dosa
gem, levou à identificação de ou
tras substâncias químicas presen
tes no sistema nervoso central que 
satisfazem a definição de neuro
transmissores. Tais substâncias po
dem estar também envolvidas na 

esquizofrenia, por si mesmas ou por interagirem com o sis
tema dopaminérgico e/ou com outros sistemas de neurotrans
missão. 

A psicose maníaco-depressiva, em que Freud já especulava a 
presença de um fator biológico, tem sido objeto de estudos 
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ossos ÓRGÃOS SEXUAIS 

que mudaram drasticamente suas conseqüências e sua evolu
ção clínica. A doença tem um caráter cíclico, e é caracterizada 
numa de suas formas por episódios bem delimitados de de
pressão e de mania, separados por períodos variáveis de nor
malidade. Em outros doentes, aparecem somente episódios 
depressivos, sendo muito raros casos de ocorrência só de fases 
de mania. A depressão como desordem mental é uma doença 
grave com muitos sintomas, sendo apenas um deles a tristeza, 
que coexiste com alterações de humor e de conteúdo do pen
samento. O paciente se torna pessimista e negativo, apresenta 
uma série de sintomas físicos e freqüentemente idéias suicidas 
que podem levar à autodestruição. Superficialmente, a mania, 
também uma desordem emocional severa, parece ser o 
oposto da depressão. Pacientes maníacos apresentam elação 
do humor e às vezes euforia, com aumento da atividade psico
motora e alterações psíquicas,manifüstadas por aceleração do 
pensamento, fuga de idéias e, nos casos mais extremos, delí
rios, tipicamente aqueles de grandeza. 

Como ocorre com a esquizofrenia, essa doença também 
tem um componente genético e admite uma hipótese básica, a 
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"hipótese aminérgica", que engloba o conhecimento obtido a 
partir de uma série de estudos experimentais. Na elaboração 
dessa hipótese, os medicamentos antidepressivos, cuja ação 
terapêutica havia sido descoberta por acaso, desempenham 
um papel importante. E isto porque diferentes classes de anti
depressivos (tricíclicos, inibidores da enzima monoami
no-oxidase ), apesar de terem uma ação bioquímica diferente, 
resultam no aumento da disponibilidade de aminas neuro
transmissoras nas sinapses nervosas, e portanto nos sítios re
ceptores pós-sinápticos. 

Resumidamente, essa hipótese propõe que a depressão está 
associada a um déficit funcional de uma ou mais aminas neuro
transmissoras cerebrais, enquanto a mania estaria associada a 
um excesso funcional de uma ou mais dessas aminas neuro
transmissoras, principalmente a norepinefrina, a serotonina e 
a dopamina. Essa hipótese, embora seja mais aceita e melhor 
fundamentada em indícios experimentais, vem sendo criticada 
por não explicar inteiramente as alterações observadas nessa 
doença tão complexa. Há, por exemplo, o fato de outro medi
camento descoberto por acaso, o carbonato de lítio ( ou outros 
sais de lítio) ter um efeito antimaníaco pronunciado e um 
certo efeito antidepressivo. Além disso, o lítio possui um efeito 
profilático, isto é, sua administração continuada previne o rea
parecimento de outras fases da doença, estabilizando as oscila
ções de humor e constituindo-se num avanço ímpar no trata
mento desses pacientes. Entretanto, os mecanismos de ação 
do lítio não são bem conhecidos, uma vez que ele exerce efei
tos múltiplos no organismo e continua objeto de muita investi
gação. 

Indubitavelmente, nos últimos vinte ou trinta anos tem 
havido um interesse crescente por essa área de estudo, e 
proliferam as pesquisas que procuram desvendar a quími
ca cerebral tanto na saúde quanto na doença, para 
também possibilitar meios melhores e mais 
eficazes de tratamento das doenças mentais. f!)...,._\\. 
Contribuições têm vindo, entre outras, da 
análise dos metabólitos (produtos da 
quebra enzimática) de neurotransmis
sores, assim como da neuro
endocrinologia ( estudo da ligação entre 
a doença mental e a secreção hormonal 
- ver "Doença mental e hormônios"), 
ajudando inclusive a estabelecer índices 
biológicos auxiliares no diagnóstico diferen-
cial de doenças, especialmente das depressões. 

Há muito ainda a ser desvendado nessa área do 
conhecimento humano, cujo estudo é dificultado 
por ser o cérebro extremamente complexo em sua 
anatomia e sua fisiologia, e por estar sendo objeto de 
investigação movida por outros cérebros seme
lhantes. 

Do ponto de vista prático, os conheci
mentos advindos dessa área, principal
mente os progressos na terapêutica das ('"'-- .._ 1//, 

doenças mentais, esvaziaram os asilos \ \ 
e os grandes hospitais psiquiátricos. \'r ' 
Mais importante ainda, os medicamen
tos, graças a seus efeitos terapêuticos, 
possibilitam hospitalizações breves, evi
tando a cronificação e a deterioração dos 
doentes mentais. Modernamente, há uma 
tendência a organizar pequenas enfer-
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marias psiquiátricas no hospital geral, onde a assistência será 
multidisciplinar. Essa mudança de enfoque da doença mental, 
um mal que ainda estigmatiza, trará a médio ou longo prazo 
também o benefício de equipará-la às outras doenças médicas. 
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A LOUCURA EM QUESTÃO li 

O LUGAR DO PSÍQUICO 
NA EXPERIÊNCIA 

DA LOUCURA 
Joel Birman 

Psicanalista, Rio de Janeiro 

Estabelecer u:ma discussão sobre a psicogênese das enfermidades mentais, isto é, sobre a 
origem, a formação e a possível resolução psicológica das mesmas, implica considerar um 
conjunto de problemas interligados para que se defina o campo em que ocorre a oposição 
entre o psíquico e o somático. Para situarmos a relevância da dimensão psíquica em psiquia
tria, é preciso que destaquemos simultaneamente o lugar ocupado pelo somático na experi
ência da loucura. Por isso, é necessário historiar como esta prnblemática se constituiu, e deu 
crescente destaque a essa oposição. 

Dissemos experiência da "loucura", em lugar de "enfermidade mental", não só porque 
para a grande maioria das pessoas é com esse nome que a experiência se apresenta, com 
todas as suas conotações míticas, mas também porque ainda é muito discutível atribuir a 
condição de enfermidade à totalidade do fenômeno da loucura. 
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uma experi
ência social 
e psicológica 
para qual-

parece não 
colocar problemas. Todos convivemos 
cotidianamente com a loucura, de di
ferentes maneiras; o que pode variar são 
nossos critérios para caracterizar o uni
verso da loucura. Isso, sem dúvida, se 
deve a razões diversas. 

Assim, especialistas como psicólogos, 
psicanalistas e psiquiatras utilizam cri
térios que outros grupos sociais não co
nhecem. Com isso, eles podem carac
terizar como "loucos" uma parcela de 
pessoas que os outros, considerando 
"iguais a todo mundo", não definiriam 
como tal. Mesmo entre esses especialis
tas, aliás, os critérios não são iguais, na 
medida em que a psicanálise e a psiquia
tria não falam exatamente da mesma coi
sa quando se referem à loucura. Se am
pliarmos esse grupo de modo a abran
ger também não-especialistas, encontra
remos um problema similar: não haverá 
uma perspectiva uniforme do que seja a 
loucura, isto é, teremos uma variedade 
de subgrupos que usam diferentes cri
térios para determinar se uma experiên
cia é "louca" ou "não-louca". 

Uma pessoa que viva no interior do 
Brasil não usa, para definir alguém como 
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louco, os mesmos critérios de outra pes
soa que viva na cidade. Da mesma forma, 
alguém que vive numa cidade grande 
não percebe a loucura do mesmo modo 
que alguém que viva numa pequena ci
dade ou, ainda, quem viva numa grande 
cidade no sul do país não tem uma re
presentação da loucura igual à de quem 
vive no Nordeste ou no Centro-Oeste. 
Com isso, podemos assinalar que os di
ferentes grupos sociais delimitam o 
campo da loucura de maneiras distintas. 
A noção de loucura é diversificada e rela
tiva; cada grupo social tem uma lingua
gem particular para definir o que é alou
cura. Evidentemente, esses diferentes 
grupos sociais possuem também lingua
gens diferentes para tratar de vários ou
tros problemas de sua experiência so
cial, mas como aqui estamos discutindo 
a loucura vamos nos limitar a ela. 

A constatação de que existem diferen
tes linguagens para descrever a loucura 
é fundamental, porque a elas correspon
derão diferentes formas desses grupos 
conviverem e lidarem com o que é alou
cura, isto é: essas diversas linguagens im
plicam também práticas sociais diversifi
cadas. 

Em algumas regiões do Brasil, ainda 
se convive com o louco em casa, junto da 
família, em um espaço social comum, o 
que é muito difícil de ocorrer atual
mente em uma grande cidade. Por outro 
lado, em alguns grupos sociais das gran
des cidades, alguém que sinta "ter pro
blemas" em sua vida não pensa em ir a 

',. 
--~ ,-~ 

--
um psiquiatra, preferindo conversar 
com um padre, um pastor ou um 
pai-de-santo. Enfim, as linguagens varia
das determinam a adoção de medidas 
práticas também diferentes na experiên
cia social de lidar com a loucura. 

-.n.~=1.:.11 

ste conjunto 
de lingua
gens e práti-
cas sociais 
constitui ini
cialmente di
versas ex
periências 
sociais em 

torno da loucura. No entanto, esta ex
periência social é também uma experi
ência psicológica. As pessoas que utili
zam esses diferentes códigos sociais 
usam também essas linguagens para di
mensionar a sua subjetividade. Esses có
digos funcionam regulando a vida das 
pessoas, discriminando comportamen
tos, atitudes, sentimentos e posições, 
desdobrando-se em um código de valo
res: bom/mau, certo/errado etc. Desse 
modo, o que aparece na experiência psi
cológica do indivíduo regulando sua in
terioridade é o que ele também apre
senta na relação com os outros, isto é, 
em sua experiência social. É neste sen
tido que podemos afirmar que a loucura 
é uma experiência social e psicológica 
para qualquer pessoa, e é nesse nível 
que a loucUra se constitui como um pro
blema humano. 
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as como é 
que a lou
cura existe 
para a subje
tividade? 
Qual é a es
trutura de 
sua existên

-==-===_. eia? Vamos 
discutir essa questão com certo vagar, a 
fim de retirarmos daí uma noção de lou
cura e da importância de sua psicogê
nese. Com isso, desdobraremos outro 
plano da experiência psicológica da lou
cura. 

Quando dizemos que um comporta
mento é "louco", isto se relaciona à ex
periência subjetiva de que algo não faz 
sentido, de que há algo na conduta em 
questão cujo sentido não apreendemos. 
Essa experiência de perda do sentido 
pode se dar em referência ao próprio su
jeito que a vive ou a qualquer outra pes
soa, mas neste caso a experiência do ou
tro repercute na subjetividade de quem 
a aponta. Quando vivemos a experiência 
de que algo nos escapa, perguntamos in
cessantemente qual é o sentido do que 
nos foge. Enquanto não descobrimos es
se sentido, vivenciamos um estado mar
cado por certa inquietação e mal-estar, 
que desaparece quando encontramos o 
significado que nos escapava. Ora, 
quanto mais vital é o sentido que nos es
capa, isto é, quanto mais implicada está 
nossa subjetividade nisso que não faz 
sentido e nos foge, maior será a inquieta-
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ção. Quando o que nos escapa se refere 
essencialmente à nossa subjetividade, a 
experiência que temos é de angústia. 

Assim, se considerarmos essa experi
ência corriqueira como modelo e imagi
narmos um estado mental em que não 
conseguimos apreender algo essencial 
para nós, no qual a angústia provocada 
pelo que nos escapa é tão importante 
que ficamos com o sentimento de que 
nossa propria vida está escapando, pode
mos ter uma imagem do que seja o que 
-denominamos de loucura. A experiência 
psíquica da loucura é a perda ou a amea
ça de perda de um sistema de referência 
isto é, a ameaça de perda da própria 
identidade. Entâo, da mesma forma 
como a loucura é descrita por diferentes 
linguagens, ela é algo que aparece tam
bém para a subjetividade como a experi
ência de uma perda de sentido, como 
algo que ocorre em nossa interioridade 
mas que escapa à nossa linguagem: não 
há palavras para nomeá-la e assim poder 
dizer que "isto é isso". 

Portanto, se a experiência social da lou
cura está situada no plano da linguagem 
e se refere a diferentes códigos sociais 
que os indivíduos trazem dentro de si, 
regulando sua interioridade, a experiên
cia psicológica da loucura se refere a 
uma situação de perda do sentido, à im
possibilidade de encontrar o sentido de 
uma experiência subjetiva. Somos pos
suídos pela angústia quando nos senti
mos incapazes de dar sentido ao que vi
vemos e, quando a angústia atinge uma 

grande intensidade, temos a sensação de 
que vamos ficar em pedaços. Isto funcio
na para nós como modelo do que seja fi
car louco. Enlouquecer, enfim, é ser sub
mergido na angústia e ficar prisioneiro 
do universo do não-sentido, em que nos
sa linguagem fica aquém da possibili
dade de interpretar o que experimen
tamos. 

-.JÃ'-==l'll~I 

ssa impossi
bilidade de 
ordenar o 
sentido de 
uma experi-

~~,1!.'11 ência psi
cológica, 
porém, é 
uma enfer

midade? Pode-se considerar a loucura 
como uma enfermidade? Em torno desta 
interrogação, dá-se o debate sobre adi
mensão psíquica da loucura e sobre o li
mite que se deve estabelecer para uma 
concepção médica da loucura. 

Com isso, então, passamos a analisar 
uma das linguagens sobre a loucura 
existentes em nossa sociedade: a lingua
gem médica, que tem uma importância 
social enorme, já que aparece como a 
linguagem oficial sobre a loucura. A psi
quiatria é apresentada como a detentora 
do saber sobre a loucura, capaz de dar a 
última palavra sobre ela. No entanto, 
apesar de sua importância, não é a única 
linguagem existente sobre a loucura, e 
nem sempre as coisas foram assim. O ad-
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vento da psiquiatria é um aconteci
mento histórico recente. 

Foi apenas há cerca de duzentos anos 
que a loucura se transformou num 
campo para a prática médica. Até o final 
do século XVIII, era definida por outras 
linguagens e não era medicamente cir
cunscrita. Apenas com a separação dos 
loucos da mistura em que conviviam até 
então com outras formas de marginali
dade social, e a partir de sua reclusão em 
hospitais especiais - os asilos - alou
cura passou a ser considerada como uma 
doença, devendo ser cuidada por uma 
forma particular de medicina, a psiquia
tria. 

oi a psiquia
tria que defi
niu a loucura 

. ,...,_.,~,..,,,"""".,.2"'-...,;,..,_,n, Com o um a 
..,,.-~~~~,doença, que 

- t. o • . o:. 

como tal po
deria ser 
abordada 

, como outra 
enfermidade qualquer. Desde que a psi
quiatria se constituiu, porém, essa tenta
tiva de definir a loucura como uma en
fermidade sempre foi problemática: 
para considerar a loucura como uma 
doença, a psiquiatria tinha de conseguir 
demonstrar que o mesmo modelo que 
era até então aplicado às enfermidades 
somáticas também era válido para alou
cura. Naquela época, procurava-se defi-

maio/junho 1983 

nir a enfermidade segundo critérios ana
tômicos, segundo o denominado mé
todo anátomo-clínico - no qual se pro
curava reduzir os vários sintomas das 
doenças somáticas. a lesões anatômicas, 
que assim seriam as causas das enfermi
dades. 

Não se encontravam lesões anatômi
cas, porém, na grande maioria das for
mas de loucura. Esta não se reduzia ao 
método anátomo-clínico, e não demons
trava possuir equivalência com a materi
alidade das lesões anatômicas. Fracas
sava o esforço de encontrar uma causali
dade orgânica para a loucura, e este fra
casso levou a outra tendência psiquiátri
ca, mais próxima de uma concepção psi
cológica: a de que a loucura se devia a 
um "excesso" passional, e que o louco 
não tinha meios de lidar com suas pai
xões. Por isso mesmo, ele deveria ser ex
cluído do meio social, confinado em 
asilos e disciplinado na regulação de 
suas paixões por meio de tratamento 
moral. Nessa perspectiva, contudo, fi
cava muito difícil tentar enquadrar alou
cura no campo da enfermidade, como 
ocorria na medicina somática. 

Com o passar do tempo, o método 
anátomo-clínico só se mostrou fecun
do para algumas formas de loucura, 
nas quais se constatava alguma alteração 
anatômica. Essa relação entre a patologia 
cerebral e a produção de sintomas podia 
ser estabelecida, de modo semelhante 
ao da medicina somática, nos casos do 

que atualmente chamamos de psicoses 
orgânicas e sintomáti'cas. Este grupo de 
enfermidades, porém, constituía apenas 
uma pequena parcela do campo da lou
cura, e para o restante desse campo esta 
formulação já não se mantinha. O vasto 
contingente de loucura "sem matéria" já 
se constituía no que de mais importante 
os psiquiatras tinham a explicar em ter
mos médicos, e ainda hoje constitui o 
fundamental da prática psiquiátrica: tra
ta-se do campo constituído pelas neuro
ses, as psicoses, as perversões e as doen
ças psicossomáticas ( em que há um me
canismo ligando distúrbios psíquicos a 
disfunções somáticas). Neste campo, o 
modelo anátomo-clínico é absoluta
mente inoperante. 

Diante do fracasso do método anáto
mo-clínico frente a este campo funda~ 
·mental da loucura, surgiu na segunda 
metade do século XIX uma nova teoria 
organicista que procurava explicá-lo: a 
teoria da degeneração, segundo a qual 
haveria alterações mínimas no corpo 
biológico dessas formas de loucura, so
bretudo no cérebro. No entanto, não 
seriam passíveis de verificação pelo mé
todo anatômico e se deveriam principal
mente à hereditariedade. Postulava-se 
que era esta a grande causa da loucura, e 
que essa determinação genética seria em 
muito reforçada pelos hábitos sociais 
das populações. Esta concepção não es
clarecia muito as coisas, mas através dela 
se procurava legitimar que essas outras 
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formas de loucura também fossem con
sideradas enfermidades, embora de cau
sa hereditária desconhecida. Com isso, 
então, continuava-se a afirmar que se tra
tava de uma doença, apesar da medicina 
demonstrar ser incapaz de lidar teórica e 
terapeuticamente com essas formas de 
loucura. 

Esta concepção tem uma enorme im
portância e chega até a atualidade: até 
muito recentemente, ainda se atribuía a 
impossibilidade de cura de algumas des
sas formas de loucura ao desconheci
mento de suas causas hereditárias. 
Mesmo assim, porém, ainda se afirmava 
que essas causas existiam, como uma 
forma de assinalar que estávamos ainda 
no campo da enfermidade. 

A história das tentativas de definir a 
loucura como uma enfermidade, assim, 
é a história dos fracassos das tentativas 
de se formular uma causalidade orgâ
nica para o campo fundamental da ex
periência da loucura. Mesmo na atuali
dade, com o avanço verificado nas inves
tigações bioquímica e farmacológica, 
ainda não se definiu uma causalidade or
gânica para esse campo. Mesmo que es
sas pesquisas permitam a produção de 
medicamentos capazes de transformar 
os diferentes sintomas desses quadros 
mentais, não se tem ainda uma terapêu
tica, etiológica, - isto é, um tratamento 
das causas - de base orgânica para essas 
formas de loucura. O que há é uma me
dicação de combate aos sintomas, que 
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demanda outras formas de tratamento. 
Entre essas formas, a psicoterapia ocupa 
um lugar privilegiado. 

