


De todos os materiais utilizados 
pela Volkswagen para fazer seus 
veículos, um ela considera insubs
tituível: a inteligência. Coerente 
com esse raciocínio, nada é mais 
importante dentro da Volkswagen 
do que a formação, o treinamento 
e o aperfeiçoamento diário das 
milhares de inteligências que produ
zem hoje - e produzirão no futuro -
a mais completa linha de automó
veis do país . 

Assim, a Volkswagen tem 
em S. Bernardo do Campo, SP, o 
maior Centro de Formação Profis
sional dentre todos existentes na 
Organização Mundial Volkswagen . 

Além de treinamento 
administrativo e treinamento de 
lideranças em diversos níveis, 
a Volkswagen também mantém 
diversas atividades culturais, 
além de escolas de 1? e 2? graus, 
programas de bolsas de estudos e 
estágios. Seu "Banco de Educação" 
também trabalha intensamente 
financiando e subvencionando es
tudos de funcionários. Até as 
equipes das Concessionárias são 
beneficiadas com cursos que 
garantem a atualização desses pro
fissionais tão importantes no 
perfeito atendimento aos milhões 

de consumidores Volkswagen. 
E aí chegamos ao ponto 

principal de todo esse esforço em 
treinar e diplomar mais de 45 mil 
funcionários dentro e fora da 
Volkswagen : dar ao consumidor 
um produto cada vez melhor. 
E para conseguir isso e fazer com 
que essa evolução seja criativa, 
constante e duradoura, a única 
saída é fazer o que a Volkswagen 
vem fazendo como ninguém 
durante toda sua vida : acreditar 
e investir na mais nobre maté
ria-prima existente no mundo . 
O talento humano. 

Em convênio com o Senai, 
esse Centro tem capacidade 
para mais de 900 aprendizes. ® Volkswagen do Brasil S.A. 
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ENERGIA E SOCIEDADE 
Adilson de Oliveira 

Da conquista do fogo à fissão nuclear, o homem utilizou inúmeras formas de 
geração de energia, todas intimamente associadas aos sistemas sociais de cada 
época. 

30 PUPUNHA: UMA ÁRVORE DOMESTICADA 

42 

50 

58 

Charles R. aement 

Um legado dos índios atrai a atenção de pesquisadores que pretendem incenti
var, na Amazônia, a exploração de uma palmeira capaz de produzir frutos co
mestíveis, farinha, óleo, ração animal e palmito. 

EFEITO ESTUFA: UMA AMEAÇA NO AR 
Angela de Loca Rabello 

O aumento da concentração atmosférica de "gases-estufa" torna inevitável uma 
elevação na temperatura média do planeta em que vivemos. 

OLIVEIRA VIANNA HOJE 
O PENSAMENTO AUTORITÁRIO DOS ANOS 30 
Eli Diniz 

A REFORMA (AGRÁRIA) QUE NÃO HOUVE 
Eduardo Rodrigues Gomes 

Interpretações distintas marcam as tentativas de delimitar o significado histó-
rico do pensamento autoritário e agrarista que floresceu no Brasil nas primei-
ras décadas do nosso século. 
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CARTAS DOS LEITORES 

CORAIS: 
FISCALIZAÇÃO 
MAIS SEVERA 

Gostaria de esclarecer que o texto 
"Mercado de Corais", publicado em 
Ciência Hoje n? 26, foi escrito, por 
solicitação da Sucursal de Recife, há 
mais de um ano e meio, acompanhado 
de ilustrações adequadas. Algum tempo 
depois, recebi os slides de volta, com a 
informação de que a matéria não seria 
aproveitada. Agora constato, com 
grande surpresa, que tal decisão foi 
modificada sem que eu fosse avisada . 
Lamento não ter tido oportunidade de 
fazer uma revisão do texto que saiu 
publicado. 

A denúncia dos estragos feitos nos 
recifes continua válida . Recentemente 
algumas pessoas dinamitaram uma parte 
de um recife de franja na praia de 
Tamandaré, e, segundo as notícias que 
temos, persiste o comércio de peixes de 
recifes. No entanto, gostaria de chamar 
a atenção para duas impropriedades: 

a) atualmente não se encontram 
hidrocoralinos e madreporários com 
facilidade em praças, supermercados e 
portas de hotéis, pois a fiscalização tem 
sido mais rigorosa; 

b) a foto que ilustra o texto é de um 
hidrocoralino Millepora alcicornis, e 
não de um madreporário. Portanto, não 
se trata de um coral. 

Creio que fatos como este não 
deveriam repetir-se, para benefício da 
qualidade e da confiabilidade desta 
excelente revista. 
Elga Miranda Mayal 
Depto. de Zoologia, Universidade 
Federal de Pernambuco 

OS ÍNDIOS E 
A CIÊNCIA HOJE 

O Parque Indígena do Xingu é 
habitado hoje por 3.000 índios de 17 
tribos: txucarramãe, kayabi, suya, 
tapayuna, juruna, kamaiurá, kren
akarore, yawalapiti, kuikuro, kalapalo, 
mehinako, waurá, nafukuá, matipu, 
trumai, aweti e txicão. Existem cinco 
postos distribuídos ao longo do parque 
e destinados ao atendimento destas 
tribos, principalmente nas áreas de 
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educação e saúde . O trabalho que vem 
sendo desenvolvido tem como meta a 
preparação de elementos indígenas que 
dêem continuidade à luta pela 
autogestão em todas as questões 
concernentes à nossa causa . 

Desde 1984 os cargos de chefia de 
posto, chefia de assistência ao índio e 
diretoria administrativa, bem como os 
serviços de manutenção dos postos 
(como os de mecânico, radiotelegrafista , 
monitor de saúde e motorista fluvial e 
terrestre) passaram a ser ocupados pelos 
próprios índios. Esta é uma conquista 
que os povos xinguanos não querem 
perder . Por isso, estamos preocupados 
com a formação de pessoal que esteja 
preparado para assumir a continuação 
da luta indígena. 

É importante que os alunos das cinco 
escolas do parque adquiram uma 
formação crítica sobre a sociedade que 
nos envolve, para que possam lidar com 
esquemas burocráticos, com a Funai e 
com outras entidades governamentais. 
Acreditamos que a utilização de jornais 
e revistas contribuiria sensivelmente 
para a ampliação dos conhecimentos de 
nossos povos sobre o universo não 
índio . Acompanhamos há algum tempo 
o excelente trabalho de Ciência Hoje. 
Agora, manifestamos nosso interesse em 
utilizar a revista no setor de educação 
do parque ( ... ) 
Megaron Txucarramãe (diretor do 
Parque Indígena do Xingu) 

• Ciência Hoje se sente orgulhosa de 
colaborar, e, mais uma vez, coloca-se à 
disposição da causa indfgena, que é de 
todos nós. 

PRESERVAÇÃO 
DE COLEÇOES 

Tenho uma grande preocupação com 
a falta de mentalidade científica para a 
preservação de coleções, matéria-prima 
da zoologia, minha área de trabalho. 
Esse problema foi muito bem retratado 
pela jornalista Ruth Martins na matéria 
"Recuperando a memória" (Ciência 
Hoje n? 25), que descreveu o estado em 
que se encontra a coleção 
histopatológica da Fundação Instituto 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) . Creio , no 
entanto, que ficou ali omitida uma das 
razões que justificam o empenho na 
manutenção de uma coleção científica. 
Todos os trabalhos científicos que se 
baseiem em coleções necessitam de sua 
preservação como prova, disponível à 
revisão de outros pesquisadores . 
Imaginem se o crânio do "homem de 
Piltdown" tivesse sido perdido. Até 
hoje não teria sido possível provar a 
fraude (ver "Fraucte em Ciência", em 
Ciência Hoje n? 25). Na medida em que 
permaneça pública, uma coleção 
científica pode ser utilizada não só para 
eliminar fraudes, como para corrigir 
erros e atualizar informações. 

Com exceção de alguns museus, as 
instituições de pesquisa e as 
universidades não têm, no Brasil, a 
tradição de conservar coleções ( . .. ) 
Apenas um exemplo: toda a coleção 
zoológica da baía .de Guanabara, feita 
pelo dr. Lejeune de Oliveira na década 
de 1940 (quando a baía era limpa), foi 
misteriosamente perdida ("foi para o 
lixo"). Com ela, desapareceram, só no 
grupo dos crustáceos, diversas espécies
tipo (exemplares representativos de uma 
espécie nova). Uma espécie e duas 
subespécies novas de cracas (Cirripedia, 
Crustacea), descritas pelo dr . Lejeune, 
estão incluídas nessa perda ( ... ) Em 
contrapartida, encontram-se em 
perf dtas condições, no Museu 
Britânico, os exemplares de cracas 
estudadas por Charles Darwin em 
meados do século passado. 

( ... ) Enquanto não houver uma 
mudança de mentalidade nas instituições 
de pesquisa e nos órgãos financiadores, 
o Brasil continuará perdendo 
irreversivelmente seu patrimônio 
histórico-científico. 
Paulo Secchin Y oung 
Universidade Estadual Paulista, 
campus de Botucatu 
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Emília PC - 220 cps 
Alto desempenho e qualidade 
de impressao 

Mônica Plus PC - 160 cps 
Versatilidade em processamento 
de texto 

Mônica - 160 cps - Apple 
Qualidade em gráficos e textos 

Diana - 400 cps 
Soluçao de desempenho do 
PC ao supermini 

Dino 
Floppy Slim 
F-510-AP - 250 Kbytes 
Durabilidade e confiabilidade para 
seu Apple 

9410-B 
Floppy Slim 
500 Kbytes 
Precisao e eficiência no 
armazenamento de dados 

O SUCESSO 
DE NOSSOS 
CLIENTES 

COMPROVA 
ANOSSA 

LIDERANCA. 
Liderança só se consegue com 

qualidade. 
Por isso a Elebra Divisão Perifé

ricos, desde o princípio, insistiu no 
aperfeiçoamento e aprimoramento de 
sofisticada tecnologia de produção 
em quantidade, com qualidade. 