_.,.,...,..,.._ .... o quadro 
dessa histó
ria das tenta
tivas malo-

.. \. g r adas de 
conferir à 
loucura a 
condição de 

W~:!:!~~~~=:!::::!!!!i!J e n fermi da-
de, a psicanálise surge no final do século 
XIX trazendo uma preocupação di
ferente : compreender de que maneira a 
loucura é uma experiência com um sen
tido articulado, enquanto para o sujeito 
que enlouquece a vivência básica seja a 
de perda do sentido. Além disso, o que a 
psicanálise introduziu como inovação 
foi postular que existe um significado 
nessa experiência; trata-se porém de um 
sentido que foi perdido para o sujeito, 
mas pode ser por ele recuperado de 
forma a restabelecer a continuidade sim
bólica de sua experiência psíquica. 

Para a psicanálise, a loucura passou a 
ser estudada basicamente no contexto 
do conflito psíquico, presente de di
ferentes maneiras e com intensidades 
variáveis em qualquer sujeito. As diver
sas formas de loucura enquadradas no 
campo a que me referi acima seriam re
sultantes, conseqüências, da impossibili
dade de lidar com o conflito psicológico 

por parte do sujeito. Diante dessa situa
ção, torna-se necessário, para acabar 
com o conflito, que um de seus pólos de
sapareça, numa tentativa de diminuir ou 
fazer cessar a angústia provocada pelo 
conflito. Entretanto, enquanto um dos 
pólos do conflito aparentemente desa
parece, este não acaba, mas é colocado 
em um outro espaço do funcionamento 
mental. Nesse sentido , a psicanálise 
afirma existir um psiquismo incons
ciente, além da consciência - que é 
onde nos situamos e nos reconhecemos 
basicamente -, capaz de explicar o fato 
de sermos possuídos por impulsos que 
desconhecemos. Este seria o lugar men
tal para onde se desloca um dos pó los do 
conflito de modo a nos livrar da angústia. 
Esta última operação foi denominada de-
fesa por Freud, que afirmou também 
que as diferentes formas de loucura 
apresentariam defesas diversas, sendo 
esta uma das razões de suas diferenças. 

Retomando porém a dinâmica do con
flito psíquico, o impulso que se pro
curou eliminar, mas que continuou pre
sente no espaço inconsciente, retorna e 
procura se impor. No entanto, irá encon
trar novamente a oposição da força de
fensiva e, diante da impossibilidade de 
eliminá-la inteiramente, estabelece-se 
uma solução de compromisso entre o 
impulso e a força defensiva. O resultado 
desta solução de compromisso é o sin
toma. Desse modo, o sintoma é a cristali
zação de um conflito mental, plena de 
sentido; trata-se porém de um sentido 
que está silenciado, e cabe colocá-lo no
vamente em movimento para que o con
flito possa voltar a falare a ser explici
tado, de maneira a permitir que se en
contre uma solução para o mesmo, im
possível quando a defesa se organizou. 

Assim, a loucura não é absolutamente 
destituída de sentido. Ao contrário, tem 
sempre uma significação, que perma
nece contudo silenciada quando o con
flito é recalcado e se transforma em sin
toma. A idéia que temos comumente da 
loucura - a de algo que não faz sentido 
- corresponde essencialmente ao mo
mento em que se realizou uma defesa, 
no qual o sentido fica cristalizado num 
sintoma. Colocando o sintoma em análi
se, reabrindo o conflito mental que está 
em sua origem, o sentido pode ser res
taurado e fica restabelecida a possibili
dade de se encontrar uma solução para o 
conflito que está na base da loucura. 

As investigações iniciadas por Freud 
no campo das neuroses se estenderam 
depois para as psicoses, quando se pos-
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tulou que também nestas se realizava a 
mesma dinâmica do conflito e da forma
ção do sintoma. Assim, as alucinações, os 
delírios e outras vivências psicóticas 
também teriam sua origem em conflitos 
mentais; seriam outras formas possíveis 
de cristalização dos conflitos. As diferen
tes formas de loucura, enfim, seriam 
provocadas pelo fato de se evitar certas 
experiências psíquicas que produziriarp 
conflito e angústia, e seria essa insistên
cia em evitá-las que produziria como re
sultado a falta de sentido. 

" orno, porém, 
....... .._.-=--..,,essa concep

,, ~ ção resolve o 
problema de 

- existirem 
loucuras em 
que se man
tém a noção 

~ii====~da realidade, 
como as neuroses, e outras, como as psi-
coses, em que a perda do sentido da rea
lidade é muito maior e mesmo total em 
alguns momentos? Por que certos confli
tos produzem ora certas soluções ora 
outras? Freud responde a essas interro
gações por meio dos conceitos de re
gressão e defixclção, estabelecendo uma 
relação entre o desenvolvimento psi
cológico do indivíduo e o retorno a for
mas anteriores de funcionamento men
tal quando se enlouquece. 

Enquanto pesquisava as neuroses e as 
psicoses, Freud foi descobrindo ao 
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mesmo tempo como se dá a constituição 
psicológica do indivíduo, do nascimento 
à idade adulta. Descobriu então que, na
quelas formas de loucura, era como se o 
sujeito retornasse, comportando-se 
como se ainda vivesse em um outro mo
mento - em um momento anterior -
de seu funcionamento mental. Embora a 
relação entre a loucura e a infância seja 
certamente anterior à psicanálise, é 
Freud quem retira dessa relação todas as 
suas conseqüências e, mais do que isso, 
lhe confere um dinamismo próprio que 
ultrapassa qualquer preocupação pa
tológica, como se o processo de voltar 
atrás e ir para frente, e mesmo precisar 
retornar para dar um salto à frente, fosse 
um esquema fundqmental para o desen
volvimento psíquico de qualquer su
jeito. 

ssim, veja
mos de mo
do esquemá
tico: desde 
as primeiras 
relações 
com o mun
do, inicial
mente atra

vés da mãe e mais tarde através do pai, a 
criança busca o prazer e evita o despra
zer. A estruturação psicológica da cri
ança se dá então voltada para a busca de 
uma situação de bem-estar, em que se 
evita a tensão psíquica. Com essa finali
dade, ela vai organizando formas men-

tais para seu funcionamento. A passagem 
de uma fase de desenvolvimento para a 
seguinte é induzida pela própria pressão 
do crescimento e se realiza satisfatoria
mente quando a criança consegue resol
ver os problemas que para ela se colo
cam naquele momento. Mas esta passa
gem satisfatória é ideal, pois a criança 
pode continuar usando as formas de fun
cionamento mental de uma fase anterior 
quando atinge com isso um grande pra
zer ou um grande desprazer - seja pelo 
grande bem-estar que elas promovem e 
a ameaça de perda que a mudança pro
voca, seja pelo desprazer das dificulda
des não resolvidas que se produziram e 
que aumentam ante a demanda da nova 
fase. A pressão para o crescimento, 
porém, se coloca inevitavelmente, e a 
criança é obrigada a ir adiante, tendo de 
redimensionar sua vida mental a fim de 
fazer face às novas exigências e tendo de 
se defrontar com o conflito que isso 
produz. 

A este movimento de permanecer 
onde se está Freud deu o nome de fixcl
ção, isto é: o desenvolvimento psíquico 
deixa marcas mentais de prazer/despra
zer às quais o sujeito retorna diante de 
uma dificuldade maior em sua vida atual. 
Assim, diante de um conflito mais inten
so, o sujeito sofre uma angústia maior, 
que procura resolver retornando a ou
tros momentos históricos de sua experi
ência e lançando mão das antigas formas 
de solução. Estas, entretanto, que eram 
válidas para um momento anterior, não 
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se mostram operantes para a situação 
presente, e o sujeito se vê impossibili
tado de resolver o conflito atual com es
ses instrumentos antigos. 

Nessa perspectiva, quando existe re
gressão a formas mais arcaicas de desen
volvimento psíquico, a loucura atinge 
com maior severidade a relação do sujei
to com a realidade. As psicoses seriam 
formas mais graves de enlouquecimento 
que as neuroses exatamente porque a 
regressão ao arcaico se realiza com vio
lência muito maior e seu contraste com 
o momento da maturidade psíquica tam
bém é mais marcante. 

" ontudo, se 
.... , .. ~=-" para a psica

nálise a lou
cura se loca-

- liza no plano 
do sentido, 
não se rejeita 
a princípio a 
idéia de que 

haja alguma causa orgânica em sua cons
tituição. No entanto, a loucura é uma ex
periência da subjetividade que se per
deu enquanto sentido, e portanto cabe 
precisamente determiná-lo e restaurá-lo 
por meio da cura analítica. Não se coloca 
em discussão que possa existir uma de
terminação orgânica, além da psicoló
gica, mas esta organicidade é considera
da secundária, porque não é nunca pri-
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meira nem absoluta. Para o indivíduo en
quanto subjetividade, não é possível es
tabelecer um esquema explicativo de or
dem causal, isto é, que se restrinja ao pla
no do organismo ao investigar as causas 
de seu estado. Para o indivíduo, esse es
quema causal será sempre retomado 
num modelo que privilegia a história da 
subjetividade em sua trama de relações 
de sentido. 

Quando Freud formulou o conceito 
de série complementar para explicar os 
processos que causam as neuroses, ele 
afirmava que, além do conflito atual que 
conduz à regressão a formas anteriores 
de funcionamento psíquico, as neuroses 
são o resultado final de um processo his
tórico em que as determinações biológi
cas que o indivíduo traz ao mundo 
quando nasce se entrelaçam intima
mente com as primeiras relações que 
mantém com os outros, que as modifi
cam. Assim, as experiências infantis rees
truturam o equipamento biológico-he
reditário, incorporando . as tendências 
corpóreas no plano mental e dotando-as 
de significação. É com essa organização 
mental, que se reconstitui em cada uma 
das fases de estruturação do sujeito, que 
este vive e também pode enlouquecer. 
Enfim, a causalidade orgânica não é 
anulada, mas é certamente secundária 
para uma interpretação do sujeito que 
valoriza fundamentalmente sua história 
e na qual este se constitui como produ
tor permanente do sentido de sua pró
pria existência. 

essa pe rs
p e c tiva, 
quando a 
psicanálise 
situa a loucu
ra nos pla
nos do senti
do e da his

W~:!:i!~!!!~~~=:!!!=:!I tória, ela su-
pera a dicotomia entre psíquico e somá
tico, conferindo ao somático o lugar de 
campo de possibilidades permanente
mente aberto à reformulação pelo sujei
to ao longo de sua história. A loucura, 
enfim, é a experiência de um sentido 
perdido, silenciado, que é preciso reen
contrar em sua história, reabrindo assim 
o conflito originário para que o verbo 
possa falar, e restaurar o sentido que se 
interrompeu. 
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1 p oucas propriedades dos seres vivos despertam tanta admiração 
J como as cores e suas tonalidades. E não só os poetas e pintores se 
i ocupam delas. Também os cientistas lidam com as cores, em particular 
u 
] aquelas que tingem os organismos vivos, cujo estudo (a 

biocromatologia) constitui, sem dúvida, um dos campos mais atraentes 
da biologia. 

~ ~ -□ 
,---~ 

ac 1 ____ 1111iiiiii,1 · a · 
Emílio Mittidieri 

Professor-titular do Departamento de Biologia Geral da Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro 
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As cores apresentadas pelos animais 
podem ser devidas às mudanças sofridas 
pela luz ao penetrar nas estruturas cutâ
neas ( cores estruturais) ou à presença, 
nos tecidos externos, de substâncias cha
madas pigmentos ( cores pigmentares). 

Os tons de azul que ocorrem na pele 
de muitos répteis e peixes e nas penas 
de muitas aves se devem às lâminas finas 
e a outras estruturas entremeadas de pe
quenas bolhas de ar e gotículas de líqui
dos que medem frações de micrômetro, 
isto é, menos de um milésimo de milí
metro, quase a dimensão dos compri
mentos de onda da luz visível ( veja o 
box). Denomina-se azul de Tyndall uma 
cor provocada pela maior dispersão da 
luz azul. É o caso do azul do céu: quando 
a luz do Sol atravessa a atmosfera, as par
tículas de matéria que aí existem des
viam preferencialmente os seus compo
nentes de pequeno comprimento de 
onda (azuis), revelando-os contra o 
fundo negro do céu. Do mesmo modo, 
nas penas de certos pássaros, como a 
gralha-azul, a luz de maior comprimento 
de onda é absorvida e a de menor com
primento de onda (violeta, azul) é dis
persada. 

As cores estruturais não podem ser ex
traídas nem precipitadas quimicamente 
como acontece com os pigmentos; são 
destruídas pela maceração (pois há mo
dificação da estrutura material responsá
vel pelo efeito cromático). O diâmetro 
das estruturas que dispersam a luz tem a 
dimensão do comprimento de onda da 
luz azul; por isso, a cor estrutural é geral
mente próxima do azul. 

O azul pode também, na natureza, ser 
produzido por iridescência, um efeito 
de arco-íris devido à reflexão da luz em 
certas estruturas. A iridescência se ob
serva nas escamas da borboleta Morpho, 
comum em nosscls matas, que apresenta 
uma cor azul brilhante quando a luz in
cide verticalmente na superfície da asa, 
mas se modifica para azul-verde, azul
violeta e vermelho-púrpura quando se 
altera o ângulo de incidência da luz. Se 
não houver reflexão, mas apenas trans
missão da luz, as asas são vistas como 
castanhas, devido à camada de melanina 
que as recobre . É o que acontece 
quando se tratam as asas dessa borboleta 
com benzina ( ver figura 1). Se, por outro 
lado, um filtro colorido for interposto 
entre o objeto iridescente e nossos 
olhos, o azul inicial muda de tom. Na na
tureza, filtros desse tipo são os pigmen
tos, como os carotenóides existentes na 
pele das rãs. Esse pigmento é amarelo, 
mas quando por ele passa a luz azul da 
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Fig . 1. A iridescência das asas da borboleta Morpho (acima) se deve à estrutura das escamas 
microscópicas que a compõem. Uma gota de benzina aplicada a uma das asas (abaixo) faz 
desaparecer o azul iridescente. 
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Fig. 2. O branco das penas desta garça do Pantanal mato-grossense deve-se à presença de minúsculas vesículas de ar em meio às estrutu
ras de suas penas. 

iridescência produzida nas estruturas 
cutâneas da rã a tonalidade final obser
vada é verde. A conclusão é que a 
aparência da cor, ou seja, a cor que real
mente vemos, não nos permite por si só 
determinar sua natureza física. A existên
cia de várias cores e tonalidades num 
mesmo animal pode ser, e geralmente é, 
proveniente da presença não só de cores 
pigmentares como também de cores es
truturais. Parte da luz incidente é absor
vida, outra parte é refletida, e uma tercei
ra parte é transmitida. A cor que vemos 
resulta da luz refletida, associada ou não 
à luz transmitida, e é complementar à 
cor da luz absorvida, como na seriação 
do quadro à direita. 

Convém observar que o negro ab
sorve quase completamente a luz, en
quanto o branco praticamente não a ab
sorve. Além das cores do espectro, ou 
seja, as cores do arco-íris, tanto o branco 
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COR ABSORVIDA 

Violeta 
Azul 

Azul-verde 
Verde 

Amarelo-verde 
Amarelo 

Alaranjado 
Vermelho 

COR COMPLEMENTAR 
REFLETIDA 

OU TRANSMITIDA 

Amarelo-verde 
Amarelo 

Alaranjado 
Púrpura 
ViÓleta 

Azul 
Verde-azul 
Azul-verde 

como o preto são por muitos considera
dos cores. O branco é encontrado larga
mente, devido às gotículas de gordura 
ou às partículas cristalinas de carbonato 
de cálcio acumuladas em espaços fina
mente divididos que contêm ar, como 
nas penas de muitas aves (ver figura 2), 
nos pêlos dos mamíferos e nas asas de 

borboletas. O preto, produzidó pela 
melanina, é também largamente difun
dido e possui enorme variedade de to
nalidades quando a melanina ocorre 
isoladamente, ou associada com outros 
pigmentos. 

Cor não é, pois, uma propriedade es
pecífica inerente aos corpos. Isto foi re
conhecido pelo filósofo grego Epicuro 

(341-270 a.C.), que afirmava que "a colo
ração dos objetos varia de acordo com a 
luz que os ilumina" e concluía que "os 
corpos não têm cor em si mesmos". Leo 
Baptista Alberti, em seu livro Della Pit
tura, de 1435, afirmava haver apenas qua
tro cores na natureza ( chegando bem 
próximo da concepção moderna): o ver-
melho (fogo), o azul (ar), o verde (água) 
e o cinza (terra). Leonardo da Vinci, já no 
século XVI, percebendo que em pintura 
o amarelo era cor primária,incluiu-o no 
lugar do cinza de Alberti. 
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Fig. 3. Os carotenóides tingem de amarelo-avermelhado a estrela-do-mar Oreaster, abundante na região de Angra dos Reis (RJ). Além disso, 
constituem os grupamentos prostéticos das carotenoproteínas, encontradas em muitos crustáceos. 

P ara estudar de que forma se produ
zem as cores dos animais, em parti

cular as pigmentares, os biólogos utili
zam uma série de métodos bioquímicos 
de separação e identificação de espécies 
moleculares. No Brasil, destacou-se nes
se campo o bioquímico do Instituto Os
waldo Cruz, Gilberto Villela, já falecido. 
Villela, como os demais biocromatolo
gistas, inicialmente identificava fisica
mente a cor do espécime em estudo, isto 
é, a faixa de comprimento de onda que a 
caracterizava. Isso já permitia supor que 
alguns pigmentos conhecidos poderiam 
ser os responsáveis pela cor do espé
cime. Depois tentava extrair o pigmento 
dissolvendo-o em água ou outro sol
vente. Seguia-se a separação do pig
mento de outras substâncias contami
nantes, existentes na preparação. Final
mente, dispondo do pigmento puro, po
diam-se estudar suas propriedades físi-
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cas e químicas, assim como decifrar sua 
estrutura molecular. 

Villela descreveu a presença de pig
mentos no plasma de certas cobras, 
como a cascavel ( Crotalus terrificus) e a 
boipeva (Xenodon merrimii). Em certos 
caramujos do gênero Pomacea, estudou 
a transferência de pigmentos do ovário e 
do fígado para os ovos, e identificou o 
pigmento da pele de certos lagartos e rãs 
de cor verde. De seus trabalhos resultou 
um livro, Pigmentos animais, publicado 
pela Academia Brasileira de Ciências em 
1976. 

Os carotenóides são os pigmentos 
mais abundantes encontrados na nature
za. São amarelos, alaranjados ou verme
lhos. Distribuem-se amplamente nas 
plantas, nas folhas verdes, junto à cloro
fila. São quase sempre tetraterpenóides 
formados de oito resíduos isoprenóides 
( ver quadro), isto é, partes da molécula 

do isopreno, apresentada na figura. Divi
dem-se em dois grupos, os carotenos 
( constituídos apenas de átomos de car
bono e hidrogênio ), dos quais o mais 
abundante é o í3-caroteno, e as xanto-
filas ( que possuem átomos de oxigênio 
na molécula), sendo a mais comum 
delas a luteína. Entre os animais, inú
meras espécies apresentam carotenói
des: váriqs moluscos, crustáceos e inse
tos, muitas aves, cujas penas são ricas em 
carotenóides, bem como a pele de cer
tos sapos e cobras. Dentre as aves, o 
amarelo das penas dos canários se deve a 
certos tipos de xantofilas. Nos mamí
feros, em geral os carotenóides não se 
acumulam na pele, mas no plasma san
güíneo e nas gorduras, exceto em casos 
especiais de indivíduos que se alimen
tam em excesso com cenouras e laranjas, 
cujos carotenóides tingem-lhes a pele de 
um vermelho-amarelado. 
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Fig. 4. A coloração metálica de insetos como este deve-se às purinas e às pterinas presentes na cutícula, que é iridescente e contém uma forma 
opticamente ativa que reflete seletivamente a luz polarizada. 

As carotenoproteínas são moléculas 
compostas por uma proteína e um cha
mado grupo prostético (não protéico ). 