Fiel à sua vocação OEM, a Elebra 
Divisão Periféricos vem suprindo 
o mercado com sua extensa linha de 
impressoras, discos e fitas magné
ticas, sempre preocupada em manter 
a qualidade e o suporte adequado às 
exigências da indústria nacional. 

Documentação, treinamento 
e logística de manutenção são peças 
básicas para manter essa liderança. 

Liderança que só se ganha 
no dia a dia. 

Liderança que só se consegue no 
atendimento às necessidades de 
nossos clientes, aliado à estrutura de 
suporte aos equipamentos que 
oferecemos. 

Winchester de 5 1/4" 
Unidade de disco rígido 
29 a 86 Mbytes 

~ elebra 
Divisão Periféricos 

W900 
Winchester de 9" 
Unidade de disco 
rígido - 340 a 515 
Mbytes 



CARTAS DOS LEITORES 

MEMÓRIA E 
ESQUECIMENTO 

Sou estudante de medicina, e o artigo 
"Momentos da memória" (Ciência 
Hoje n? 25) abordou assunto que muito 
me atrai. Peço esclarecimentos sobre 
três questões ali tratadas: 

a) O autor esclarece que o sistema 
beta-endorfínico é ativado quando 
passamos por uma experiência 
totalmente nova. Como isso acontece 
quando estudamos? Afinal, o ato de ler 
não constitui, em si, novidade. 

b) Como se dá o processamento das 
variações no processo de memorização? 
Na memorização das cores, por 
exemplo, ocorrem variações químicas 
estruturais no sistema beta-endorfínico? 

c) As experiências narradas podem ser 
usadas no cotidiano, visando, por 
exemplo, a um melhor aproveitamento 
nos estudos? 
Elzimar Ricardino de Almeida 
Vitória (ES) 

• O professor lván Izquierdo, autor do 
artigo, responde: 

a) A ativação do sistema beta
endorjínico cerebral pelas experiências 
novas foi observada em animais de 
laboratório ( ... ) É /(cito inferir que o 
mesmo ocorre em seres humanos ( ... ) 
mas não é poss(vel dosar a beta
endorfina presente no cérebro das 
pessoas. Para tal, seria preciso sacrificá
las logo após a exposição a uma 
novidade, retirar seu cérebro e fazer as 
dosagens. Portanto, não podemos saber 
se a leitura de um texto provoca a 
liberação de beta-endorfina, embora tal 
ocorrência seja poss(vel. Provavelmente 
a natureza do texto - material mais 
novo, menos novo - influencia esse 
processo, que não pode ser medido 
diretamente. 
b) Antes, durante ou depois do 
processo de memorização não deve 
haver variação na estrutura qu(mica da 
beta-endorfina ou de seus precursores. 
Para tal, seria preciso uma alteração 
genética das células produtoras de 
beta-endorfina. 

c) Em termos de estudo, o melhor é 
estudar mesmo, mas sem perder o 
contato com a realidade. Este contato 
cotidiano nos fornece inúmeras 
experiências, novas ou não, que podem 
favorecer a evocação e sempre nos 
ensinam algo mais. 
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TUCURUÍ 
NOVAMENTE: 
VIDA OU MORTE? 

Ficamos surpresos e preocupados ao 
ver inserida em Ciência Hoje n? 25 a 
propaganda ''Tucuruí é vida'', de 
responsabilidade da Eletronorte. Afinal, 
a revista leva o aval da comunidade 
científica, que já se manifestou -
inclusive nas páginas de Ciência Hoje 
n? 14 - contra os ri~cos ambientais 
provocados pela barragem. 

Também em propaganda a verdade 
tem que ser respeitada. No entanto, 
quem lê a publicidade da Eletronorte 
tem a impressão de que o grande 
massacre à vida silvestre em Tucuruí foi 
uma ação a favor da vida. Tucuruí não 
foi vida, foi destruição e morte. 
Milhares de seres vivos foram 
sacrificados. Independente de suas 
intenções, a "operação curupira" 
(destinada a recolher animais que 
fugiam do avanço das águas) não 
passou de uma operação cosmética, 
com o objetivo de dar uma satisfação 
sentimental ao grande público. Sob o 
ponto de vista técnico, foi um desastre 
( ... ) Operações desse tipo já mereceram 
o repúdio dos zoólogos brasileiros em 
moção apresentada durante o XI 
Congresso Brasileiro de Zoologia, 
realizado em Belém. 