Este é um carotenóide. As caroteA.opro
teínas apresentam propriedades cromá
ticas diferentes dos carotenóides, a não 
ser quando submetidas a aquecimento, 
após o que as duas partes da molécula se 
dissociam, deixando o caroteno com 
suas 'Características cromáticas usuais. 
Poucos são os carotenóides que funcio
nam como grupos prostéticos das caro
tenoproteínas (ver figura 3): a astaxan
ti'na, os ésteres da astaxantina e a canta
xantina. Poucas carotenoproteínas 
foram isoladas em estado de pureza, 
dentre elas a crustacianina, pigmento 
azul da carapaça da lagosta, a ovover
dina, pigmento verde dos ovos da la
gosta, e a ovorrubina, pigmento verme
lho existente nos ovos do caramujo Po
macea canaliculata. 
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Outra classe de biocromos naturais 
são as pterinas, que receberam esta de
nominação porque foram pela primeira 
vez isoladas das asas das borboletas Pie
ris brasicae e Gonopteryx rhamni . .As 
pterinas apresentam cor branca, amarela 
e vermelha. São muito abundantes nos 
insetos (ver figura 4). Quimicamente, 
derivam das pteridinas: sua molécula 
pode ser vista no quadro. As pterinas são 
pouco solúveis em água e fluorescem 
quando dissociadas. A fluorescência de
saparece entretanto em presença de cer
tos agentes químicos (agentes redu
tores) , e reaparece ao se agitar ao ar. 
Foram descritas em crustáceos pterinas 
com fluorescência azul. Nos peixes e nos 
anfíbios, elas contribuem para a colora
ção amarela e verde. Axantopterina é a 
mais abundante de todas, sobretudo nos 
insetos. Das asas de uma espécie de bar
beiro transmissor da doença de Chagas, 
o Panstrongylus megistus, Villela extraiu 

uma pterina vermelha chamada eritrop
terina. 

As flavinas são pigmentos com estru
tura parecida com a das pterinas. Rece
beram várias denominações, conforme 
sua origem: ovoflavina, lactoflavina e 
uroflavina, encontradas respectiva
mente em ovos de galinha, no leite e na 
urina. Podem se apresentar livres ou 
conjugadas, formando complexos cha
mados flavoproteínas, Pigmentos de cor 
amarela, que possuem fluorescência 
amarelo-esverdeada quando iluminados 
por luz de pequeno comprimento de 
onda, são comuns na pele de certas rãs e 
lagartos de cor verde. No homem, é uma 
flavina a vitamina B2 . Outro tipo de fla
vina, a riboflavina, está relacionada com 
sistemas de bioluminescência, como na 
minhocaEusenia submontana, em cer
tos vermes e no pirilampo (veja "Lumi
nescência , da alquimia à época mo
derna", em Ciência Hoje n.º 2). 
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Fig. 5. Entre os vários pigmentos que caracterizam as medusas, as porfirinas são responsáveis pelos tons de vermelho. 

As porfirinas fazem parte de macro
moléculas importantes nos processos 
respiratórios, como a hemoglobina, a 
mioglobina e a clorocruorina, e consti
tuem os grupos prostéticos de enzimas 
(proteínas que aceleram ou facilitam re
ações bioquímicas). As porfirinas (ver ti
gura 5) têm sido encontradas em quase 
todas as classes de animais. Geralmente 
"capturam" no centro de sua molécula 
um átomo de metal, ligado a seus quatro 
átomos de nitrogênio ( ver quadro). As
sim, o ferro ocorre na hemoglobina, o 
magnésio na clorofila e o cobalto na vita
mina B12. Como a vida na Terra depende 
da existência de clorofila nas plantas, ca
paz de captar a energia solar e utilizá-la 
para sintetizar carboidratos e a partir 
deles outras moléculas, pode-se avaliar a 
importância das porfirinas. Além disso, 
ninguém negará a relevância dos meca
nismos de captura e liberação de oxigê
nio efetuados pelos grupos porfirínicos 

maio/junho 1983 

contidos na hemoglobina e na mioglo
bina, essenciais para o transporte e for
necimento de oxigênio aos tecidos ( veja 
"Moléculas inteligentes?",· em Ciência 
Hoje n.º 4). 

Outros pigmentos importantes são as 
bitinas. Estas resultam da abertura do 
anel das porfirinas. Foram assim chama
das por se encontrarem na bile dos ver
tebrados, resultando da degradação en
zimática da hemoglobina. São conheci
das sob o nome genérico de pigmentos 
biliares ou bilicromos. Em certas situa
ções patológicas, como na hepatite, por 
exemplo, a bilirrubina se acumula e pro
duz coloração amarelada na pele e mu
cosas dos pacientes (icterícia). 

Os omocromos foram descobertos 
nos omatídeos dos insetos (pequenos 
compartimentos que constituem o olho 
composto desses animais). São amare
los, vermelhos ou violeta mas não são 
pigmentos visuais nem se relacionam 

com a rodopsina, o pigmento visual dos 
vertebrados. As quinonas, embora nu
merosas, pouco contribuem para a colo
ração dos animais. O holocromo talvez 
seja a única quinona natural simples. M, 
naftoquinonas são derivadas do naftale
no (ver quadro). Deste grupo fazem 
parte os equinocromos, substâncias en
contradas no líquido da cavidade do ou
riço-do-mar Echinus, e os espinocromos, 
encontrados nas espículas de outros ou
riços-do-mar. Outros tipos de quinonas 
são as antraquinonas, cujos três repre
sentantes são ácidos de nomes estra
nhos: carmínico, querméti'co e lacaico. 
O ácido carmínico é extraído de insetos 
que habitam certos cactos, e é usado 
para tingir tecidos e alimentos. Além dis
so, é utilizado na indústria de cosméti
cos. Também o ácido quermético é 
usado desde a Antiguidade como 
corante. Sabe-se que esses pigmentos, 
nos insetos, não provêm da alimentação, 
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Fig. 6. Exemplo da associação de eumelanina (faixas escuras) e carotenóides (faixas amarelas) em insetos. 

e é possível que sejam produzidos por 
microorganismos simbiontes, isto é, que 
convivem associativamente com seus 
hospedeiros. 

Depois da clorofila e dos carotenói
des, asjlavonas e os antocianos são os 
pigmentos mais abundantes nos vege
tais. São pouco encontrados nos animais. 
Em geral são amarelos. Os antocianos 
foram somente detectados em insetos: . 
seu aparecimento nestes deve-se prova
velmente à alimentação com flores e ou
tras partes vegetais. 

As melaninas, por sua vez, são os pig
mentos mais comuns entre os animais. 

São de cor vermelha, castanha e negra 
(ver figura 6). Contêm nitrogênio, são al
tamente polimerizadas, e derivam da 
oxidação do aminoácido tirosina, ingeri
do pelos animais através da alimentação. 
A estrutura e a constituição química das 
melaninas não foi ainda descoberta, em 
virtude da dificuldade de isolá-las em es
tado de pureza. As eumelaninas são es
curas, negras. As feomelaninas são 
amarelas e castanhas. No homem, como 
em outros vertebrados, a luz e a tem-
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peratura influem sobre a produção de 
melanina. A exposição à luz e ao calor 
nas praias durante o verão nos torna 
avermelhados pela dilatação dos vasos 
sangüíneos cutâneos, e depois morenos 
pelo aumento da síntese de melanina. 

Os homens pretos são os que têm maio
res quantidades de melanina na pele, o 
que lhes confere pelo menos duas vanta
gens biológicas: a cor escura constitui 
barreira aos efeitos <lanosos da radiação 
ultravioleta contida na luz solar, e além 
disso é um mecanismo de absorção e 
conservação de calor que pode ser útil 
em climas frios. 

Diversos vertebrados têm a proprie
dade de se adaptar ao ambiente imi
tando as cores do local onde estão (mi
metismo). Isso se dá pela migração dos 
grãos de melanina contidos nos melanó-
Joros, as células que os contêm. Esse fe
nômeno é regulado por hormônios do 
sistema nervoso. 

As células que contêm pigmento ( os 
cromatóforos) atuam no processo de dar 
ao animal as cores e tonalidades do meio 
ambiente. Cada pigmento pode se dis-

persar ou se concentrar, independente
mente, no mesmo cromatóforo. Os pig
mentos mais comuns são negros devido 
à melanina, ou vermelhos devido à asta
xantina e outros carotenóides. As cores 
produzidas podem ser o amarelo, o cas
tanho, o vermelho ou o branco e tam
bém o azul, em alguns casos. 

A adaptação da coloração ao meio am
biente pode ser feita pela · mudança no 
número de cromatóforos e pela variação 
na concentração dos pigmentos em cada 
cromatóforo. A mudança de cor é rápida. 
Quando o pigmento melânico se con
centra o animal fica pálido, e quando se 
dispersa o animal fica escuro. Admite-se 
que esse processo está associado a trans
formações físico-químicas das molé
culas protéicas dentro do cromatóforo. 

[O SUGESTÕES PARALEITURA 

VIllELA, G.,Pigmentosanimais. Rio deJanei
ro, Academia Brasileira de Ciências, 
1976. 

NEEDHAM, A.E., The Significance o/ Zoo
chromes. Nova York, Springer-Verlag, 
1975. 
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No sistema solar, Júpiter ocupa um 
lugar de destaque, não somente por 

ser, de longe, o maior dos planetas, mas 
também devido a seu sistema de satéli
tes. Com efeito, já são conhecidos 15 
deles. Os quatro maiores foram desco
bertos por Galileu em 1610, pouco de
pois da invenção da luneta astronómica, 
e o 15.º foi detectado pela missão Voya
gerem 1980. Assim,Júpiter ocupa o cen
tro de uma espécie de sistema solar em 
miniatura (ver figura 1). Decorridos 
mais de três séculos, este sistema tem 
sido observado através de telescópios e, 
posteriormente, através de satélites arti
ficiais e das sondas espaciais Pioneer 1 O 
e 11, em 1973 e 1974, com o objetivo, 
numa primeira fase, de permitir essen
cialmente a caracterização do próprio 
planetaJúpiter. Em 1979, as duas sondas 
Voyager 1 e 2, além de trazer novos da
dos sobre Júpiter, revelaram mundos ex
traordinários, com uma série de fotos de 
alta resolução dos quatro satélites galile
anos. 

N osso conhecimento de Júpiter an
terior à Voyager limitava-se ao se

guinte: o planeta se apresenta à observa
ção astronómica como um disco com
posto de listas de diferentes cores entre 
o amarelo e o vermelho, paralelas ao 
equador ( ver figura 2 ). Em determina
dos pontos, esta estrutura é alterada pela 
presença de' manchas ovais. A Grande 
Mancha Vermelha existe há três séculos. 
Durante a década de 1930, apareceram 
três manchas brancas menores, que con
tinuam visíveis ainda hoje. A presença 
dessas manchas permitiu calcular que o 
dia jupiteriano dura pouco menos de 1 O 
horas terreJtres. 

A observação contínua de Júpiter re
velou que a estrutura de listas parece es
tar em permanente transformação Por 
razões teóricas, supõe-se que a composi
ção química de Júpiter seja semelhante à 
do Sol. Diversas medições, algumas mui
to recentes ( com relação ao elemento 
hélio, foi preciso esperar pela Voyager), 
revelaram que a atmosfera jupiteriana é 
composta basicamente de hidrogênio, 
com uma relação entre o hidrogênio e o 
hélio semelhante à do Sol, e que contém 
ainda amónia e metano, compostos for
mados pela combinação do carbono 
com o nitrogênio e o hidrogênio, res
pectivamente. A coloração das nuvens ju
piterianas se deveria à presença de ou
tras impurezas. 

A astronomia, utilizando o infraver
melho, demonstrou que as nuvens mais 
superficiais eram compostas por peque-
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Fig. 2. Fotos do hemisfério Sul de Júpiter, com a Grande Mancha Vermelha, tiradas pela Voya
ger 1 (acima) e, quatro meses mais tarde, pela Voyager 2 (aba,ixb). Podem-se notar as estru
turas atmosféricas, invisíveis da Terra (uma visão típica de Júpiter a partir da Terra está repro
duzida à direita da foto superior), e as modificações ocorridas entre as duas fotografias. Po
de-se ainda constatar que duas grandes manchas brancas distanciaram-se uma da outra e 
também da Grande Mancha Vermelha (fotos tiradas a respectivamente nove e seis mtlhões de 
quilômetros de Júpiter). 
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Calixto Ganimedes 

Fig. 3. Os satélites galileanos de Júpiter. Nesta montagem, respeitaram-se as dimensões relativas dos satélites. Apresentamos ainda, para 
comparação, os diâmetros da Lua e de Mercúrio. O mosaico de Calixto é uma combinação de fotos tiradas a 202.000km de distância pela Voya
ger 1. Sua superfície é coberta de crateras de impacto. No alto à esquerda, um sistema de anéis concêntricos rodeia uma bacia de 600km de 
diâmetro, formada pelo impacto de um asteróide. Em Gani medes ( Voyager 2, distância: 1,2 milhão de quilómetros), apenas em alguns pontos 
são encontrados terrenos semelhantes aos de Calixto. As outras superfícies são mais recentes e, nelas, podem-se distinguir algumas crateras 
recentes (zonas brancas). Europa (Voyager 1, a dois milhões de quilómetros) é uma esfera quase perfeita, sem relevo, marcada apenas por 
grandes.redes de ranhuras irregulares. Sua superfície é composta de gelo (H20), ao qual às vezes se misturam componentes rochosos, produ
zindo as variações de cor entre o branco e o cinzento. Na foto de lo ( Voyager 1, a 377 .000km), as menores estruturas que se podem identificar são 
da ordem de. oito quilómetros. As cores foram redistribuídas para permitir uma visualização mais clara. A maioria das estruturas visíveis é de 
origem vulcânica. 

Europa lo 

DIÂMETRO DA LUA 

DIÂMETRO DE MERCÚRIO 
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Fig. 4. Aspectos da superfície de Ganimedes. À esquerda, feixes de rugas montanhosas, às vezes superpostas, indicando uma sucessão de 
gerações. Pcfde-~e perceber algumas crateras de impacto. A largura da foto é de 580km, e a resolução de três quilômetros ( Voyager 1, à distância 
de 145.000km). A direita, uma cratera de impacto recente em Ganimedes, com listas brancas formadas pelo material ejetado, rico em gelo. As 
projeções mais distantes se estendem até mais de mil quilômetros da cratera (Voyager 1, a 267.000km). 

G animedes é o maior satélite de Júpi
ter. Devido à sua densidade, muito 

semelhante à de Calixto, os especialistas 
esperavam encontrar muitos pontos em 
comum entre os dois satélites. Na reali
dade, a superfície de Ganimedes apre
senta grande variedade ( ver figura 3 ), vi
sivelmente adquirida ao longo de uma 
prolongada história geológica. É possí
vel observar áreas escuras com grande 
quantidade de crateras, que lembram as 
de Calixto. Trata-se, ao que tudo indica, 
de remanescentes de uma superfície pri
mitiva. 

A maior dessas regiões, que se es
tende por mais de 4.000km, conserva as 
marcas de um impacto como o do Va
lhalla, caracterizado por um sistema de 
rugas arqueadas paralelas entre si. Ou
tras regiões de Ganimedes, de tom mais 
claro, são constituídas por cadeias de 
montanhas organizadas em feixes com
plexamente relacionados, indicando a 
ocorrência de diversas gerações sucessi
vas (ver figura 4a). Essas cordilheiras, cu
jas linhas de crista distam de 10 a 15 qui
lômetros umas das outras, não ultrapas
sam a altitude de mil metros, por razões 
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sem dúvida similares às que vimos para 
Calixto. Essas cadeias apresentam em 
média dez vezes menos crateras de im
pacto que as zonas escuras, e calcula-se 
que sua idade chegue a muitos bilhões 
de anos, por analogia com os "mares" 
(ou áreas escuras) da Lua. Podem-se en
contrar ainda outros tipos de superfície 
em Ganimedes, como algumas planícies 
que contêm poucas crateras. Ganimedes 
apresenta assim um aspecto que revela 
uma história geológica longa e comple
xa, como se pode concluir a partir dos ti
pos · de estrutura ( visíveis por exemplo 
na figura 3) desconhecidos em outro 
lugar. 

Desde 1971, os astrônomos sabem 
que Ganimedes é constituído, em partes 
aproximadamente iguais, de rocha e 
gelo. Este último é particularmente 
abundante na vizinhança das crateras (fi
gura 4b) e nas cadeias de montanhas. 
Como em Calixto, a plasticidade do gelo 
pode ser responsável pela atenuação do 
relevo. 

Por que a história de Ganimedes é tão 
evidentemente diferente da história de 
Calixto, contrariando toda a expectativa? 

Não sabemos o que responder. Não é 
impossível pensar que uma leve di
ferença de temperatura interna inicial 
entre os dois satélites possa ser a origem 
dessas evoluções divergentes. 

e om Europa e lo, retornamos a pla
netas de densidade semelhante à da 

nossa Lua, e poderíamos em conseqüên
cia esperar que fossem mundos mais fa
miliares. Mas o que acontece é justa
mente o contrário. Europa se apresenta 
como uma esfera quase sempre branca, 
com grande capacidade de refletir a luz 
(figura 3 ); de relevo praticamente inexis
tente e superfície constituída de gelo. As 
únicas estruturas opticamente visíveis 
são redes de grandes ranhuras irregula
res que podem prolongar-se por milha
res de quilômetros. As mais importantes 
estrias desse tipo, que atingem várias de
zenas de quilômetros de largura, não 
possuem relevo algum. Outras, de cor 
mais clara, apresentam um relevo leve
mente acidentado, de no máximo algu
mas centenas de metros, sendo que essa 
topografia só pode ser detectada quando 
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os raios do Sol incidem sobre ela de ma
neira rasante. Europa não apresenta pra
ticamente nenhuma estrutura de im
pacto, tendo sido identificadas com se
gurança apenas três crateras. Essa ausên
cia pode ser possivelmente atribuída à 
plasticidade do gelo, cuja espessura é 
aparentemente muito grande. 

A densidade de Europa indica que 
este satélite, apesar de tudo, é, como a 
Lua, constituído principalmente de ro
chas silicatadas, isto é, ricas em silício e 
oxigênio. Calcula-se que, em conse
qüência, a camada de gelo que a recobre 
provenha do congelamento de um ocea
no primitivo que teria aparecido pouco 
depois da formação deste satélite. Sob a 
ação da expansão do gelo da superfície 
quando de sua cristalização, grandes ra
chaduras se teriam formado, permitindo 
que as águas mais profundas subissem e 
por sua vez se cristalizassem. Este é um 
dos mecanismos propostos para expli
car a existência de pelo menos parte das 
fendas fotografadas em Europa. Os efei
tos de maré induzidos por Júpiter po
deriam igualmente ser responsáveis 
pelo fraturamento contínuo da crosta 
gelada de Europa. 

O mundo mais extraordinário revela
do pela Voyager é incontestavel

mente o satélite vermelho, lo ( ver figura 
3) Sua superfície é muito jovem, pois 
não se pode vislumbrar nenhuma cra
tera de impacto, a despeito da excepcio
nal resolução das fotos tomadas pela 
Voyager, com a qual estruturas de diâ
metro tão reduzido quanto um quilôme
tro alcançaram boa definição. lo apre
senta um diâmetro e uma densidade se
melhantes aos da nossa Lua. Contudo, ao 
contrário desta, lo ainda é um planeta 
vivo. A sonda Voyager 1 descobriu oito 
vulcões em atividade, e, alguns meses 
mais tarde, quando a Voyager 2 sobre
voou novamente sete destes vulcões, 
seis deles ainda estavam em plena erup
ção. A superfície de lo possui muitos ou
tros vulcões, que podem atingir algumas 
dezenas. de quilômetros de diâmetro. 
Cerca de 5% de sua superfície são ocupa
dos por caldeiras ( crateras vulcânicas 
que desmoronaram), que aparecem 
como pontos negros nas fotos ( ver figura 
3 ). Efusões de lava, às vezes com mais de 
cem quilômetros de comprimento, têm 
sua origem nessas caldeiras ( ver figura 
5). 