Melhor do que gastar milhões de 
dólares numa operação tecnicamente 
errada teria sido usar esses recursos na 
aquisição de áreas para a implantação 
de reservas. O uso de verba da empresa 
na administração destas reservas seria 
um reparo ao empobrecimento que 
Tucuruí representou para a diversidade 
biológica em nosso país. Essa era a 
posição defendida no relatório que a 
Eletronorte encomendou ao Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(lnpa): "Indiscutivelmente a criação de 
reservas passa a ser o aspecto mais 

importante, no momento, para a 
conservação da fauna do baixo 
Tocantins ( . . . ) Como se trata de fauna 
geneticamente distinta, será preciso 
implantar reservas nos dois lados do 
rio. Por sua vez, as reservas deverão 
conter a maior diversidade florística 
possível e ecossistemas para permitir o 
sustento de vários indivíduos ou grupos 
de cada espécie. À guisa de exemplo 
podemos citar: o Ateies belzebuth 
necessita de uma área aproximada de 
320 hectares por grupo ( ... ); a onça
pintada macho (Felix onca), de uma 
área de cerca de 70 quilômetros 
quadrados ( ... ); o tamanduá-bandeira 
(Myrmecophaga tridactyla), de 2.500 
hectares" ( ... ) 

Em nova propaganda, veiculada em 
Ciência Hoje n? 26, a Eletronorte diz 
contar com a orientação de institutos de 
pesquisa de alto nível, como o lnpa. 
Entretanto, nem sempre essas 
orientações são acatadas. Se isso fosse 
feito, as reservas propostas no relatório 
teriam sido implantadas. 

Protestamos contra essa linha de 
propagandas demagógicas e falsas, que 
não deveriam voltar a aparecer em 
Ciência Hoje ( ... ) Esperamos que esse 
imenso sacrifício da vida silvestre tenha 
sido uma experiência suficientemente 
triste para despertar em nossos políticos 
e executivos de grandes empresas -
nacionais ou não - o compromisso 
com a vida ( ... ) 
Célio Murilo de Carvalho Valle 
(presidente da Sociedade Brasileira de 
Primatologia), Ney Carnevalli 
(presidente da Sociedade Brasileira de 
Ornitologia e da Associação Mineira de 
Biólogos) e lbsen de Gusmão Câmara 
(presidente da Fundação Brasileira para 
a Conservação da Natureza) 

• Reconhecendo a importância do tema, 
que já foi objeto de cartas publicadas 
no número 27, Ciência Hoje pretende 
contribuir cada vez mais para a 
divulgação e debate destas questões. 
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ELETRONORTE 
RESPONDE 

Ciência Hoje n? 27 publicou carta da 
senhora Maria Manuela Carneiro da 
Cunha, presidente da Associação 
Brasileira de Antropologia, que faz 
referência ao "anúncio oficial" da 
construção do complexo hidrelétrico de 
Altamira, no rio Xingu, Pará. Cabem 
alguns esclarecimentos. 

Um projeto hidrelétrico, 
principalmente na Amazônia, não nasce 
da noite para o dia. É fruto de longos 
anos de estudos ( ... ), obrigando, por 
isso, as empresas da área a trabalhar 
com um horizonte de longo prazo. O 
complexo de Altamira não foge à regra. 
Há cerca de dez anos o potencial 
hidrelétrico da bacia do Xingu vem 
sendo estudado, e só agora as usinas de 
Kararaô e Babaquara começam a 
viabilizar-se. Ainda assim, sua 
construção não foi oficialmente 
anunciada em 30 de setembro de 1986, 
como entendeu a missivista. Ocorreu 
nesta data, em Belém, uma palestra em 
que o presidente da Eletronorte, Miguel 
Rodrigues Nunes, apresentou à 
sociedade local os estudos de viabilidade 
do complexo. Palestras semelhantes 
haviam sido realizadas em outros foros. 

( ... ) A Eletronorte apenas executa, 
em sua área, a política e os 
cronogramas de obras estabelecidos pelo 
governo federal ( ... ) De acordo com as 
diretrizes deste, o cronograma da obra 
de Kararaô ( ... ) fixa para junho de 1998 
a entrada em operação da primeira 
unidade geradora da hidrelétrica. 
Mesmo assim não existe, no momento, 
decisão do governo para a sua 
construção. 

Ao levar o assunto a'J público vários 
anos antes do início provável da 
construção do complexo, a Eletronorte 
cria a oportunidade para um amplo 
debate ( ... ) Com o esgotamento, em 
horizonte já definido, das fontes 
hidrelétricas do Centro-Sul e do 
Nordeste, a Amazônia (e especialmente 
o Pará) será responsável pelo 
suprimento da demanda energética, caso 
a sociedade brasileira continue adotando 
a hidreletricidade como fonte prioritária 
( ... ) Cabe à Eletronorte, de acordo com 
as diretrizes governamentais, inventariar 
as reservas que ainda temos e colocá-las 
à disposição da sociedade, a quem 
caberá julgar a relação custo/benefício. 
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A energia elétrica é um insumo 
indispensável. Isso não quer dizer que 
usinas hidrelétricas devam ser 
construídas a qualquer custo. Em nossa 
área de atuação, o custo pode vir sob a 
forma de ameaça ao ambiente. Daí a 
preocupação da empresa em dar a esse 
aspecto o mesmo status que dá à 
questão energética propriamente dita. 
Por isso é que procuramos a assessoria 
de várias instituições de renome no país. 
A divulgação deste trabalho, seja em 
forma de relatórios técnicos, seja em 
anúncios, não é uma "ofensiva 
ecológica", como trata outra carta 
publicada no mesmo número de Ciência 
Hoje( ... ) 
Maurício Esteves Coelho 
Assistente da presidência da Eletronorte 