As estruturas vulcânicas de lo apresen
tam um relevo bastante modesto. Sua su-
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Fig. 5. O vulcanismo em lo. Acima, em uma superfície composta provavelmente de produtos 
sulfurosos, sais e outros sublimados de origem vulcânica, os vulcões ativos dão origem a efu
sões de lava que podem atingi r até 100km. Largura da foto, mil quilômetros (Voyager 1, a 
130.000km). Abaixo, penacho formado pelas exalações de um vulcão ativo. O fenômeno lumi
noso se deve à dispersão da luz solar pelas finas partículas ejetadas pelo vulcão (Voyager 1, a 
500.000km ). 
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VULCÃO ATIVO COM PENACHO DE SO2 

Fig. 6. Um dos modelos possíveis do vulcanismo em lo. Uma crosta formada essencialmente de uma combinação de enxofre (S) e dióxido de 
enxofre (S02 ) recobriria a massa rochosa do satélite. Vulcões rochosos produziriam lavas sob um oceano de enxofre. Este oceano assim aque
cido produziria por sua vez os vulcões observados na superfície. O penacho seria formado de uma mistura de Se S02 sólido, e de neve de S02 • O 
vulcanismo de lo seria assim a fonte das emanações de sódio vistas nas proximidades do satélite quando óbservado da Terra. 

perfície só se torna mais irregular 
quando nos aproximamos das regiões 
polares, caracterizadas pela presença de 
montanhas de milhares de metros de al
titude e por uma relativa ausência de es
truturas vulcanicas. Nestas regiões de la
titude elevada, a erosão agiu sobre as es
carpas das bordas das áreas de platôs, re
velando estruturas sedimentares com 
superposição de camadas de terrenos de 
natureza diferente. A natureza dos pro
cessos que levaram à formação desses 
níveis sedimentares é desconhecida. 

As erupções observadas pela Voyager 
provêm de estruturas maiores, como a 
de Pele. Elas foram notadas por causa de 
seus penachos ( ver figura 5 ), que podem 
atingir de 80 a 280km de altura, o que 
implica uma velocidade de ejeção de 
material da ordem de trezentos a mil 
metros por segundo. Um rápido cálculo 
demonstra que, mantida a taxa atual de 
atividade, 100 bilhões de toneladas de 
material vulcânico são ejetadas por ano, 
o que corresponderia em média ao de
pósito de cerca de 10m de poeiras vulcâ
nicas por milhão de anos. Essa impor
tante taxa de sedimentação pode expli
car a ausência de estruturas de impacto 
em lo graças à juventude das superfícies 
acessíveis à observação óptica. 
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As cores muito vivas deste satélite, 
variando entre o vermelho e o amarelo, 
já sugeriam aos astrônomos a presença 
de enxofre. Recentemente, o dióxido de 
enxofre ( expelido para a superfície em 
grande quantidade pelos vulcões atuais) 
também foi identificado em lo. É esse 
dióxido que, sob forma cristalizada, 
pode ser responsável pela coloração 
branca de algumas partes da superfície 
( ver figura 3). 

lo é o satélite galileano mais interno 
de Júpiter, e por essa razão deve estar 
submetido a efeitos de maré mais inten
sos. Alguns teóricos calcularam, antes da 
Voyager, que o efeito de aquecimento 
interno induzido pelas deformações de 
maré de lo poderiam resultar numa ati
vidade vulcânica atual. As observações 
da Voyager trouxeram uma confirmação 
retumbante dessa previsão, publicada 
apenas alguns dias antes do encontro 
com lo. 

O último satélite, Amalthes, fotogra
fado com dificuldade por causa de sua 
grande proximidade de Júpiter, é muito 
pequeno e se apresenta sob a forma de 
um bloco rochoso, vermelho e escuro, 
de forma elipsoidal muito irregular, me
dindo 270 por 140km. 

A exploração do sistema de Júpiter 
trouxe uma vasta gama de informa

ções sobre o maior planeta do nosso sis
tema solar e sobre o meio que o cerca. 
Foram revelados processos planetários 
totalmente desconhecidos entre os pla
netas internos, como a Terra. Em 1980, a 
Voyager abriu novas perspectivas para a 
exploração do sistema solar ao sobre
voar Saturno, onde novas surpresas es
peravam os planetólogos. A exploração 
do sistema solar externo fica fortemente 
encorajada por esses primeiros resulta
dos, e já se sonha com missões a Urano, 
Netuno e Plutão. Já há inclusive quem 
ouse esperar que as organizações res
ponsáveis venham a ter os recursos fi
nanceiros para realizar essas expedi
ções. 
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O LEITOR PERGUNTA 

A DIVISÃO DE ENCKE EXIS1E OU NÃO? 
"No artigo do professor FeITaz de Mello sobre os anéis planetários ( Ciência Hoje n. º 4) apa 
recem referências e até fotografias da cbamada divisão de Encke. No entanto, na revista 
Investigación y Ciência ... de abril de 1980 ( edição em espanbol de Scientific American), o 
astrônomo Ignacio R Ferrin nega a existência dessa divisão. Afinal, a divisão de E.ncke 

' ' 

existe ou não?" 

O artigo citado pelo missivista, an-
. terior ao. sqprevôo de Saturno pels\~Son-
das Voya tôma como..bas · Jiitrfil 
de brilho s anéis de Saturn btido 
pelo astrónomo francês P. Guériii a par
tir de uma -série de fotografias do plà
neta. Essas fotografias, de alta resolução, 
foram tiradas por ele no observatório do 
Pie du Midi, no sudoeste da França, em 
1970. O observatório do Pie du Midi é 
conheci2fô>dos astrónomos· uas 
característiças atmosféricas, que r ve
zes permitem observar imagens de ex
cepcional qualidade. Este fato, não raras 
vezes, tem levado os astrónomos que lá 
trabalham a superestimar a qualidade de 
suas observações. E isto ocorreu Q.O caso 

consid~r~~?· .... ;{ 
O gráfic~mostra superpostosks:tperfil 

de brilho obtido por P. Guérin (trace
jado) e aquele traçado a partir das ima
gens obtidas pela sonda Voyager 1 (linha 
contínua). As diferenças são nítidas. 
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José Eduardo Wiering, São Paulo. 

Duas delf}.S dizem respeito aos comen
tários feitos r , elô missivista. 

Em pr gar, enquantô 
dado por uedn não mostra a divisã 
Encke, esta é nítida no perfil fornecido 
pela Voyager 1. Aliás, a existência de 
uma divisão no anel A, perto de seu 
bordo externo, é conhecida há mais de 
um século. A negativa radical de Ignácio 
Ferrin sp p~te ser explicada, 
dito excessivê$ por ele concedido ert 
fil de Guérin. Vale aqui esclarecer o mis
sivista ·a respeito de um detalhe do dese
nho publicado no início de ]lleu ·artigo. 

O traço que indica naquele desenho adi- · 
visão de Encke está um pouco curto, e 
termina no bordo do anel A Ele deveria 
ser um .... máis longo, .. entr~f jiô anel 
A·e indicar de .. modo mais preciso a fenda 
interna àquele anel. A divisão que ele 
parece indicar, e que separa o anel A do 
anel F, tem sido chamada de divisão Pio-

neer e é de descoberta recente, não 
sendo visíyel Gla Terra. 

Em se~ lugar1 o perfil de <iS;~érin 
mostra no ocal do anel Dum anelniuito 
mais brilhante que o real e, entre, este 
anel hipotético e o anel C, uma divisão 
que tem sido chamada de divisão de 
Guérin. O anel D de fato exist_e, mas é ex
cessivamente tênue para ser visto da Ter
ra. O pretenso anel descoberto por Gué
rin, é apênas:0resultado da difusão da lu
minosidade\ dó planeta pela placá foto
gráfica, em razão de um processo de su
pere~posição. E a divisão de Guérin tam
bém não existe. Como também não 
existe nenhuma outra divisão irp.por
tante que p~desse ter sido observada a 
partir dos 06 rvatórios terrestres, e as
sim ser id icada às divisões que de 
tempos em t pos foram obje,to de su
postas descobertas pelos astrónomos. 

Sylvio Ferraz de Mello , 
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A o ser descoberto o Novo Mundo, a Europa se vê diante de um 
cadinho de povos que, de início, nem considera propriamente 

humanos. Foi preciso que um breve papal de Paulo III, datado de 9 
de junho de 1537, proclamasse os índios "verdadeiros homens e li
vres", isto é, criaturas de Deus iguais a todos. 

O descobrimento da América abriu novos horizontes para 
espanhóis e portugueses, que viram seus 
países atingir o auge do poderio. Para 
os povos deste continente, porém, a 
chegada dos brancos representou 
a quebra de todos os valores 
em que acreditavam, o 
colapso de tradições mile -
nares, a perda da liberdade, 
a escravização e a morte. 

Índio Omágua, segundo 
Alexandre Rodrigues Ferreira 

(séc. XVIII). 
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E m um ensaio publicado em 1963 na 
revista Historique ("A população da 

América índia: novas pesquisas"), o his
toriador Pierre Chaunu considera que a 
densidade populacional do México em 
1519 (25 milhões de habitantes, segundo 
cálculos de Borah e Cook) era compará
vel à da França em 1789, ou seja, 50 habi
tantes por quilómetro quadrado. Se
guindo este raciocínio, Chaunu dobra a 
estimativa a que chegaram Paul Rivet e 
Carl Sappers em 1924, de 40 a 50 mi
lhões de habitantes para a América pré
colombiana, afirmando que havia de 80 a 
100 milhõe5 de americanos no início do 
século XVI, o que representava uma 
quarta parte da humanidade de então. 

A título de comparação, basta dizer 
que a cidade asteca de Tenochtitlán, no 
México, contava com 300.000 habitantes, 
segundo o testemunho de cronistas da 
época, enquanto Sevilha, a principal ci
dade da Espanha no século XVI, abrigava 
120.000 ; Lisboa, por sua vez, tinha 
100.000 habitantes, entre os quais 10.000 
escravos e 7.000 artífices estrangeiros. 

No primeiro século que se seguiu ao 
descobrimento, os colonizadores 

portugueses só tiveram contato com os 
índios do litoral brasileiro e com os que 
viviam ao longo do curso do rio Amazo
nas. No século seguinte, teve início o de
vassamento do interior através das gran
des artérias fluviais . Os bandeirantes e 
pioneiros que partiam em busca do ouro 
e de escravos indígenas não estavam evi
dentemente interessados em contar os 
índios ou em reconhecer as singularida
des dos inúmeros grupos em que estes 
se dividiam. Por isso, é muito difícil fazer 
uma estimativa, ainda que aproximada, 
da população aborígine brasileira por 
ocasião do descobrimento e, inclusive, a 
dos séculos seguintes. 

Não obstante, várias tentativas foram 
feitas com o propósito de calcular qual 
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era a população da América pré
colombiana. Uma delas é a de Angel Ro
senblat, que em 1954, partindo das fon
tes mais recentes como o recenseamen
tos de 1950, recua até o ano de chegada 
de Colombo à América. Outra foi feita 
por Julian Steward em 1949, calculando 
o tamanho das comunidades de acordo 
com os recursos locais para sustentar 
uma população e com o adiantamento 
cultural de que esta dispunha para ex
trair da natureza o necessário para sua 
subsistência. 

Há ainda os cálculos feitos na década 
de 1960 por Dobyns, além dos de Borah 
e Cook, que também utilizam critérios 
ecológicos culturais, e de outros autores 
da década de 1970. Estimativas sobre a 
população indígena brasileira que so
b reviveu até nossos dias se devem a 
Darcy Ribeiro, para 1957, e ao Centro 
Ecumênico de Documentação e Infor
mação (CEDI), para 1980. 

A s dificuldades metodológicas e a 
precariedade dos dados históricos 

não permitem que se faça uma estima
tiva mais ou menos exata, impedindo 
que haja uma uniformidade de opiniões 
quanto ao montante da população aborí
gine americana por ocasião da chegada 
dos colonizadores brancos ao conti
nente. As cifras que apresentaremos a se-

guir ilustram a disparidade existente en
tre os cálculos "clássicos" e os mais mo
dernos. A população aborígine da 
América foi estimada em 13.385.000 por 
Julian Steward em 1949, e por A Rosen
blat (1954) em 15.590.880. Estudos mais 
recentes, de W. Borah e F. S. Cook 
(1963), afirmam que só o México pré
colombiano tinha de 25 a 30 milhões de 
habitantes, montante elevado para 30 ou 
37,5 milhões por H. Dobyns em 1966. A 
população do império Inca foi avaliada 
em 1 O a 12 milhões de habitantes por 
Louis Baudin em 1929, e em um mínimo 
de 30 milhões por Dobyns. Entre os estu
dos "clássicos", a avaliação mais baixa da 
população de toda a América pré
colombiana é a de H. L. Kroeber, feita em 
1939: 8,4 milhões de habitantes, e a mais 
alta é a de Paul Rivet e Carl Sappers 
(1924): entre 40 e 50 milhões. 

Angel Rosenblat realizou seu estudo 
da demografia histórica indígena das 
Américas partindo de fontes mais recen
tes - recenseamentos de 1940 e 1950 -
e tomando como marcos intermediários 
entre 1950 e 1492 os anos de 1825 
( quando se declarou a independência da 
maioria dos países sul-americanos), 
1650 e 1570. 

Computando os dados demográficos 
disponíveis, Rosenblat apresenta os se
guintes números: 

QUADRO 1 
POPULAÇÃO INDÍGENA DAS AMÉRICAS (1492-1950) 

População Aumento ou População % de índios sobre 
Ano indígena diminuição total a população total 

1492 13.385.000 - 13.385.000 100 
1570 10.827.150 - 2.557.850 11.229.650 96,41 
1650 10.035.000 - 792.150 12.411.000 80,85 
1825 8.634.301 - 1.400.699 34.531.536 25,10 
1940 13.450.387 + 4.816.086 273.659.467 4,95 
1950 14.946.822 + 1.496.435 326.410.029 4,58 

Fonte: Angel Rosenblat: La población indígena y e/ mestizaje en América. 

55 



Família Tupinambá, 

tribo extinta do Rio de Janeiro, 
segundo Jean de Léry (1557). 

Uma análise superficial deste quadro 
demonstra que, apesar de todas as vicis
situdes por que passaram as populações 
aborígines americanas ao longo de 458 
anos de cantata com o branco, elas se re
fizeram e até ultrapassaram seu número 
original, muito embora não tenham con
servado as características culturais autóc
tones. No entanto, para que possamos 
chegar a esta conclusão, devemos consi
derar as médias das estimativas mais bai
xas citadas para o início do período colo
nial, entre as quais se inclui a de Rosen
blat. Se em vez disso aceitarmos os cál
culos de Rivet e Sapper, de Dobyns e de 
Borah e Cook veremos que em quatro 
séculos e meio a população aborígine foi 
na realidade reduzida a 1/8 de seu nú
mero original. 

Segundo as estimativas de Rosenblat, 
como se pode ver no quadro acima, esta 
população esteve em decréscimo cons
tante nos três primeiros séculos depois 
do descobrimento. Em seguida, em um 
século, aumentou em quase cinco mi
lhões de indivíduos. É de se esperar que, 
em algumas áreas, caso surjam condi
ções favoráveis, este crescimento conti
nue. Contudo, em relação à população 
total, os povos indígenas representam 
atualmente uma percentagem mínima, 
menor que a das minorias negras em di
versos países, inclusive no Brasil. É pre
ciso, porém, que se diga que, no côm
puto da população indígena, não se in
clui o mestiço ( criollo ou caboclo ), pro
duto do cruzamento do habitante origi
nal da América com o colonizador eu
ropeu. 

Para a população aborígine brasileira, 
os cálculos de Rosenblat são os se
guintes: 

Quadro 2 

POPULAÇÃO INDÍGENA 

DO BRASIL (1500-1950) 

Ano População População 
indígena total 

1500 1.000.000* 1.000.000* 
1570 800.000 850.000 
1650 700.000 950.000 
1825 360.000 4.000.000 
1940 200.000 41.236.315 
1950 200.000 52.645.479 

* margem de erro de 20%, segundo o autor. 

Fonte: Angel Rosenblat: La población indígena y el mestizaje en América. 
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% de índios sobre 
a população total 

100 
94 
73,6 

9,14 
0,40 
0,37 

O quadro acima mostra redução drás
tica e constante sofrida pela população 
indígena brasileira ao longo de quatro 
séculos e meio. Agregue-se a isso que a 
estimativa de Rosenblat para 1950 
(200.000 índios), se confrontada com a 
de Darcy Ribeiro para 1957 (no mínimo 
68.100 e no máximo 99.700), é muito oti
mista. 

A comparação destes números com os 
relativos à população indígena da Améri
ca ao norte do México mostra que, en
quanto nossos índios foram reduzidos a 
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OCUPAÇÃO EUROPÉIA 1500-1600 

~ OCUPAÇÃO EUROPÉIA 1600-1700 

OCUPAÇÃO EUROPÉIA 1700-1760 

LOCALIZAÇÃO DOS GRUPOS 
Â.Â.Â.Â.Á.Â INDÍGENAS CITADOS 

LINHA DE TORDESILHAS 

INAMBÁ 
(séc. XVI) 

(séc. XVI) 

A penetração dos colonizadores europeus e a distribuição geográfica dos grupos indígenas citados no artigo, segundo Curt Nimuendaju. 

115 do contingente populacional que ti
nham à época do descobrimento, numa 
diminuição constante, os dos EUA Ca
nadá e Alasca, que eram aproximada
mente tantos quanto os do Brasil em 
1500, segundo Rosenblat, foram reduzi
dos apenas à metade. Entre 1825 e 1940, 
aumentaram em mais de 100.000 indiví
duos e, entre 1940 e 1950, em mais 
70.000. Segundo Rosenblat, os índios 
dos EUA aumentaram de 332.397 em 
1930 para 425.000 em 1950, continuando 
a aumentar até atingir um milhão em 
1975, isto é: quase a população que ti
nham no século XVI, na avaliação de Ro
senblat, hoje considerada demasiado 
modesta. 

O método utilizado por Julian Ste
ward para calcular a população 

aborígine sul-americana se baseia nos 
dados históricos e etnográficos compila-
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dos pelos autores das monografias pu
blicadas no livro Handbook of South 
American Indians, de 1949. Para fazer 
suas estimativas, estende a densidade 
populacional calculada para uma tribo a 
outras que apresentem o mesmo nível 
cultural e vivam em habitat semelhante. 
Desta forma, é capaz de efetuar cálculos 
de população global e de densidade re
lativa por unidade de área. 

Steward atribui às tribos coletoras e 
caçadoras do Brasil oriental ( a que dá o 
nome de "marginais") uma densidade 
de 10 habitantes por cada 100km2, ba
seando-se na estimativa da população do 
alto Xingu por ocasião de seu primeiro 
contato com a civilização, feito pelo an
tropólogo alemão Karl von den Steinen. 
Para os Botocudo e seus vizinhos, Ste
ward eleva a média para 15 habitantes 
por 1 00km2

; aos Tupi da costa, atribui a 
densidade de 60 habitantes por 100km2, 

baseando-se nos dados relativos a alguns 
grupos Tupinambá. A-, amostras de tri
bos da bacia Amazónica dão uma densi
dade populacional entre 17 e 25 habitan
tes por 100km2, mas nem toda a popula
ção da Hiléia se enquadra nestas estima
tivas. 

A maior crítica dos estudiosos moder, 
nos de demografia histórica ameri

cana às avaliações dos chamados ''clássi
cos", como Rosenblat, Steward e Kroe
ber, é que estes não levaram em consi
deração os efeitos das epidemias sobre 
os povos sem defesas orgânicas contra 
os vírus e os bacilos trazidos pelos colo
nizadores brancos - basta lembrar que 
a vacina contra a varíola só foi aperfei
çoada por volta de 1800, devendo-se 
aliás a seu uso boa parte da recuperação 
tardia da população indígena da América 
(ver o quadro "O contato e o contágio"). 

57 



M ais recentemente, calculando o de
clínio da população aborígine 

americana, Dobyns chega à conclusão de 
que, por efeito de moléstias e de outros 
agentes deletérios, como a escravização, 
o despovoamento ( ou depopulação) do 
México central deve ter-se dado à razão 
de 20 para um, ou seja: onde havia 20 in
divíduos à época da conquista, só um 
restou 130 anos depois. Em algumas re
giões do antigo império Inca, a depo
pulação chegou à taxa de 25 para um e 
até mesmo de 100 para um no espaço de 
uma geração. Em 1685, o marquês de 
Varinas afirmou que, na região costeira 
entre Lima e Paita, no Peru, de dois mi
lhões de índios sobraram apenas 20.000. 

No Brasil , ainda segundo Dobyns, 
houve também alguns casos dramáticos 
de depopulação: "Os Kaingáng decres
ceram de 1.200 em 1912 a cerca de 200 
em 1950, o que representa uma taxa de 
15 a um . Os Munduruku caíram de 
20.000 a 1.200 entre 1915 e 1950, numa 
taxa de 16,6 a um. Os Timbira, que soma
vam mil em 1900, caíram a 40 em 1950, 
num índice de depopulação equivalente 
a 25 a um." 

Dobyns afirma que uma taxa de declí
nio de 50 para um no período de um sé
culo tornaria'a recuperação de um gru
po indígena praticamente impossível, 
acarretando seu desaparecimento. As
sim, estimou que teria havido uma depo
pulação de 20 ou 25 para um entre todas 
as populações aborígines da América, 
antes que atingissem seu ponto mais bai
xo (ou nadir) , nos momentos em que 
cessaram de atuar os agentes dissociati
vos e se iniciou o movimento de recu
peração de seu contingente populacio
nal. Utilizando as cifras que correspon
deriam a esses pontos mais baixos, mul
tiplicou-as por 20 e por 25, chegando 
por este método às seguintes estimativas 
da população pré-colombiana da 
América: 

Essas estimativas se aproximam das de 
Pierre Chaunu, como vimos, e temos no
vamente um cáclulo que aponta ter ha
vido um mínimo de 90 milhões de habi
tantes na América pré-colombiana. 

e omentando o artigo de Dobyns, o 
antropólogo paranaense Oldemar 

Blasi admite que a técnica empregada é 
coerente, mas não se aplica a todas as re
giões da América. Tomando como exem
plo as avaliações feitas pelos jesuítas, que 
entre 1628 e 1635 calculavam haver 
40.000 almas nas reduções do Sul, vi
vendo em uma área de 469.000km2

, mul-
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QUADRO3 
ESTIMATIVA PROJETADA DA POPULAÇÃO ABORÍGINE DAS AMÉRICAS 

Área População Data do Projeções 
no momento da início da (x20) (x 25) 
recuperação recu-

peração 

América do Norte 490.000 1930 + 9.800.000 12.250.000 
Civilização 

Mexicana 1.500.000 1650 30.000.000 37.500.000 
América Central 540.000 1650 10.800.000 13.500.000 
Ilhas do Caribe 22.150 1570 443.000 553.750 
Civilização Andina 1.500.000 1650 + 30.000.000 37.500.000 
América do Sul 

Marginal 450.000 ? 9.000.000 11.250.000 

Hemisfério 
Ocidental 4.502.150 90.043.000 112.553.750 

Fonte: H.F. Dobyns : Estimating Aboriginal American Population. 

ti plica este montante por dois, por consi
derá-lo depreciativo, e o projeta para o 
ano de 1500, estimando que o decrés
cimo da população havia sido da ordem 
de dois para um entre 1500 e 1635. M,
sim, haveria 160.000 índios naquela área 
à época do descobrimento. Considerando 
que o território brasileiro é 18,4 vezes 
maior, e que todas as tribos brasileiras se 
enquadram na mesma categoria dos ín
dios das reduções, ou seja, "grupos da 
floresta tropical" e "marginais", multipli
ca este índice por 160.000, obtendo uma 
população de 2.944.000 aborígines para 
o Brasil em 1500. Nos séculos posterio
res, Blasi estima que se tenha mantido a 
depopulação à razão de dois para um a 
cada 135 anos, chegando às seguintes ci
fras: para 1500, 2.944.000; para 1635, 
1.472.000; para 1770, 736.000; para 1905, 
368.000. 

O utro autor moderno, Pierre Clas
tres, publicou em 1972 um ensaio 

em que faz uma crítica acerbada dos es
tudos demográficos de Angel Rosenblat. 
Considera que Rosenblat, da mesma 
forma que outros autores "clássicos", er
rou ao desprezar o testemunho dos cro
nistas, julgando suas avaliações exagera
das: segundo Rosenblat, os missionários 
aumentavam o número dos indígenas 
porque desejavam maiores estipêndios 
para seu trabalho, e os soldados, para 
valorizar suas vitórias. Clastres discorda 
ainda de Rosenblat, afirmando que, ao 
contrário do que diz este autor, a Améri
ca do Sul era, genericamente falando, ha
bitada por tribos agrícolas, e não por 
grupos de caçadores-coletores nôma
des, que necessitam de uma área muitís-

simo maior para conseguir sua alimen
tação. 

Para fazer seus cálculos, Pierre Clas
tres baseia-se em Hans Staden, arcabu
zeiro alemão que esteve prisioneiro dos 
Tupinambá em 1555 e afirma em seu tes
temunho que a distância entre as aldeias 
destes índios era, em média, de nove a 
doze quilômetros ( o que dá uma área de 
lS0km2 por aldeia), e que o número mé
dio de habitantes por aldeia era de 600 
(em uma estimativa por baixo). Baseia
se ainda no fato de os Guarani ocu
parem, no ano do descobrimento, uma 
área de 350.000km2 entre o alto rio Para
guai e a costa do Atlântico. Assim, faz o 
seguinte cálculo: "Serão 350.000 dividi
dos por 150 = 2.340 (aldeias), aproxima
damente. Aceitemos como verossímil a 
cifra de 600 pessoas em média por uni
dade . Teremos, pois: 2.340 x 600 = 
1.404.000 habitantes." 

Assim, antes da chegada dos brancos, 
havia cerca de 1,4 milhão de Guarani, o 
que configura uma densidade de quatro 
habitantes por quilômetro quadrado. 
Este número é inferior ao estimado no 
recenseamento feito pelo padre Claude 
d'Abbeville para a ilha do Maranhão em 
1614, que dava de 10.000 a 12.000 Tupi
nambá numa área de mil quilômetros 
quadrados, o que corresponde a uma 
densidade de 10 ou 12 hab./km2

• Clas
tres, porém, considera que a ilha do 
Maranhão estava superpovoada à época 
de Abbeville por índios que fugiam dos 
portugueses, e mantém sua estimativa, 
que sextuplica a feita por Steward 
(200.000 Guarani no Brasil e no Paraguai 
em 1500, ou 28 hab./lO0km2

). 
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Ritual Tupinambá, segundo De Bry (séc. XVI). 

OCONTATOE 
O CON1'ÁGIO 

Um dos indicadores que podem 
ser utilizaqpspara a avaliação da , 
população indígena original é a 
dizimação de seu contingente 
pelo contágio das doenças leva
das pelos civilizados. O cif'.cuito 
do contágio se instala por ocasião 
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dos primeiros contatos entre os 
brancos e as populações indíge
,Ô.{iS, desprovidas de de.fd~s prgâ
nicas contra os vírus e os> bacilos 
transportados pelos civilizados, e 
costu~a causar enorme mortan
dade não só pelo efeito das doen-

ças como também por desorgani
zar a vida tribal: todos os mem
bros do grupo são atingidos ao 
mesmq t~JPQJ.>, não havendo 
quem cuide º' fçça, pegue lenha 
ou busque água. Além disso, este 
fenómeno é agravado porque ao 
mesmo tempo decai o índice de 
natalidade, que em casos extre
mos permanece em zero por anos 
seguidos. 

Inúmeros exemplos de despo
voamento dê;tjdô à incidência de 
epidemias sootê grupos indígenas 
brasileiros sãoielatados por 
Darcy Ribeiro em Os índios e a 
civilização. A dizimação do gru
po Nambikwára-Sabané foi das 
mais drásticas porque se deu com 
grande rapidez. Segundo J. Vel
lard, citado por D9byns, "de 
cerca de l .0OOiSabané existentes 
em 1926 restaram 21 pessoas em 
1938; um só Sabané sobreviveu 
onde havia 47 ,6 indivíduos antes 
( ... ). A depopulação total dos 

. . ~.:..-. ...... . 
- ~ ·--·':, • -~--

Nambikwára foi de 20 a om num 
período de 22. anos'' . 

De 20.000 destes índios exis
t~2tf~)~m 1916, sobraram tpil em 
19is:· E devemos levar em conta 
que a penetração foi pacífica, en
cabeçada pelo marechal Rondon 
quando construía as linhas tele
gráficas de Mato Grosso ao Ama
zonas. 

Outro exemplo brasileiro é 
o(. Dobyns no caso q,os<ín-· 

Kayapó das margens âo rio 
Aiàguaia. Os padres dominicanos 
se estabeleceram na região em 
1903 para dirimir os conflitos en
tre estes índios e os seringueiros 
que penetravam em seu território. 
Anos mais tarde, os dominicanos 
avi!liaram a população Kayapó 
effi!lseis a oito mil indivíduos. Em 
1918, estavam reduzidos a 500 
índios e, em 1929, a apenas 27, 
num declínio de 222 para um, que 
os levou à extinção. 
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e álculos ainda mais recentes, feitos 
em 1977 por William M. Denevan 

para toda a Hiléia Amazónica, levam em 
conta o povoamento potencial de gran
des áreas ecológicas ( várzea, terra firme, 
cerrado alto e cerrado baixo), os pa
drões de subsistência, os recursos de 
cada habitat e o declínio da população 
por efeito do contato com o branco. Esti
mando uma densidade populacional de 
28 hab./km2 para a várzea e de 1,2 hab./ 
km2 para a terra firme (14,6 hab./km2 em 
média), Denevan chega à cifra de 6,8 mi
lhões de habitantes para a grande Ama
zónia, o que se aproxima dos seis mi
lhões calculados por Dobyns. Essa esti
mativa é comparada por Denevan com a 
densidade da população ribeirinha da 
Amazónia (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia e Roraima) em 1970, que era 
de 25 hab./km2

• Entretanto, levando em 
conta o argumento de Thomas Myers, de 
que os territórios tribais estavam separa
dos por grandes espaços vazios para 
"efeito de amortização" entre tribos hos
tis, diminui sua estimativa em 25%, rea
justando-a para 5,1 milhões de habitan
tes. Deste total, 3.635.000 correspon
deriam ao Brasil, segundo John Hem
ming. 

Outro cálculo recente para uma po
pulação indígena da várzea amazónica, 
os Omágua, se deve a Antonio Porra. Se
gundo fontes históricas utilizadas pelo 
autor, a densidade populacional dos 
Omágua das ilhas do alto Amazonas seria 
de 5,2 hab./km2

, o que daria 10.000 habi
tantes para as 60 ilhas ocupadas por esta 
tribo em 1647, segundo o cronista Laure
ano de la Cruz. Aplicando-se a densidade 
média de população das ilhas (5,2) aos 
17.500km2 de várzea que os Omágua 
ocupavam ao longo do Amazonas no sé
culo XVII, chegaríamos a uma população 
de 91.000 habitantes. Porra acha esta es
timativa inaceitável, "não por ser alta, 
mas por ser inconsistente com o padrão 
de povoamento desse grupo indígena". 
Calculando a distância provável entre as 
aldeias (20km) e a ocupação primaria
mente ribeirinha (1.000km lineares), ha
veria 50 aldeias, com uma população 
média de 160 habitantes por aldeia. Por
ra chega assim ao total de oito mil indiví
duos (0,46 hab./km2

) para a várzea. O to
tal de Omágua, entre ilhas e várzea, seria 
de 18.000 índios em meados do século 
XVII. 

Fontes mencionadas por Porra men
cionam 30.000 e até 100.000 índios na 
mesma época. A estimativa de Porra se 
aproxima da de Steward (16.000), que 
levou em conta uma área de 80.000km2

. 
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Índio Tarairiu, tribo extinta do Nordeste, segundo o pintor holandês Albert Eckhout (1654). 

David Sweet calcula que havia em 1600 de 
20.000 a 25.000 Omágua; Denevan, le
vando em conta a depopulação do pri
meiro século da colonização européia, 
acha que a população dessa tribo deve ser 
elevada para 52.500 em 1542, época da via
gem de Orellana. 

O quadro demográfico atual da po
pulação indígena brasileira, publi

cado pelo CEDI em'1980, revela uma po
pulação total de 227.801 índios em todo 
o Brasil. Comparado com o máximo esti
mado por Darcy Ribeiro em 1957, este 
número denota um crescimento popula
cional da ordem de 130% em 23 anos. 
Em relação ao total aventado em 1977 
por William Denevan apenas para a Hi
léiaAmazônica, porém, o total divulgado 
pelo CEDI indica que houve, num perío
do de 480 anos, uma depopulação de 
seis para um, ou seja: onde havia seis ín
dios, restou apenas um. 

D evemos recordar que o mapa etno
histórico do Brasil e regiões adja

centes, elaborado em 1944 por Curt Ni
muendaju e recém-publicado, enumera 
1.400 tribos pertencentes a 40 famílias 
lingüísticas. Este trabalho de Nimuen
daju, baseado em vinte anos de pesquisa 
de campo e na consulta a 973 fontes bi
bliográficas, permitirá uma reavaliação 
do montante da população aborígine 
brasileira em melhores bases. 

O levantamento realizado por Darcy 
Ribeiro acusa a existência de 230 grupos 

étnicos em 1900, reduzidos em 1957 a 
143 tribos. Teria havido então a extinção 
de 87 grupos, ou 37,8% do total. Diante 
desse quadro dramático - a total extin
ção de "quatro de cada dez tribos exis
tentes em 1900" -, o autor teme que, " ... 
a prevalecerem as mesmas condições, 57 
dos 143 grupos hoje existentes desa
parecerão até o fim do século". Ainda é 
cedo para se julgar o acerto desta avalia
ção, mas é de se esperar que essa pers
pectiva sombria não se confirme. 
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A LEITURA nos 
CROMOSSOMOS 
HUMANOS 

Citogenética humana, de Ber
nardo Beiguelman. Editora Gua
nabara Koogan , Rio de Janeiro, 
1982, 328 p. 

' 

A vitalidade da genética bra
sileira , traduzida em termos de 
uma produtividade constante e de 
alta qualidade, resulta , pelo me- · 
nos e m parte , da existência de 
chefes de grupo de rara compe
tência estrategicamente distribuí
dos pelo BrasiL A genealogia 
científica desses líderes é bem de
fi nida, vinculados que são a fi
guras do calibre de Krug , Brie
ger , Dreyfus e Dobzhansky . A 
concentração da tarefa da forma
ção nas mãos de uns poucos certa
mente terá contribuído para que 
as diferentes equipes, constituí
das a partir de um grupo inicial 
também pequeno , conservassem 
características bastante seme
lhantes . De fato , Freire-Maia, Pa
van , Cordeiro , Kerr, Saldanha e 
Salzano são alguns nomes em 
torno dos quais se constituíram 
focos irradiadores da disciplina 
no Brasil e que se aproximam 
pelo denominador comum da alta 
qualidade de seus trabalhos. 

A conseqüência prática mais 
importante dessa história foi a 
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RESEN.HA 
constituição de núcleos de inves
tigação científica e de formação 
de geneticistas . A persistência do 
processo , bem como sua progres
siva ampliação nos dias que cor
rem podem ser constatadas nos 
congressos nacionais de genética, 
realizados no âmbito das reuniões 
anuais da SBPC, nos quais se 
apresentam as novas ger;ções ãe 
investfgadores na disciplina. 

Apesar de serem múltiplos e ex
tremamente variados os interes
ses da genética, essa população 
mantém uma coesão admirável, 
materializada no Programa Inte
grado de Genética (PIG), em boa 

;horaimplantado pelo GN'eg e em 
vigor há quase oito anos. Certa,. 
mente a trajetória sumarizada 
acima terá de certa forma contri
buído para o atual estado de coi
sas. O desempenho do PJG no 
período 197 5-1981 , aferido pela 
análise dos trabalhos publicados e 

de sua função de inti~,: âmbio 
científico, comprova o ;àcerto de 
sua criação . 

Lado a lado com a atividade 
produtora de conhecimento, pro
gride a tarefa de formação de re
cursos humanos, cujos índices 
são também expressivos. Entre 
julho ·de 1975 e outubro ele 1981., 

''+284 teses de mestrado+e :f 54 de 
doutorado foram completadas em 
associação com o PIG. Dentro 
desse contexto , o livro didático 
tem importância redobrada: além 
de atender às necessidades na
turais do ensino, pode-se consti
tuir em instrumento determinante 
lia orientação das novas gerações. 

Entra aqui a figura ímpar-de Ber
nardo Beiguelman. Rebelde ao 
sistema, desvinculado (em nosso 
entender , apenas formalmente) 
de programas, ainda assim exerce 
uma influência que, no plano in
dividual , é difícil de ser igualada. 
Sua atividade de pesquisador está 
firmemente estabeleciêl~ ,r em es
pecial no que concerne às idéias 
que lançou em conseqüência de 
seus estudos sobre a lepra. Vários 
anos à frente de seus pares na in
vestigação do problema, teve 
seus trabalhos recentemente reco
nhecidos e devidamente aprecia
dos , inclusive em congrei so in
ternacional que celebrp u seu 
nome . A originalidade de seu 
pensamento ·está associada às 
características do meio ambiente, 
o que o faz um pesquisador bra-

sileiro por excelência, a partir da 
escolha dos temas de trabalho. 
Ainda no últímo Congresso Na
cional de Genética deu um verda
deiro seminário sobre a lactase, 
que sugeriu como tema para estu
dos genéticos e bioquímicos, com 
repercussões sociais, demons
trando uma ampla visão do pro
blema. Tudo sem o menor ruído 
ou pretensão. 

Estas mençõe$ se fazem neces
sárias para uma correta aprecia
ção de seu novo texto sobre cito
genétic a humana, aperfeiçoa
mento de obras anteriores seme
lhantes, editadas em 1967 e 1974. 
O sucesso alç~nçad9 não o impe
diu de rever:'ô' trabalho e retornar 
agora com um novo livro que, 
mais do que nunca, reflete as qua
lidades fundamentais que cita
mos. São de destacar: a inclusão 
da experiência do Departamento 
de Genética Médica da Faculdade 
de Ciências Médicas da Uni
camp, que che{ia; as referências à 
contribuição nacional nessa área 
pela citação de outros centros na
cionais dedicados à citogenética 
humana; o cuidado com as notas 
históricas, sempre apresentadas 
com um mínimo de, interpretação 
e esc.Iarecimento. Acresce a tudo 
isso o PI~t;.{ que+dá um autor que 
sabe disting

0

uÍf Ó latim do grego 
na etimologia dos termos téc
nicos. 

O plano geral do livro é sim
ples. Na introdução, injeta uma 
distinção sutil entre genética mé
dica e genética clínica, e demons
tra a necessidade imperiosa de um 
hospital-escola para o desenvol
vimento multidisciplinar capaz de 
demolir a idéia de que doenças 
hereditárias não podem ser trata-

. das. Segue-se um capítulo sobre 
os ácidos nucléicos, onde o autor, 
fora de seu interesse central, 
ainda assim nos dá uma visão 
atual, embqra sumária, dos ., .. as
pectos da:giei,ogia molecular que 
podem interessar ao citogeneti
cista. Talvez seja um dos capí
tulos onde melhor se revela o di
datismo de Beiguelman. O jargão 
dos especialistas é judiciosa
mente repudiado, junto com as 
traduções apressadas , que che
gam por ÍSSQ, mesmo a fornecer 
noções erratlas dos fenómenos 
que descrevem. Detalhes como a 
cinética de renaturação do ADN 
(valores cot) e o papel da desenro
lase. aparecem com clareza. 