AINDA A 
ELETRONORTE 

Destoa da seriedade e honestidade de 
Ciência Hoje a veiculação da 
publicidade da Eletronorte, empresa que 
faz exatamente o contrário do que diz 
fazer. É lamentável que instituições 
como o Instituto de Pesquisas da 
Amazônia e o Museu Paraense Emilio 
Goeldi estejam dando cobertura a um 
programa que apresenta nefastas 
conseqüência sociais e ambientes. É 
preciso, por parte de nossas instituições 
científicas, uma ação decidida contra 
tais absurdos ( ... ) 
Egydio Schwade 
Presidente Figueiredo (AM) 

ASTRONOMIA 
AMADORA 

Sou astrônomo amador há 15 anos 
( ... ) Fiz 260 fotos (em preto-e-branco e 
a cores) da última passagem do cometa 
Halley, todas entre 17 de novembro de 
1985 e 27 de junho de 1986. Captei 
muitas variações na morfologia da 
cauda, às vezes bem evidenciadas em 
intervalos inferiores a uma hora. Ainda 
n~o pude estudar detalhadamente essa 
coleção, mas pretendo fazê-lo, inclusive 
formando um grupo, para então 
elaborar um relatório minucioso. O 
flagrante mais interessante ocorreu no 
início da madrugada de 14 de abril. 
Como mostra a foto n? 1, às 2:56 hs 

(TU) o cometa apresentava uma cauda 
em leque, com brilho fraco. Às 4:35 hs 
(foto 2), apareceu à direita da coma um 
desprendimento de matéria, retilíneo e 
extenso, visível também através de 
telescópio. Nas fotos coloridas 
aparecem tons azulados, podendo-se 
concluir que houve o ressurgimento da 
cauda gasosa, ausente da nossa visão 
por um período de tempo. 

As fotos foram feitas com uma 
máquina Pentax K-1000, com objetiva 
de 50 mm, exposição de 3,5 minutos 
(na primeira) e 3 minutos (na segunda). 
O filme era Tri-x-pan de 400 ASA, 
puxado para 1.600 ASA, em 
acompanhamento equatorial estelar. 
Nelson Falsarella 
São José do Rio Preto (SP) 



A GM tem 61 anos de Brasil 
e já empregou 100 mil pessoas. 
Ou seja, uma pessoa foi contrata
da a cada 6 horas, durante 22.265 
dias. 

Hoje são mais de 25 mil funcio
nários. E só no ano passado a GM 
investiu Cz$ 6.000.000 neles, em 
salários e benefícios. 

A GM ainda é responsável por 
milhares de empregos indiretos 
em mais de 5 mil empresas forne
cedoras e é uma das maiores con
tribuintes de impostos do país. 

A GM já fabricou mais de 
3 milhões de Chevrolets no Brasil. 
Três milhões, aliás, é o número 
de metros quadrados ocupados 

por suas fábricas de São Caetano 
do Sul e São José dos Campos. 
Ou seja: para cada metro quadra
do ocupado, um carro foi fabri
cado. 

Um desses carros é o Monza, 
líder de vendas em 84 e 85 e um 
grande sucesso também no exte
rior: há vários anos, Monzas, 
Chevettes e outros modelos Che
vrolet são exportados para 29 paí
ses. Todos com a tecnologia apro
vada pelo Campo de Provas da 
Cruz Alta, o mais completo da 
América Latina e um dos maiores 
do mundo. 

A GM também participa da dis
tribuição e dá assistência a todos 

os seus veículos, através de 400 
concessionários e oficinas especia
lizadas Chevrolet. 

E continua investindo no Brasil: 
neste e nos próximos arios, 500 
milhões de dólares serão aplicados 
na nossa indústria, gerando novos 
empregos e aperfeiçoando ainda 
mais a nossa tecnologia. 

Quem tem um Chevrolet tem 
passado, presente e futuro. 