O capítulo 3, sobre divisão 
celular, é o preâmbulo para a 
apresentação dos cromossomos 
metafásicos. Dando cumpri
mento a um plano que só. não é se
guido quando há completa impos
sibilidade de obtenção de material 
em nossos laboratórios, as ilustra
ç§~s são de autores nacionâis, 'em 
grande parte do próprio departa
mento chefiado por Beíguêlman. 
Os comentários técnicos dão im
portância ao impacto que o desen
volvimento das metodologias de 
investigação tem sobre o progres
so dos conhecimentos em qual
quer disciplina da área biomé
qica. foi por reconhecer es.~efato 
queChagas , para citar um líder da 
ciência brasileira, fez instalar na 
antiga Universidade do Brasil 
(hoje UFRJ) técnicas de. van
:guarda, para sua utilização pelo 
corpo de cientistas atuantes e em 
formação. No caso de Beiguel
mJtn, a experiência de y,ários la
bôt~tórios é condensada pela re
ferência a técnicas padronizadas, 
o que aumenta em muito sua utili
dade. As instruções, neste parti
cular, são muito detalhadas e per
mitem a execução prática até 
mesmo por iniciantes. ·O corpo 
menor de impressão permite a lo
e · ação imediata, no têXto , da 

• rição das técnicas de ban
cada; em geral, se encontram no 
final dos capítulos pertinentes. 

O estudó da meiose e da game
togênese (cap. 5) prepara o terre
no para a descri'ção das aberra
ções cromossómicas e das cro
mossopatias autossômicas (cap. 6 
e 7). De maneira análoga, Q,.sexo 
nuclear (cap. 8) abre o caminho 
para o estudo das aberrações cro
mossómicas sexuais. O texto se 
encerra com o 10.º capítulo, que 
trata dos dermatóglifos. 

Um livro assim só poderá pres
tar bons serviços à causa da gené
tica em nosso país, se· · for-

do corretamente e de. eira 
ara aos estudantes, seja esti

mulando as vocações que nele 
irão buscar os ensinamentos bási
cos de que necessitam. Portant-0, 
como investigador e como didata, 
Beiguelman é voz ativa e se enqua
d~a perfeitamente dentro do pa
norama atual da genética brasileí-

tla qual é figura destacada. 

Darcy F. de Almeida 
Proféssor-adjunto do,lnstituto de 
Biofisica da UFRJ. 
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Na sexta seção(' 'Os processos 
decisórios do setor público"), 
Jorge Vianna Monteiro avalia em 
seu artigo ''Organização e disfun
ções da política econômica'' as 
raízes das disfunções decisórias 
do setor público, e conjectura se 
'' ... a relativa inoperância das 
políticas públicas reflete, em 
certa margem, a ,.inadequação do 
arranjo organizacional de nossa 
economia''. 

Finalmente, nos três textos que 
compõem a sétima seção ("Alter
nativas de política econômica"), 
fica explícito o intuito construtivo 
das críticas formuladas ao longo 
do livro. ~quj,ts autores apre:.. 
sentam sugestões para uma polí
tica econômica alternativa. que, 
nas palavras de Pér.sio Arida, '' ... 
evite o perigoso ajuste voluntário 
via contração de importações de
senhado no documento do CMN 
de 25 de outubro de J 982 e ao que 
tudo indica ratificado pelo FMI'' 
No primeiro texto ("Por uma 
política económica positiva"), 
Edmar Bacha propõe ''uma 
agenda alternativa para ação que, 
sem prejuízo de uma firme atua
ção nas frentes de negociação fi
nanceira internacional, diga um 
rotundo não à recessão''. Além 
de. considerar um projeto autô
nomo de desenyplvimento mais 
desejável, existe a preocupação 
de que o tênue tecido social bra
sileiro não resista a uma recessão 
prolongada, à espera de uma 
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eventufll recuperação das eCQJ@
mias centrais, como a que parece 
estar implícita na proposta ofi
cial. 

No segundo texto ("Do mila
gre à crise: a economia brasileira 
dos anos oitenta") , José Márcio 
Camargo procura '' ... mostrar 
que a atual crise da economia bra
sileira é o . resultado da inade 
ção da estrutura produtiva do s 
à realidade atual da economia in
ternacional''. Argumenta ainda 
que a recessão não só é insusten
tável do ponto de vista social 
como torna mais difícil a desejá
vel reordenação interna da eco
no 

lo final do livro {; 'Au . -
teridade, autotelia e autotomia'') , 
Pérsio Arida apenas constata os 
conhecidos efeitos deletérios de 
reagir ao colapso cambial invo:.. 
cando os princípios de austerí
dade, e passa rapidamente ao que 
inte~es~a: '' ... avaliar sua eficáçi~ 
(das ,,i{~Wica'l de austeridad~) 
diante da ameaça de estranguia, 
mento externo". Demonstrada a 
ineficácia das políticas de austeri
dade que " ... realizam o ajusta
mento da economia diante dares
trição externa reduzindo o nível 
de atividade sem alterar a estru
tura" , Arida sugere uma altema:
tiya be.terodoxa que '' .. . alteti:t~ 
estrutura para poder responder à 
restrição externa aumentando o 
nível de atividade'' . O conjunto 
de medidas alternativas que su-

gere parece ser cô'risistente, o que 
não quer dizer que sua operacio
nalização seja trivial. Na reali
dade, a heterodoxia supõe um re
alinhamento das relações de po
der no Brasil , o que por si só já é 
complexo o bastante ... 

Nesta resenha; a preocupação 
a de apresent~t ;,oojetJvamente 

as idéias básica; ~ e as principais 
conclusões dos artigos que com
põem á coletânea organizada por 
Pérsio Arida. A finalidade foi in
formar o leitor sem qualquer pre
ocupação crítica . Só agora me 
permitirei uma breve apreciação 
pessoal, dizeq ue trata-se ·de 
um dos mais ím ante5. se não 
o mais importante, esforço feito 
por um grupo de economistas in
dependentes no sentido de prestar 
uma contribuição séria ao debate 
onde estão sendo forjadas as 
idéias que, futuramente , meta
morfoseadas . e .. implementadas 
como medidas ât política econô
mica, deverão resgatar o Brasil da 
crise. A existência de um núcleo 
bàsico e comum de idéias de 
forma alguma equivale à homo
geneidade absoluta das várias su
gestões apresentadas. A diversi
dade é bem-vinda, e o debate é 
aberto - como aliás, deve sér 
numa sociedad ... m .aspirações 
democráticas. 

Marcelo de M. Lara Resende 
Professor do Departamento de Eco
nomia da PUC-RJ. 

Para 
~ voceque 

está ... 
. . . pensando, participando, 
vivendo de olhos abertos a 
realidade brasileira. 
Uma cobertura completa do 
que acontece 
no mundo dos livros. 
Com objetividade, sem perder 
o humor, a criatividade 
naturalmente, a 
seriedade. 

traz, 
mensalmente, 
resenhas, críticas, 
polêmicas, uma indicação 
confiável das melhores opções 
de leitura, além de uma relação 
dos livros publicados no mês. 
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- Dr. Moussatché, quando o senhor começou a trabalhar 
no Instituto Oswaldo Cruz, no início da década de 1930, 
como era o ambiente científico, quais eram as personali
dades, o que o impressionava _mais? 
- Bem, o ambiente, naquela ocasião, era muítO' restrito. Contavam-se 
pelos dedos ::JS essoas que faziam pesqt,Jisa. Em fisiologia, os pionei-
ros foram d · ãos, Álvaro e MigueJ0~zór10 de Almeida. 
lhavam num . a .••• oratório improvisadq no galpão de uma casa rua 
Machado de Assis, no bairro do Catete, Rio de Janeiro. O laboratório 
era particular, e era mantido pelo industrial Cândido Gaffré. Álvaro e 
Miguel Ozório, muito produtivos, já tinham vários estudantes·de me
dicina trabalhando com eles no galpão da rua Machado de Assis 
quando Carlos Chagas, então diretor do Instituto Oswaldo Cruz, teve 
em 1919 a ampla visão de convidar Miguel Ozório a organizar o .,eri-
meiro labor: ·o de fisiologia numa· ição oficial. Foi rt 

boratório pr rsor que se-origino ologia brasileir . 
- Como ef'a nessa época, em M uinhos, a captação de 
recursos, o financiamento da atividade científica? 
- Bem, esse era um problema sério. No Instituto Oswaldo. Cruz, na
quela época, não havia verbas especificamente destinadas às linhas de 
pesquisa. O dinheiro proveniente do governo federal destinava-se a 
objetivos imediatistas, como a fabricação de vacinas etc. Esse dinheiro 
era - por uma "química:', como se dizia - utilizado para a s 
fundamental;plló Instituto, pois não h · or rarte do gove 
há atualmeqte,\não é?) a compreensãq ata da importâncià s
quisa básica para o país. E havia também dinheiro provenientê da 
venda aos fazendeiros da vacina contra a peste.da manqueira cfue as
solava o gado, descoberta e fabricada no Instituto. Essa verba era par-
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Hai~ Moussatché nasceu em 191 O na Turquia, e 
veio Jkit:a o Brasil ainda áia'>!lça, Aqui, diplomou-sê 
médico pela Universidade do Brasil, atual Universi
da,de Federal do Rio de]aneiro, em 1933. Começou 
a trabalhar em fisiologia ( disciplina que estuda, os 
processos de funcionamento dos organismos vivos) 
como monitor ainda, durante o curso médico, e só 
foi contratado pelo Instituto Oswaldo Cruz em 
19~7,fá com anos de tra~r:;lho1uu1uela instituição. 
No Instituto Oswaldo Crilz"teve uma carreira de 
quase quarenta anos. Foi chefe da, seção de farma
codinâmica, e depois da, de fisiologia entre 1958 e 
1964. Teve seus direitos políticos cassados, junto 
com outros nove pesquisadores de Manguinhos, em 
1970, num rumoroso processo de perseguição polí
tica que abalou os meios cientificas e culturais do 
país;, ~~~tl:e 1971, é pr~R~<Jrt~" Universidad ceryl 
tro-Ocxidental, em Barqu~tméto, Venezuela, onde 
formou nos últimos dez anos um laborioso grupo 
de pesquisa. É autor de cerca de duzentos trabalhos 
científicos em farmacologia, bioquímica e fisio
logia. 

o bi!iifaf•···.-.- o mo R 
HAITY 
MOUSSATCHE 

cialmente utilizada em pesquisa básica, livre de restrições governa
mentais. 
-A ascensão de sua geração à linha de frente no Instituto, 
aí pela década de 50 e início dos anos 60, coincidiu com a 
estagnação e depois declínio da instituição. Apareceram 
outros grupos que tinham uma visão completamente di~ 
ferente do qp.e,flevia ser o Institu !{e ocasionQW!;frQ'JCJ,, 

k if" . -, K< . .,,. · .. iti. t> -~ 

série de choques que redundara a tassação dos direi-
tos políticos de de% pesquisadores - inclusive o senhor -
em 1970. Como vê esse processo? 
- É complicado. Não estou completamente de acordo com a idéia de 
que o Instituto Oswaldo Cruz havia entrado em declínio. Isso não é 
verdade. O Instituto teve uma fase heróica, a fase de Oswaldo Cruz e 
Carlos Chagas, em q~e se descobriram doenças e m~canismos p1toló-
gicos, desenv " -se vacinas~ pr<;>'"c terapêuticos, tudo cdm; 
grande impáê al. Depois passGtF ·nvestigar quest9es,,qpe ., 
não produziam wanchetes de jornal, màS e eram igualmente im-
portantes para a ciência. Da fisiopatologia da leishmaniose, a doença 
parasitária descoberta por Gaspar Vianna, passou-se à crioepilepsia, 
ou seja, às crises convulsivas produzidas em rãs por resfriamento da 
medula espinhal. Na época das cassações não havia declínio, mas sim 
um verdadeiro florescimento, com muitos laboratórios ativos, o de 
Walter Oswald<;>, u?, o de Gilberto Vi~qlª, o de Herman Lent, o meu 

· . Todos com,r;nuita yblicações, muitas linhas 
de trabalho, fu ... studantes. E a prov "'' o é que em várias iq§tf: 
tuições do paísJ;~mo oJnstituto de Biofísica, a Escola Paulista de :fyie
dicina, a Universidade de Brasília e outras, encontram-se pesquisa
dores que começaram naqueles laboratórios de Manguinhos. 
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PERFIL 
e, 60 Jalava:7s.c 

Ciência, que .f◄ êndida pelos u-
tros tan como a possibilidatje de um avanço nâ éstru
turação do apoio à pesquisa no Brasil. Como vê boje essa 
tdéia? 
-. Bem, ess~ foi um assunto muito pplêmico. Algumas pessoas acha
vam que a q:iação de um Ministério d.,i. Ciência iria burocratizar o tra
balho cientiftço e seu financiament " cargo seria político, ~ r~erbas 
portant como o eram n elho 
Naciô ttisas, ,que nàv o em J952. 
tento a i cho que o miriist util, não tenho ,, 
chamada burocratização. O ministéri elevaria o status da ciA eia nas 
esferas de governo, e poderia coorêlenar menos dispersivamente o 
apoio à ciêpda, que atualmente se faz de modo desigual em vários 
órgãos diferentes. Já naquela época grevíamos o que ocorreu depois 
com o C~gq q presidente do CNPqf inicialmente o almirante Álvaro 
Alberto, dava-se diretamente a sidente da Repúb · , 

-Existe as ra%ões que m.ov~pia curiosidade d9 cien
tista, não e.r E os cientistas séío'muito diferentes: alguns 
passam anos e anos no mesmo campo, pesquisando um 
mesmo problema de degrau em degrau. Outros são mais 
dispersivos, espíritos mais lúdicos; sua vida científica é 
mais irregular, %igue%agueante. Como o senhor se vê 
quanto a iss9? 
- Bem, eu cétemente me coloco nessa segunda categoria. Além dis-
so, acho qu , ,;asil, como nós de áíses subdesenvolviçl.os, q 
pesquisado er mais de uma áre .. abalho, porque nãoé raro 
que você eq dificuldades insupetãveis numa área, e nesse caso 
tem a opção e mover-se a outro campo no qual já iniciou algo. En
quanto espera um aparelho importado, que leva anos para chegar, 
continua trabalhando em outro assunto. 
- Existem diferenças de responsabilidade social entre 
cientistas de países desenvolvidos e os de países como o 
nosso, do T ceiro Mundo? 

de 1 reportar- , do Plan~jam - - Acreqit responsabilidaçl.ê• ~oçtal do pesquisador ~ejcl;. a 
apenas c ió de ciência 

da Sep trtistério da Ciên o menos manteri ycio, 
nalizado o ~fesso aos mais altos foro$ do governo, como ocorreu nos 
países que o criaram depois daquela proposta. 

-Na ocasião em que esse debate estava ocorrendo bouve o 
movimen~p de 1964, e alguns .. anos depois o perfoP,o de 
"caça às' uxas'' que redun u. na cassação dos % de 
Mangid · :''Como o senhor ria aquele do? 
.:::..... Os lá s chefiaêlos ue se opunbi 
zes com a conduzido o I ram sendo marg os, 
depois hostilizados e boicotados, e por fim tiveram seus chefes àfasta
dos do Instituto. As verbas escassearam, os jovens não viam !Jlais pers
pectivas e procuravam outras instituíções. O laboratório de Walter 
Oswaldo ~ruz foi fechado, e seus assistentes se dispersªr~ {lOr ou
tros centrQ§] ::le pesquisa. Na verdade;' o que houve de gravei naquela 
ocasião · a nossa cassação, afastamento. 
nós e s, seja em qut ja 

as..instituições n grave foi ◊ 6 o de 
nossos lab terios, a dispersão dos estudantes, a destruição cielléca-
das de traba.lho paciente de construção e formação de pessoal. A divi
são de fisiolpgia, fruto do espírito visionário de Carlos Chagas, foi eli-

, minada, simplesmente deixou de existir, situação que perdura até 
hoje. 

-Qua 
fisiqlô 
-om 

~ido os temas d 
ngo destes . 

,:.áêil descr.~vê-1 
Ozório éida, investigand<) ~ ...... eri6meno daçriQ.e , já+ 
➔menGioaa€i0::".lsso nos tomoualgunsãnõs. Para explicar este e.outros 
fenômenos, passei a me interessar pelos mediadores químicos da 
trànsmissão sináptica, ou seja, pelas substâncias que transferem a in
formação de"uma célula nervosa a outra. A acetilcolina, por exemplo. 
A pesquisa ..,científica é curiosa: 9.qa9-do você resolve ugi p};'.qbJema, 
apare e~~ que te a~a<:t a ou~rns ca 
meu esviou para o e •<·•·•· choque at13li 
baia, i enta reação imuo ~. que pode provoc rte. 
Isso me levou a problemas de iJDunolôgia, imunofarmacológia, e por 
fim acabei tentando até mesmo um~ experiências em psicologia ex
perimental. Quando saí do país e fui trabalhar na Venezuela, comecei 
estudando certos venenos de cobras como a cascavel e a jararaca. Sou
bemos pela literatura especializada ·ue o gambá, tão comum no Bra-
sil, é res· te ao veneno dess ras. Interessou-nos r,por 

t~i,ca do soro , ue 
'10 o camundo a o 

.senenó raca. E isso natural deu origem a umàquantidade 
enorme de prõblemas: isolar e purjfiçár a fração ativa do soro. Deseja~' 
mos conhecer sua estrutura. 
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uer país. O contínuo dêsenvolvimento científico Jaz 
aparecer a tô omento temas que ex;;i.cerbam a consciência da res
ponsabilidade. s0cial do cientista. É o caso da física nuclear, bem co
nhecida sua evolução histórica. E é o caso, mais recente, da engenha
ria genética. As descobertas feitas nessa área, hoje de tanto interesse, 
podem ser utilizadas socialmente de várias maneiras, às vezes com 
conseqüências'bastante graves para a humanidade. Frente a isso, to-
dos os pt;~ dores do mundo têm.r ual responsabilidade. Q cien-
tista é uni' essencialmên tico, porque a base da içiv-esti-
gação cié é.o respeito à verdade. É claro, no entanto, qqe o cien-
tista é um ser humano como qualquer outro, e embora a lógica de seu 
trabalho seja o ideal da busca da verdade, nem sempre ele se conduz 
irrepreensiyelmente dentro dessa trilha. Todos sabemos que têm ha
vido denúncias de fraudes Científicas, plágios, relatos de resultados 
falsos. Esses fatos deploráveis resultam tanto das fraquezas humanas 
de que o cieQti.~ta não se pode livrar como de uma estrutura acacha-
pante que pressiona o pesqui r a publicar seus resu os 
o mais rá sível, a qualquer ç . ' publicai ou mor as 
de modo g~ ,, , cho que a maior parj:e. da comunidade cientíq .. ca se
gue os princípios éticos mais autênticos do trabalho científico, 
mesmo porque todo resultado da pesquisa de um investigador será 
replicado mais cedo ou mais tarde por algum outro pesquisador, e 
confirmado ou negado. Ao longo do tempo, a verdade acaba se esta
J)elecendo, apesar de tudo. 
-Os dent socialmente resPonsáveis reivindicam par-
ticipar d" amento e executãq da política cientifica 
do país. gnifica descobrir qual a política científica 
maiS+ap'Fopriada-ao Brasil. Transfiro a pergu~ta ao· se
nhor: como é que a ciência 'de um país Pode avançar mais 
rapidamente? 
- Bem, costuma-se apontar duas maneiras antagônicas: uma política 
científica dirigista, voltada para a resolução de.certos problemas, con
tra Uma políticácientífica liberal, multidisciplinar, sem metas. Eú não 
as vejo co · tagônicas. Ao contr' · · ,acho que devem co~;xistir. 
Nosso país e.r;. úm orçamentop a.fiência que nos pernfitafa-
zer as duas as simultaneamente. ~inguém pode pôr em dúvida 
que devemos ter metas prioritárias, para resolver problemas de im
pacto social. Não há dúvida de que devemos avançar na criação de 
uma tecnologia do álcool combustível para diminuir nossas importa
ções de petróleo. O que é imperdoável é considerar que apenas essas 
questões merecem nosso esforço científico. É imperdoável porque já 
está mais qu emonstrado que de urha pesquisa aparentemente dile-
tante pode m enorme. signíf,i ' ocia1. Quem pensa qµê se 
deve apl o .. orçamentô da p sa científica em proolemas 
"prioritário não está fazendo mais qúe obrigar o Brasil a continuar 
sempre na retaguaraa da investigação básica e tecnológica e, por
tanto, a permanecer uma economia dependente. 
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a alternativa para 
Nos ecossistemas naturais, como as 

matas, os cerrados e os campos nati
vos, há um perfeito equilíbrio entre os 
seres vivos, e entre estes e o meio. Esta 
condição resulta da interação entre as es
pécies, e da adaptação destas ao meio ao 
longo de extensos períodos de tempo. 
São sistemas quase fechados porque, de
vido a razões pouco conhecidas, novas 
espécies dificilmente se estabelecem 
neles de modo natural. Em qualquer 
deles, a densidade populacional de um 
inseto fitófago, isto é, que se alimenta de 
plantas, é controlada principalmente 
pela densidade populacional da espécie 
de planta pela qual ele tem preferência e 
por seus inimigos naturais (parasitas, 
predadores e patógenos, ou seja, seres 

70 

que lhe causam. doenças), além eviden
temente dos fatores físicos como a tem
peratura, a umidade e a luz, entre outros. 
Assim, é muito raro que um desses inse
tos assuma a condição de praga em tal 
ecossistema, ou seja: é raro que sua po
pulação aumente ao ponto de causar da
nos consideráveis às plantas. 

Ao contrário, nos agroecossistemas 
em geral, sobretudo nas grandes mono
culturas atuais, criadas pelo homem para 
atender às exigências alimentares e in
dustriais dos grandes centros urbanos, o 
equilíbrio biológico foi quebrado. Ha
vendo grande densidade de uma ou de 
poucas espécies de plantas, é maior a 
disponibilidade de alimento para apenas 
alguns insetos, ficando prejudicada a so-

brevivência de outros, inclusive parasi
tóides (insetos que parasitam outros in
setos) e predadores. Nisto reside a prin
cipal origem das pragas florestais e agrí
colas. 

O mesmo ocorre quando um inseto fi
tófago é levado sem seus inimigos na
turais para uma região ou país onde an
tes não existia. Se ele consegue adaptar
se às novas condições ambientais, utili
zando a mesma planta hospedeira -
com a qual geralmente é levado - ou 
plantas da mesma família lá existentes, 
fatalmente torna-se uma praga. Isto tam
bém acontece quando uma espécie de 
inseto que ocorre por exemplo em uma 
planta nativa do cerrado se adapta a uma 
nova espécie vegetal, ali introduzida em 
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Fig. 2. Desfolhamento de plantação de eucaliptos (Eucalyptus grandis) pela mariposa Apatelodes sericea, em Conceição do Mato Dentro (MG). 

George Washington G. de Moraes 
Philippe G. Brun, Lourdes A. Soares 
Professor-adjunto, professor-assistente e pesquisadora 
do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais. 

o controle de pragas 
monocultura pelo homem. Se seus ini
migos naturais não conseguem adaptar
se às novas condições, ou demoram a fa
zê-lo, este inseto se torna uma praga im
portante, o que depende apenas de seu 
potencial biótico, isto é, de sua capaci
dade de sobreviver e multiplicar-se. 

D este modo, pode-se dizer que as 
pragas surgiram com a agricultura 

e aumentaram com a monocultura, e as
sim como a agricultura é uma antiga con
quista do homem, também são antigas as 
tentativas que este tem feito para elimi
nar as pragas ou pelo menos mantê-las 
sob controle. Entre os métodos utiliza
dos há mais tempo encontra-se o do con
trole biológico, método natural que con-
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siste basicamente na utilização dos ini
migos naturais de cada inseto para con
trolar a densidade de suas populações. 
Na Antigüidade, chineses e árabes já lan
çavam mão de certas formigas preda
doras no controle de alguns insetos que 
se constituíam em pragas dos citros e das 
tamareiras. A descoberta de que alguns 
insetos são parasitados por outros inse
tos só foi feita no século XVII, e serviu de 
base para métodos mais sofisticados de 
controle de pragas por meios naturais. 

O controle biológico de pragas tor
nou-se mundialmente conhecido e con
sagrado a partir da divulgação dos resul
tados obtidos no fim do século passado 
na Califórnia (EUA), onde se conseguiu 
controlar o pulgão-branco dos citros 

(Icerya purchasi) por meio da liberação 
nos campos de cúltivo de uma espécie 
de joaninha (Rodo/ia cardinalis) impor
tada da Austrália. Desde então, várias ou
tras pragas foram controladas em diver
sos países do mundo com o uso deste 
método, e cada vez tornava-se maior o 
número de projetos envolvendo a apli
cação do controle biológico. 

No entanto, com a introdução do DDT 
( diclorodifeniltricloroetano) ao final da 
Segunda Guerra Mundial e, mais tarde, a 
de outros inseticidas orgânico-sintéti
cos, o controle biológico foi sendo réle
gado a segundo plano. A razão principal 
é que o inseticida químico age sobre 
quase todos os insetos, sua manipulação 
é fácil e mecanizável ~ sua produção em 
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Fig. 3. Mapa do estado de Minas Gerais, mostrando os plantios de eucaliptos no estado e a ocorrência de lepidópteros desfolhadores destas 
árvores. 

larga escala é possível, envolvendo assim 
grandes interesses econômicos. 

Pouco a pouco, foram aparecendo as 
desvantagens do uso de inseticidas in
dustriais, embora seu consumo continue 
alcançando cifras impressionantes. Em 
1980, consumiram-se no mundo 2,25 mi
lhões de toneladas, ou seja, mais de meio 
quilo por habitante do planeta. 

O primeiro problema surgido com o 
uso imoderado de inseticidas quí

micos foi a descoberta de seus efeitos tó
xicos sobre animais e plantas. 
Agindo indiscriminadamente sobre a 
maioria dos insetos e sobre muitas espé
cies de outros animais e de plantas, pro
duziram graves desequilíbrios biológi
cos como, por exemplo, o reapareci
mento de focos devido à destruição dos 
inimigos naturais pelo inseticida; o au
mento das populações de ácaros ( carra
patos etc.); a redução dos índices de 
polinização das plantas devido 
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aos efeitos sobre os insetos que a execu
tam e, finalmente, a intoxicação e a 
morte de peixes, aves e mamíferos, in
clusive o homem. Estatísticas indicam 
que, no mundo, o índice de mortalidade 
devido a pesticidas é de 5,16 por milhão, 
o que equivale a 20.640 mortes por ano. 
A partir de dados da Agência de Proteção. 
Ambiental dos EUA, estimou-se que há 
anualmente naquele país cerca de 
45.000 casos de envenenamento hu
mano por pesticidas, com 3.000 hospi
talizações e 200 mortes. No Brasil, tercei
ro consumidor mundial de inseticidas, 
os números devem ser semelhantes. Só 
no Rio Grande do Sul, houve 5.000 casos 
de intoxicação em 1982. 

Outra conseqüência foi o surgimento 
de linhagens de insetos resistentes, o 
que ocorre hoje em quase 400 espécies 
das 500 que apresentam maior interesse 
agrícola e médico. Elas são resistentes a 
um ou mais inseticidas, havendo alguns 
casos de resistência a todos os insetici-

das químicos conhecidos. A situação é 
muito semelhante à das bactérias que se 
tornaram resistentes a antibióticos. 

Além disso, os altos custos e a necessi
dade de se aumentarem as doses e a fre
qüência da aplicação devido à perda da 
eficiência tornaram algumas culturas 
economicamente inviáveis, caso do algo
dão em algumas regiões do mundo. No 
nordeste do México, por exemplo, a área 
plantada passou de 300.000 hectares em 
1960 para 400 hectares em 1970, provo
cando a falência de agricultores e de in
dústrias de beneficiamento devido aos 
altos custos do controle químico. Além 
disso, algumas pragas que eram secun
dárias, como a mariposa Heliothis vires
cens, tornaram-se principais e resisten
tes a todos os inseticidas conhecidos. 

Finalmente, devido à demonstração 
de seu efeito cancerígeno em animais de 
laboratório, o DDT teve seu uso proi
bido nos EUA, ocorrendo depois o 
mesmo com o Aldrin, o Heptacloro, o 
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Fig. 4 e 5. O gráfico mostra o crescimento do plantio de eucaliptos em Minas Gerais após o 
advento dos incentivos fiscais para reflorestamento. Acima, detalhe de área de uma plan
tação desfolhada por ataque de lepidópteros. 

Dieldrin, e Clordane e o Mirex . Em 
vários países do mundo, os inseticidas 
cloradas estão sofrendo proibições 
idênticas. 

Ainda assim, estes mesmos países con
tinuam a fabricar e a exportar inseticidas 
químicos para o Terceiro Mundo, caso 
dos EUA, da Grã-Bretanha e da Alema
nha, que chega a exportar 94 % de sua 
produção. Ar:, medidas de proteção dos 
importadores são raras, e uma exceção é 
o estado do Rio Grande do Sul, que em 
1982 proibiu o uso de inseticidas dora
dos em seu território. 

De todo modo, esses problemas 
deram grande impulso à pesquisa e ao 
desenvolvimento de métodos alternati
vos para o controle de pragas. Entre eles, 
podem-se citar a seleção de espécies de 
plantas resistentes a pragas, a aplicação e 
o desenvolvimento de técnicas para o 
manejo de culturas agrícolas e florestais, 
a produção de machos estéreis, a identi
ficação de substâncias naturais como os 
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feromônios, os hormônios juvenilizan
tes e substâncias atraentes e repelentes 
( ver "A caminho do controle biológico", 
em Ciência Hoje n."·3), e o controle bio
lógico propriamente dito, método ofi
cialmente recomendado pelâ Associação 
Americana de Entomologia a partir de 
1964. Para se ter uma idéia do alcance 
desta mudança, 70% daverba de pesqui
sa do Departamento · de Agricultura dos 
EUA se destinam hoje a projetos de con
trole não-químico e de biologia básica. 

D esde 1975, desenvolvemos, no De
partamento de Bioquímica do Insti

tuto de Ciências Biológicas e no Museu 
de História Natural da Universidade Fe
deral de Minas Gerais (UFMG ), um pro
jeto de controle biológico dos lepidóp
teros - borboletas e mariposas - des
folhadores de eucalipto. A importância 
econômica, científica e ecológica deste 
projeto é óbvia. Com a expansão da in
dústria siderúrgica movida a carvão ve-

getal e da indústria de papel e celulose, 
além da recente crise do petróleo, que 
vem forçando a utilização crescente de 
carvão vegetal pela indústria de cimento 
e pela indústria química, é .cada vez 
maior a demanda da madeira desta ár
vore. Seu plantio em maior escala teve 
início em 1951, por iniciativa de algumas 
empresas siderúrgicas da região me
talúrgica de Minas Gerais. Com a co?: ces
são de incentivos fiscais a projetos de re
florestamento a partir de 1966, houve 
um aumento vertiginoso do plantio de 
eucalipto no estado. A5sim, foram planta
dos 4.859 hectares em 1967 e, quando 
iniciamos o projeto, 507.000 hectares já 
haviam sido plantados. Em 1981, a área 
total já ultrapassava 1,5 milhão de hec
tares ( ver figuras 3 e 4). 

O primeiro foco de pragas do eu
calipto ocorreu em 1967, exata

mente no início desta n9va fase, mas em 
plantios antigos da Siderúrgica Belgo
Mineira e da Acesita, na região metalúr
gica. Neste foco, cerca de 8.000 hectares 
foram desfolhados pelas larvas de dois 
lepidópteros: Thyrinteina arnobia, 
mariposa da família dos geometrídeos, e 
Euselasia euploea eucerus, borboleta da 
família dos ericinídeos ( ou riodinídeos). 

Na ocasião, o engenheiro-agrônomo 
Acácio CostaJúnior fez as primeiras ten
tativas de controle biológico da Eusela
sia, com algum sucesso. Ele observou 
que uma percentagem razoável de pu
pas desta espécie estavam parasitadas 
por moscas ( dípteros) dá família dos ta
quinídeos. Com a ajuda de trabalhadores 
da empresa, coletou grande quantidade 
dessas pupas e colocou-as em sacas de · 
açúcar vazias, em cujas bocas eram amar
radas latas com pequenos furos, pelos 
quais só passavam os dípteros, e não as 
borboletas que emergiam de pupas não 
parasitadas. Estas sacas eram colocadas 
nos pontos onde a praga ainda estava na 
fase de lagarta, estando portanto sujeita à 
ação dos parasitas. Com este método, foi 
possível aumentar consideravelmente o 
índice de parasitismo de pupas, e por
tanto diminuir a população da geração 
seguinte da praga. 

Em maio de 1975, quando fomos estu
dar um novo foco de Euselasia que 

já havia desfolhado cerca de 400 hectares 
de Eucalyptus paniculata no município 
de Caratinga, descobrimos que, além das 
pupas parasitadas por dípteros, também 
cerca de 30% dos ovos estavam parasita
dos por pequenas vespas da espécie Tri
chogramma soaresi, principal responsá-
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vel pelo controle natural da praga (ver fi
gura 7). Isto pode ser comprovado pelo 
aumento do índice de parasitismo de 
ovos, observado neste e em outros focos 
(ver figura 8). Mais três espécies novas 
de tricogramatídeos foram em seguida 
coletadas parasitando ovos de outros le
pidópteros desfolhadores: Trichogram
matoidea bennetti, Trichogramma bru
ni e Trichogramma demoraesi (ver fi
gura 9). Estes achados fizeram com que 
concentrássemos nossa atenção nesses 
parasitóides, que estão entre as espécies 
mais utilizadas em controle biológico no 
mundo todo. 

Quando iniciamos o projeto, nosso 
objetivo era estabelecer métodos de 
controle biológico através do estudo da 
biologia das pragas, de seus parasitas e 
predadores, e também de suas relações 
com a planta hospedeira e as condições 
ambientais, sobretudo a temperatura, a 
umidade, as plantas do sub-bosque etc. 
Começamos o estudo com apenas dois 
lepidópteros, e hoje, após termos visi
tado mais de uma centena de ocorrên
cias de desfolhamento em Minas Gerais 
e no Espírito Santo, coletamos cerca de 
55 espécies ,pertencentes a 17 famílías, 
20 das quais foram criadas em labora
tório para que pudéssemos estudar seu 
ciclo biológico, seu consumo foliar e ou
tros parâmetros. Coletamos igualmente 
quase uma dezena de hemípteros (per
cevejos) predadores desses lepidóp
teros, dos quais três espécies foram cria
das em laboratório para que se determi
nassem sua biologia e sua capacidade de 
predação. Quanto aos parasitóides, 
foram coletados mais de uma centena, 
entre dípteros e sobretudo himenóp
teros (vespas). 

E ntre os himenópteros parasitóides, 
destacam-se os tricogramatídeos. 

Atualmente, criamos em laboratório 
cerca de 38 cepas de insetos desta fa
mília. Dez são espécies, e as restantes 
amostras de focos diversos, o que deve 
incluir alguns ecótipos, ou seja, tipos res
tritos a habitats peculiares. Os tricogra
matídeos foram descritos pela primeira · 
vez há 150 anos pelo entomólogo inglês 
Westwood, que coletou, numa folha de 
carvalho na floresta de Epping, na Ingla
terra, um exemplar da espécie que rece
beu o nome de Trichogramma evanes
cens, ficando estabelecido o gênero Tri
chQgramma. 

A URSS é hoje o país que mais utiliza o 
Trichogramma em controle biológico 
de pragas, trabalho que teve início em 
1911, quando se transportaram os para-
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Fig. 6, 7 e 8. A mariposa Euse/asia euploea eucerus (no alto, adultos em acasalamento) é uma 
das principais pragas do eucalipto. Acima, à direita, vemos larvas de Euselasia recém
eclodidas, ao lado de ovos que não eclodiram por terem sido parasitados por Trichogramma 
soaresi. O gráfico mostra o aumento da porcentagem de ovos de Euselasia parasitados por 
Trichogramma no município de Mesquita (MG) em 1979. Os altos índices mostram como o uso 
do Trichogramma pode ser eficiente no controle natural de lepidópteros desfolhadores. 

sitos de Ac,tracã para Tachkent, multipli
cando-os em laboratórip e liberando-os 
em· seguida nos pomares atacados pela 
mariposa-das-maçãs, também conhecida 
como traça-das-frutas (Laspeyresia po
monella). No entanto, a grande revolu
ção na utilização do Trichogramma 
ocorreu em 1930, quando o norte
americano Stanley E. Flanders divulgou 
·um método de criação em massa de Tri
chogramma, utilizando ovos do lepi
dóptero Sitotroga cerealella. No ano se
guinte, organizou-se em Leningrado um 
laboratório de controle biológico que 
delineou as técnicas de criação e um sis
tema de unidades de produção capaz de 

criar Trichogramma para liberação em 
fazendas col_etivas e estatais da URSS. 

Para se ter uma idéia, em.1980 libera
ram-se na URSS tricogramatídeos em 11 
milhões de hectares, para controlar lepi
dópteros que atacam o repolho, a beter
raba, o tomate, o trigo de inverno, o mi
lho e as árvores frutíferas. Na Ucrânia, 
onde há mais de seis milhões de hec
tares sob o controle dos Trichogramma, 
existem sete laboratórios regionais que 
fornecem as cepas do inseto para 330 
unidades de produção. Cada uma delas 
as redistribui para as fazendas coletivas 
regionais, que utilizam equipamentos e 
instalações extremamente simples para 

ano 1/n. 0 6 CIÊNCIAHOJE 



sua criação. A liberação é muitas vezes 
feita pelas próprias crianças, que para 
tanto são dispensadas das aulas. 

Por outro lado, a União Soviética pos
sui hoje as chamadas "biofábricas", auto
matizadas, capazes de produzir 50 mi
lhões de ovos de Sitotroga por dia. Os 
chineses também vêm desenvolvendo 
sua própria tecnologia para criação e li
beração de tricogramatídeos, qoje utili
zados em um milhão de hectares de cul
turas e em um milhão de hectares de flo
restas. A partir de 1975, passaram a estu
dar a criação de Trichogramma em 
meios artificiais contendo gema de ovo e 
hemolinfa (o "sangue" dos insetos) em 
cápsulas de cera e vaselina. Em 1979, de
senvolveram um "ovo" com casca artifi
cial de polietileno, e nele criaram Tri
chogramma dendrolimi por diversas 
gerações: mais tarde, liberaram os inse
tos assim criados para controlar, com su
cesso, a praga Heliothis armigera. 
Trabalhos mais recentes, em que há in
clusive colaboração entre chineses e 
norte-americanos, resultaram na produ
ção de "ovos" sem hemolinfa. Até agora, 
encontraram-se na China 17 espécies de 
Trichogramma. 