Fechado. 

li f];ev•+ / 
TECNOLOGIA A SERVIÇO DO HOMEM 



AO LEITOR 

CIÊNCIA HOJE, AGORA, É MENSAL 
''Não se encontra ainda um veículo de circulação 

ampla que se preocupe especificamente com a difu
são da produção científica brasileira.'' Esta consta
tação, feita no editorial do primeiro número de Ciên
cia Hoje, em julho de 1982, justificava o lançamen
to da revista de divulgação científica da SBPC. Dois 
meses depois, em novo editorial, afirmávamos: "A 
simpatia e o entusiasmo com que foi recebida Ciên
cia Hoje ultrapassaram nossas expectativas - e es
távamos bastante otimistas( ... ) Ficou claro que nos
sa cautelosa tiragem de 20.000 exemplares seria pe
quena." Na seqüência do mesmo texto, afloravam 
dúvidas legítimas: "Conseguiremos manter o públi
co cativo e, por outro lado, encontrar artigos sufi
cientes para alimentar a revista?'' Alguns respondiam 
não. Parecia grande demais o desafio de consolidar 
uma revista científica totalmente brasileira, sem fins 
lucrativos, destinada ao grande público e com padrão 
internacional. 

Foi o começo de uma história que completará cin
co anos em julho próximo, durante a 39~ Reunião 
Anual da SBPC, em Brasília. Leitores, comunidade 
científica e nossa própria equipe compartilham hoje 
resultados alentadores. O interesse dos primeiros mul
tiplicou por quatro a tiragem inicial da revista, cujos 
recordes de venda em bancas vêm sendo batidos, su
cessivamente, há cinco edições. A colaboração dos 
pesquisadores nunca faltou, seja na forma de artigos 
e notícias, seja em trabalhos de apoio, revisão e con
sultoria, imprescindíveis à qualidade do material edi- . 
tado. Por fim, a dedicação da equipe- acrescida com 
a abertura de sucursais em oito cidades - garantiu 
até aqui a manutenção de uma qualidade por todos 
reconhecida. 

Centenas de artigos de pesquisadores brasileiros fo
ram publicados, abrangendo todas as áreas do conhe
cimento. Lutas - como a do retorno à democracia, 
a da consolidação da informática nacional e a da de
fesa das instituições de ensino e pesquisa - ganha
ram novo foro. O resultado é que Ciência Hoje cres
ceu, conquistando espaço próprio no panorama cien
tífico, cultural e político. Criamos um informe sema
nal, com 11.000 exemplares e circulação dirigida, que 
resume os principais acontecimentos afetos à ciência 
no país. O encarte infantil - velha aspiração -
tornou-se realidade, passando a ser presença bimes
tral a partir deste número. Estão avançados conta
tos e estudos que visam a uma experiência pioneira, 
em futuro não muito distante: a edição, em língua 
espanhola, de uma revista como a nossa, destinada 

março de 1987 

a integrar pesquisadores de todo o continente. 
Agora damos novo passo, longamente esperado e 

amadurecido. A partir deste número, Ciência Hoje 
torna-se mensal. Há risco calculado nesta operação. 
Todos sabem que a economia brasileira atravessa um 
período de grandes incertezas, que se refletem dire
tamente nos fluxos de publicidade, na disponibilida
de de insumos, na elevação imprevisível de custos. De
cisões de caráter empresarial têm sido, por isso, quase 
sempre proteladas. Mas o que está em jogo, em nos
so caso, é algo maior. Muitas batalhas se anunciam 
neste ano de Constituinte. A Nova República procu
ra seu caminho, em meio à renovação de algumas ex
pectativas e de muitas frustrações. Avanços e recuos 
se sucedem. Só para ficar no âmbito da política cien
tífica, estamos às vésperas da concessão de um nú
mero inédito de bolsas de estudo no exterior, mas não 
há clareza sobre como - e com que critérios - le
var esta decisão à prática. Prosseguem as críticas à 
lentidão de órgãos do governo na implementação de 
medidas já anunciadas, mas o presidente José Sar
ney reafirma sua intenção de alocar, até o fim de seu 
mandato, 2% do nosso Produto Interno Bruto (PIB) 
em atividades de ciência e tecnologia. Houve signifi
cativo repasse de verba do Fundo Nacional de De
senvolvimento (FND) para a Financiadora de Estu
dos e Projetos (Finep), mas o quadro geral da pes
quisa mantém-se inalterado: a situação das universi
dades federais continua precária, os salários são in
compatíveis com a dedicação exclusiva, os recursos 
permanecem insuficientes e o programa de recupe
ração dos principais centros, por razões que nunca 
foram esclarecidas, ainda está paralisado. O gover
no está longe de ser monolítico na defesa de políti
cas essenciais para ciência e tecnologia, apesar dos 
avanços havidos na consolidação do ministério cria
do para o setor. 

Em épocas de crise, decisões de curto prazo ten
dem a prevalecer, provocando um estreitamento do 
horizonte em que as questões são tratadas. Nós não 
desejamos compactuar com a paralisia e a perplexi
dade. Ao contrário, queremos ajudar a multiplicar 
a capacidade de intervenção da nossa comunidade 
científica no debate nacional, em todos os níveis. Es
tamos certos de que, assim agindo, respondemos tam
bém a desejos - inúmeras vezes manifestos - de nos
sos leitores e dos autores que colaboram conosco. Do 
apoio de todos dependerá a superação deste novo de
safio: a mensalização de Ciência Hoje. 

Os Editores 



CIÊNCIAOO®cJJ~ 
Publicada bimestralmente sob a responsabilidade da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência. 

Secretaria: 
Av . Venceslau Brás 71, fundos, casa 27 , Rio de Janeiro , CEP 
22290, tels .: (021) 295-4846, 295-4442 , 275-8795. 

Editores: 
Editor geral : Ennio Candotti (Instituto de Física , UFRJ). Edi
tores: Otávio Velho (Museu Nacional, UFRJ) e Roberto Lent 
(Instituto de Biofísica, UFRJ). Editor associado: César de Quei
roz Benjamin. 

Conselho Editorial: 
Alberto Passos Guimarães Filho (Centro Brasileiro de Pesqui
sas Físicas, CNPq) Alzira Alves Abreu (CPDOC - Fundação Ge
túlio Vargas), Ângelo Barbosa Machado (Instituto de Ciências 
Biológicas, UFMG), Antonio César Olinto (Laboratório Nacio
nal de Computação Cientifica, LNCC), Darcy Fontoura de Al
meida (Instituto de Biofísica, UFRJ), Isaac Kerstenetzky (Pon
tifícia Universidade Católica, RJ), Joaquim Falcão (Dept~ 
PIMES, UFPe), José Albertino Rodrigues (Núcleo de Pesquisa 
e Documentação, UFSCAR), José Murilo de Carvalho (Insti
tuto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro), Oswaldo 
Frota-Pessoa (Departamento de Biologia, USP), Sérgio Henri
que Ferreira (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto) . 

Secretaria de Redação: 
Evair A. Marques (coordenadora), Zairine V. Freire, Alicia Mó
nica A. de Palacios e Vaine Reis (secretárias). 

Texto: 
Maria Luiza Borges e Ângela Ramalho Vianna (edição de tex
to), Leny Cordeiro (revisão), Alicia lvanisseviçh, Sergio Por
tella, André Barcinski (jornalismo). 

Arte: 
Maria Regina Ferraz Pereira (diretora de arte), Patrícia Galliez. 
de Salles (assistente de direção), Danielle Martins Prazeres e Li
lian de Abreu Mota (diagramadoras), Selma Azevedo (desenhista 
e arte-finalista) . 

Produção: 
Adalgisa M.S. Bahri, M. Lucia G. Pereira. 

Administração : 
Elsa M. Roberto Parreira e Sonia M. de Mendonça Corrêa (ge
rentes), lrani F. Araújo, Claudio C. Carvalho, Carlos A. Kess
le-r P, Carlos L. da Silva, Marly Onorato, Maria do Rosario, 
Lucia H. Rodrigues. 

Circulação: 
Álvaro Roberto S. Moraes (gerente), Roberto Valois (analista 
de sistemas),Afonso H. de M. Pereira (supervisor), Genésio M. 

A SBPC - Sociedade Brasileira para o Pro
gresso da Ciência - tem por objetivo con
tribuir para o desenvolvimento científico e 
tecnológico do país; promover e facilitar a 
cooperação entre os pesquisadores; zelar pe

la manutenção de elevado padrão de ética entre os cientistas; 
defender os interesses dos cientistas, tendo em vista o reconhe
cimento de sua-operosidade, do respeito pela sua pessoa, de sua 
liberdade de pesquisa e de opinião, bem como do direito aos 
meios necessários à realização de seu trabalho; lutar pela remo
ção de empecilhos e incompreensões que embaracem o progres
so da ciência; lutar pela efetiva participação da SBPC em ques
tões de política e programas de desenvolvimento científico e tec
nológico que atendam ao.s reais interesses do país; congregar pes
soas e instituições interessadas no progresso e na difusão da ciên
cia; apoiar associações que visem a objetivos semelhantes; re
presentar aos poderes públicos ou a entidades particulares, so
licitando medidas referentes aos objetivos da Sociedade; incen
tivar e estimular o interesse do público em relação à ciência e 
à cultura; e atender a outros objetivos que não colidam com seus 
estatutos. 

Atividades da SBPC. A SBPC organiza e promove, desde 
a sua fundação, reuniões anuais durante as quais cientistas, es
tudantes e professores têm uma oportunidade ímpar de comu
nicar seus trabalhos e discutir seus projetos de pesquisa. Nestas 
reuniões, o jovem pesquisador encontra a ocasião própria para 
apresentar seus trabalhos, ouvir apreciações, criticar e comen
tar trabalhos de outros. Temas e problemas nacionais e regio
nais relevantes são expostos e discutidos, com audiência fran
queada ao público em geral, que tem ainda o direito de partici
par dos debates. Finalmente, assuntos e tópicos das mais varia
das áreas do conhecimento são tratados com a participação de 
entidades e sociedades científicas especializadas. 