Além da URSS e da China, onde exis
tem grandes programas governamen
tais, os tricogramatídeos são também 
usados na Índia e em Taiwan (Formosa), 
sobretudo em culturas de cana-de
açúcar, e em florestas japonesas. Na Eu
ropa oriental, são usados em florestas na 
Polónia e em culturas de milho e frutas 
da Hungria. Na Europa ocidental, em es
cala mais reduzida, são empregados no 
controle de pragas do milho na França e 
na Alemanha, e ainda na Holanda, em 
Portugal e na Espanha. Os EUA e o Mé
xico têm projetos já antigos de controle 
com tricogramatídeos de pragas do algo
dão, milho, tomate e repolho. Na África, 
foram empregados em Madagascar ( ca
na-de-açúcar e algodão) e na África do 
Sul (algodão). Na América do Sul, há re
ferências a seu uso na Colômbia (algo
dão e mandioca) e no Peru (algodão, 
cana-de-açúcar). 

N o Brasil, os trabalhos com Tricho
gramma tiveram início em 1946 

comJalmirez Gomez e Américo .Gonçal
ves, na Estação Fitossanitária de São 
Bento, no estado do Rio de Janeiro. Eles 
criaram T minutum, obtidos de ovos da 
broca-do-tomate (Neoleucinodes ele
gantalis), em ovos de Sitotroga cerealel
la. Ao fim de quatro anos de trabalho, o 
parasito já era produzido em massa, tor
nando-se possível sua distribuição para 
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outras regiões do país, especialmente 
Sergipe e Campos, no norte fluminense, 
onde era usado no combate a pragas da 
cana-do-açúcar.e do tomateiro). 

No entanto, a Estação Fitossanitária 
viu-se forçada a ceder parte substancial 
de suas instalações para o Centro Pan
Americano de Febre Aftosa, inclusive 
campos de experimentação, labora
tórios e os insetários onde eram efetua
dos os trabalhos com Trichogramma. 
Não fosse mais este caso de liqüidação 
de um centro de pesquisa agronómica, 
semelhante ao relatado pelo leitor Pro
cópio G.O. Belchior em carta publicada 
no número 3 de Ciência Hoje ( o da fa
zenda de Guaratiba, também no estado 
do Rio), o prosseguimento do trabalho 
de Gomez teria resultado num precioso 
acúmulo de experiência nesse campo. 
Contudo, só 30 anos mais tarde é que se 
iniciaram nossas pesquisas na UFMG, e 
não temos notícia de outras tentativas 
que tenham sido feitas neste sentido. 

N ossa criação de tricogramatídeos 
(Trichogramma e Trichogramma

toidea) é feita em ovos do lepidóptero 
Ephestia kuehniella, do qual temos uma 
criação em massa em laboratório. A pro
dução diária é de 300.000 ovos (ver fi
guras 10 e 11 ). 

O primeiro experimento que realiza
mos de controle biológico no campo, 
com a liberação de Trichogramma, foi 
feito em março de 1982, utilizando uma 
cepa de T soaresi num foco de 16 hec
tares de desfolhamento de Eucalyptus 
cloeziana,causado pelas larvas do lepi
dóptero Biera varana. A liberação só foi 
feita após um rigoroso controle de quali
dade, isto é, após a seleção da espécie e 
da cepa que mostrassem a mais elevada 
capacidade de parasitismo dos ovos do 
hospedeiro original, além de resistir me
lhor às variações de temperatura. Foram 
testadas seis espécies e 15 cepas até se 
chegar a uma escolha. 

Fig. 9. Vista lateral de fêmea da vespinha Tri
chogramma soaresi. 

Fig.1 O e 11. Abaixo, coleta por aspiração de 
adultos de Ephestia kuehniella, criados em 
massa em laboratório. Acima, vista geral da 
criação de tricogramatídeos em ovos de E. 
kuehniella. 
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É interessante notar que, embora ti
véssemos programado fazer o primeiro 
teste de liberação em focos de Euselasia, 
isto não foi possível porque ao cabo de 
mais de dois anos de experiências os re
sultados dos testes de parasitismo ainda 
não eram satistatórios para as duas espé
cies deste gênero. 

A Biera varana (figura 13) foi detec
tada por nós pela primeira vez em 1978 
no município de Antônio Dias, e depois 
em 1981 em Belo Oriente, em Minas 
Gerais. AtacavaEucalyptus alba, E. gran
dis e E. urophilla em focos nos quais es
tavam presentes vários lepidópteros des
folhadores . Nesses focos, tinha impor
tância secundár-ia, mas mesmo assim foi 
trazida para o laboratório para criação e 
determinação de seu ciclo. Em termos 
médios, este ciclo é o seguinte: os adul
tos vivem oito dias e as fêmeas põem 21 O 
ovos, com um período de incubação de 
cinco dias e meio. A fase larval dura 38 
dias, sendo que as larvas fazem quatro 
mudas e consomem 120cm2 de folhas de 
eucalipto cada uma. O estádio pupal 
dura 14 dias, o que perfaz dois meses 
para o ciclo completo. 

Em janeiro de 1982, aBlera varana foi 
a única responsável pelo desfolhamento 
de 12 hectares de E. cloeziana. Na gera
ção seguinte (fevereiro/março), mais 16 
hectares foram desfolhados. Numa 
amostragem total de 12 árvores, encon
tramos uma média de 208 larvas por ár
vore, e com base nestes dados e nos de 
mortalidade natural e por parasitismo 
(25% de pupas por dípteros taquinídeos 
e 1,8% de ovos por Trichogramma) cal
culamos que o número de ovos da nova 
geração seria de um milhão e meio. Rea
lizamos então três liberações sucessivas 
de Trichogramma circundando o foco 
(ver figura 14), cada uma feita em 56 
pontos com três mil parasitóides. 

Nas condições de temperatura e umi
dade medidas no foco, o ciclo do Tricho
gramma devia durar de sete a nove dias, 
e portanto ele poderia multiplicar-se por 
duas gerações durante o período de pos
tura de ovos daB. varana. Nessas condi
ções, e sabendo que esta espécie de Tri
chogramma é partenogenética deuteró
toca (fêmeas não-fecundadas produzem 
fêmeas e machos, e em temperaturas de 
até 30ºC a percentagem de machos é de 1 
a 2% ), tendo a capacidade estimada de 
parasitar 50 ovos, calculamos que os 
504.000 Trichogramma liberados po
deriam parasitar dois e meio milhões de 
ovos, e na geração seguinte 1,2 bilhão de 
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Fig. 12. Etapas do ciclo biológico de Trichogramma sp. em ovos de Ephestia kuehniella. 

ovos. Esses números são quase três or
dens de grandeza maiores que o nú- . 
mern de ovos de B. varana previstos, o 
que dava uma grande margem de se
gurança. De fato, mais de 90% dos ovos 
recolhidos estavam parasitados, e o foco 
foi controlado. 

A s principais conclusões que obtive
mos até agora a partir de nossa pes

quisa sobre as pragas do eucalipto são 
que as espécies de lepidópteros que ata
cam essa árvore são espécies que viviam 

em plantas nativas do cerrado, dos cam
pos e das matas e que, por razões de so
b~evivência, estão-se adaptando a esta 
planta exótica. Muitas dessas espécies já 
haviam sido assinaladas em outras plan
tas da família do eucalipto (mirtáceas) 
aqui existentes, como a Euselasia eu
ploea eucerus e a Sarsina violascens, que 
atacavam o araçazeiro e a goiabeira. 

Os parasitas e os predadores desses 
lepidópteros estão também adaptando
se a este novo agroecossistema florestal, 

Fig. 13. Larva do lepidóptero Biera varana, alimentando-se vorazmente de uma folha de eu
calipto. 
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1 

Fig. 14. Esquema deliberação no campo de Trichogramma soaresi, em torno de um foco de Biera varana em um plantio de eucalipto no municí
pio de Minas Novas (no ponto assinalado à direita no mapa de Minas Gerais). As três liberações sucessivas "fecharam o cerco" sobre o foco, e 
como resultado 90% dos ovos de Biera varana recolhidos estavam parasitados, e o foco foi controlado. 

o que se pode provar pelo grande nú
mero de espécies destes insetos que 
coletamos. Assim, diversos focos de Eu
sela,sia euploea eucerus, Sarsina viola,s
cens, Eupsedosoma involuta e Apa,telodes 
sericea estão sob controle destes parasi
tas e predadores, e já se observam com 
freqüência também hiperparasitos 
(parasitóides de parasitóides ), o que 
mostra a extensão da rede alimentar. 

Já se assinala com freqüência, tam
bém, a presença de aves nos focos, parti
cipando ativamente do controle natural: 
anuns, andorinhas, gaviões, bem-te-vis, 
papa-lagartas e muitas outras. Como se 
sabe, a sobrevivência das aves depende 
essencialmente da preservação da vege
tação e de aguadas para sua alimentação, 
refúgio e nidificação. Os insetos parasi
tas e predadores dependem também do 
sub-bosque para sua alimentação, refú
gio e reprodução. 

Num recente foco de desfolhamento 
que atingiu cerca de 20.000 hectares na 
região de Paracatu, causado pela 7byrin
teina arnobia, ficou evidente que a falta 
de adaptação das espécies de eucalipto 
ali introduzidas, a pobreza do solo, que 
dificultou o desenvolvimento da planta, 
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a ausência de sub-bosque e a pequena 
quantidade de áreas nativas e aguadas di
ficultaram a adaptação e a sobrevivência 
dos inimigos naturais das pragas, permi
tindo que o foco atingisse essas propor
ções. Assim, todos esses fatores devem 
ser levados em conta quando se (az um 
projeto de plantio de modo a estabele
cer o controle natural das pragas. 

Pudemos comprovar que os tricogra
matídeos participam ativamente do con
trole natural de muitas espécies de lepi
dópteros desfolhadores de eucalipto, 
podendo ainda ser usados em projetos 
de controle biológico não apenas de pra
gas florestais, mas também de pragas 
agrícolas. Em nosso sistema de produ
ção dessas vespinhas; que é ainda um sis
tema piloto sem muita preocupação eco
nômica, o custo estimado por inseto é de 
três centavos. Adicionando-se a este 
custo o controle de qualidade e as pe
quenas despesas com a liberação, chega
mos ao valor máximo de 1 O centavos. 
Considerando este último valor, o con
trole do foco de Biera varana em 16 
hectares, com a liberação de 504.000 7bi
chogramma, ficou em Cr$ 3.100,00 por 
hectare, muito menos do que se gastaria 

para o controle da praga com o uso de 
inseticidas industriais. Este custo pode 
ser ainda muito reduzido - pelo menos 
em 50% - em função do dimensiona
mento e da otimização da produção. En
tretanto, a maior vantagem do método é 
que ele preserva toda a fauna de insetos 
que consideramos um dos maiores pa
trimônios nacionais, riqueza que ainda 
não foi devidamente considerada pelo 
país e que pode vir a ser irremediavel
mente destruída pelo uso de inseticidas. 
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INDÚ RIA 
DE CABOS ÓPTICOS 
SEIÁ NACIONAL? 

B 

A,J:ele[?r~. ain1.ª >~stá ~~,Scurando um 
gmpo emp"t'esarial brasileiro disposto a 
fab · r em escala industrial as fibras óp-
tic êcnol~gia qú@ vai re~blucióaar 
telecomunicações por cabó e que o Bra-
sil · nseg~l:U des~pvol:7,f e d9.;11inar 
po ' ta pfópria. lfrata-se.·éle um>suces-
so raro de domínio de tecnologia de 
pon,~.,por ~ paísperiféricp, qu~ .. corre 
o risco de ser desperdiçado. 

Q"Centro de Pesquisas e Desenvolvi
mento·{CPqQ). da>telebrás, em Campi
nas, conseguiu dominar o processo 
comQleto d,Slabrícação de,{ibras ◊pticas 
para comunicações por cabos (ver "Tec
nologia", Ciência Hoje n.º 1). As fibras 
ópt~~as são.,:fios finíssimos de qHartzo 
fundido, capazes de transmitir enormes 
qu tidad~.~> de sinais luminosos a dis
tân curiâ:s e médias, com grande eco
nomia de cabos. Estão destinadas a re
volü~ionar,9.s sist(;:!p}as de comunicação 
por cabo - tomo ligações telefónicas e 
outras - nos grandes conglomerados 
urbânos, orlrle as qiaiores dificulçiades 
se devem à saturação das linhas exis-

CIÊNCIAOO@cJJ~ 
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fabrictlqtes d~ transístores. No próprio 
caso dos cabos de fibras ópticas, a Pirelli, 
grande produtora de cabos convenéio
nais para cop;1unicações, ch~gou tarde, 
tendo que se associar a uma empresa 
com knôw-how específico em fibras óp
ticas, a Corniríg GlassCompany, para não 
perder sua hegemonia no mercado de 
cabos. 

Com a criação da Telecomunicações 
Brasileiras SA (Telebrás) em 1972, Rip
per consegúif'.f ampl<;, apoiÓWpara seus 
projetos de pesquisa. Na própria Uni
camp, há cerça de sp pesqut~adore~,.de 
alto nível contribuindo de uma formà ou 
de outra, tanto com esse projeto como 

camp). No início da década de 1970, tra- na pesquisa dê lasers" .~ém çie 12 linhas 
balhava nos Laboratórios Bell, nos EUA, de laser em pesquisa na Unicamp, o 
e conyenceu-se de que o mundo das CPqD já produz em pequena escala as fi-
telecomuniéações estava passando por bras ópticas, ôem como as êstações gera
uma nova e decisiva fase de transição, doras e repetidoras dos sinais. Ao todo, 
como fora a passag~p;1 das válvulas para cerca de duz.entas p~ssoas particip~m 
os transistores._ Dessa vez, os responsá- hoje deste projeto, que já custou à Tele
veis pela transformação eram o laser e a brás cerca de dois milhões de dólares. 
fibra óptica: és lasers de serríicondufores Em 1982, a "tfelebrás instalou c.om 
permitiam a geração de sinais coerentes êxito, através da Companhia Estadual de 
de l~,z em operações contí.nuas, à tem- Telefones do •Rio de.,Janeir9 (Cetel), o 
peratura ambiente; as fibras ópticas po- primeiro sistema brasileiro de transmis
diam conduzir esses sinais com absoluta são de sinais telefônicos por cabos de fi
isenção de ruído, com grande vantagem bras ópticas, numa extensãode três,qui
sobre os sistemas de transmissão de si- lômetros, entre as estações repetidoras 
naís élêtricos·por condutorês metálicos, de Cidade dê peus':;~ Jacar~pagu~1 no 

ntarilb, apesar desse desen~olvi- de cobre e alumínio. Rio. o projetô frustrou a primeira tenta-
mento de tecnologia nacional, o fabri- Ripper fazia parte do grupo de f~sicos tiva séria de dominar o mercado feita 

de cab5os de.fipras ópticas nq,:Brasil - nq>qual \aJTibém se incluem Sérgio por uqp multinacJo.naJ, a N.jppon ~lec- , '!~ 
poderá vir a ser a multinacional Pirelli, Porto e Rogério Cerqueira Leite - preo- tric Company, que acabou instalandó um , 
ass?~i~da à ,,~orni~B Gla~\~om~,~ny no cupados com a questão da dependência sistema semelhante em Buenos Aires. 
desêtlvolvimento aê fibras111ópticas. Nes- tecnológica. Ripper,'em espécia!, discor- Segundo Ripper, os conhecjmentos.+ad
se caso, é provável que nem a própria fi- dava· da tese corriqueira de que um país quiridos no CPqD e na Unicamp, sufi
pr térti1prim~~senc~rlda n.~1ya tec-i! aind~1 não d1~envolvido deye evit~r in- · ciente§, para doP1ina~ .. º proç1sso d~ fa
no og1a, sefa fabricada com tecnologia . ' vestimentos ~m tecnologia âe ponta, li- bricação, só estão atrasados êm cerca de 
brasileira. A Telebrás ainçia está pro- mitando-se a adotar tecnologias já con- dois anos em relação aos desenvolvi
cu o ~igâm grtípo empresatial do solidadas: "~uandora, tecnologia já,está .t;riento, mais; recentts, rea\j.zados .nos 
país disposto a concorrer com a Pirelli, consolidada e o produto é de evolução grandes centros mundiais~ Japão e 
qu via~~nte ten15 fab9ç~: ela , lenta, como oçorre com a indústria auto- EUA. 

. as fi~ras irá cõnsumic':; utili- <t mobilística, pôr exêrnplo, quem dóinina .... Umlvez dofninadjf~tecnõlogia, dMi-
zando patentes suas ou de sua associada. o mercado é imbatível. Mas toda a vez nistério das Comunicações e a Telebrás 

hega~;;'..~·- cur~,q~a si;; ;:t que dá µ(ll §alto .tecriolqg•co h,á1tam- < passar~P1 a de~{nir a ,p9lítica .Qe !icep;cia-
rás, principal con- bém uma revolução no mercado: em- mento de fornecedores do setor ( cómo 

ra os c~~os d~.l~bras presa~ novas,aparecem, e as grandes, já comprador único, a Telebrás, ao definir 
óp , ter e c raréstes ca~os da consdlidaoas, tendem a ser conservado- ,Aquem serão 'sêus for.9-ecedores, pratica-
Pirelli, pagando portanto· royalties, en- ras." mente decide quem serão ds fabrican-
gu qui§,as · aqqi realt:z:ftdas,,, Ripper dá yários exemplqs. Ac, pr,i,mei- - ,,tes ) . . Qyas etp.presas naciornüs fo,;am 
pe tant5' se interessoii•: irão '"~> ras piíentes âe laserae semicondutores Jfseleciohadas.,para a eÍãbor~çãÕ de Siste-

80 

u i vo da ciência icada eram da IBM, que só hoje está redesco- mas de transmissão por cabos ópticos: a 
.!Ir brinçl{Ías virt.pdes q~que já"havia ÍÍ:!!en- itEiebra~:~.çio g~l!lPO D~yas den~~ntos~,~ a rlt 

ituâção? tado. Outro exemplo: dos maiores fabri~ Teletra ( do grupo ABC). Essas empresas .. , 
ci~'!l des.~;1 hi~- cante.s ... de vá.~~la5, a~tes d~ ,~urgi;11;nto .. fatiª;D a engerharia •• ?ºS proletos ~ ... ~ua 
Rif6per, 4Ií11anos, o sethicondtitor, apenas um --- a Pfti1ips ¾'articúlação com.o um':todo. Para a fafüi-
am pi ·_ ..::.._ conseguiu uma boa posiçãô entre os cação de lasers, porém, surgia um pri-, 
~ 
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LCC 
, -

LABOf;IATORIO DE COMPUTAÇAO 
CIENTIFICA DO CNPq 

A pesquisa gerando as nossas soluções de problemas 
científicos e tecnológicos 

- programação científica 
- métodos computacionais em engenharia 
- modelagem matemática e análise numérica 
- modelagem estatística e análise de dados 
- microprocessadores 

Av. Venceslau Brás, 71 - Rio de Janeiro, RJ - 22.290 
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Nos llltimos cinco anos. 
o valor das exportacões da Sanbra alcancou 

1 bilhão e 281 milhões de dólares. 

A contribuição para a balanca comercial do Brasil 
torna-se ainda mais significativa quando se verifica 
que as importações da Sanbra, no mesmo período, 

representaram apenas 4¼ desse total. 

r.:l!!!!!!ADO t:J NORDESTE BRASILEIRO S.A . 
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Portanto, uma mesma seção pode ter duas ou mais en
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A mecânica Volkswagen combina com qualquer moda. 
A moda clássica dos 

"carrozzieri" da década de 30. 
O estilo arrojado da década de 
50. O futurismo dos anos 90 e até 
mesmo as modas que ainda estão 
para ser criadas. 

O bonito dessa história é que a 
maioria dos carros fora de série 

hoje fabricados no País tem o exige perfeita conjugação de 
mesmo figurino técnico: mecânica desempenho, segurança, economia 
Volkswagen. Isso não é mera coinci- de consumo, durabilidade e baixo 
dência, mas é puramente proposital. custo de manutenção. 

Simplesmente porque é a E estamos conversados. Se você 

bem com qualquer projeto \ l-:'( j rotina, nós temos a mecânica 
mecânica que combina muito ~• quiser um carro para sair da 

que, além de beleza e bom gosto, ~A'-.. para você sempre andar na moda. 

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A. 
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