Fundada em 8 de junho de 1948 por um pequeno grupo de 
cientistas, a SBPC reúne hoje mais de 20.000 associados, e em 
suas reuniões são apresentadas cerca de-2.800 comunicações de 
trabalhos científicos e realizadas 250 mesas-redondas, cursos e 
conferências. Através de suas secretarias regionais, promove sim-
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de Carvalho (chefe de expedição), José A. Vianna, Moisés V. 
dos Santos, Virley Fonseca , Delson Fr?itas, Herculano Concei
ção Filho. 

Capa: Hamdan 

Colaboraram neste número: Hamdan, Luiz Claudio Marigo, D. 
B. Arkcoll, S. A. N. Ferreira (fotografia); Danyel Paz, Guta, 
Wilson Racy, Projeto Portinari (ilustração); Maria de Fátima 
Barbosa (revisão). 

Conselho Científico: 
Antõnio Barros de Castro (Faculdade de Economia e Adminis
tração, UFRJ), Antõnio Barros de Ulhoa Cintra (Hospital das 
Clínicas, USP), B. Boris Vergaftig (Instituto Pasteur, França), 
Carlos Chagas Filho (Instituto de Biofísica, UFRJ), Carlos M . 
Morei (Fundação Oswaldo Cruz), Carolina Bori (Instituto de 
Psicologia, USP), Crodowaldo Pavan (Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência), Dalmo Dallari (Faculdade de Direito , 
USP), Darcy Ribeiro (Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, 
UFRJ), Elisaldo Carlini (Departamento de Psicobiologia, EPM), 
Fernando Galembeck (Instituto de Química, Unicamp), Fran
cisco Weffort (Faculdade de Filosofia, USP), Gilberto Velho 
(Museu Nacional, UFRJ), Herbert Schubart (Instituto Nacio
nal de Pesquisas da Amazõnia), Herman Lent (Departamento 
de Biologia, Universidade Santa Úrsula), João Steiner (Institu
to Astronõmico e Geofísico, USP), José Antõnio Freitas Pa
checo (Observatório Nacional, CNPq), José Góldemberg (Ins
tituto de Física, USP), José Reis (Diretor de Ciência e Cultura, 
SBPC), José Ribeiro do Valle (Escola Paulista de Medicina), 
José Seixas Lourenço (Museu Paraense Emílio Goeldi), Leopoldo 
Nachbin (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CNPq), Luís 
de Castro Martins (Rio Data Centro, PUC/RJ), Luís Rodol
pho R.G. Travassos (Escola Paulista de Medicina), Maurício 
Mattos Peixoto (Academia Brasileira de Ciências), Miguel Co
vian (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto), H. Moysés Nus
senzveig (Departamento de Física, PUC/RJ), Newton Freire 
Maia (Departamento de Genética, UFPR), Oscar Sala (Institu
to de Física, USP), Oswaldo Porchat Pereira (Centro de Lógi
ca, Unicamp), Otávio Elísio Alves de Brito (Fundação de De
senvolvimento da Pesquisa, MG), Pedro Malan (Departamen
to de Economia, PUC/RJ), Ricardo Ferreira (Centro Brasilei
ro de Pesquisas Físicas, CNPq), Sylvio Ferraz Mello (Instituto 
Astronõmico e Geofísico, USP), Telmo Silva Araújo (Departa
mento de Engenharia Elétrica, UFPB), Warwick E. Kerr (De
partamento de .Biologia, UFMA) . 

Sucursal Belo Horizonte: 
Ângelo B. Machado, Roberto B. de Carvalho - Dept '.' de Zoo
logia do Instituto de Ciências Biológicas, UFMG, Caixa Postal 
2486, CEP 30000, tel.: (031) 441-8942 . 

Sucursal Brasília: 
Celina Roitman ; Sílvia Helena Gander - ICC/ Sul, Bloco A, so
breloja, sala 301, UnB, CEP 70910, tel.: (061) 273-4780. 

pósios, encontros e iniciativas de difusão científica ao longo de 
todo o ano. 

Desde o ano de sua fundação, a SBPC edita a revista Ciên
cia e Cultura, mensal a partir de 1972. Suplementos desta revis
ta são publicados durante as reuniões anuais, contendo os resu
mos 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 organi
za periodicamente. 

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

Sede nacional: Rua Pedroso de Morais 1512, Pinheiros, São 
Paulo, tels.: 211-0495 e 212-0740. Regionais: Aracaju - Univer
sidade Federal de Sergipe, Depto. de Educação, Campus Uni
versitário, São Cristóvão, tel.: 224-1331 ramal 331 (Ada Augusta 
C. Bezerra);· Belém - Universidade Federal do Pará, Gabinete 
do Reitor, Campus Universitário do Guamá, C.P. 549, tel.: 
229-1108 ramal 384 (Antonio G. de Oliveira); Belo Horizonte 
- Universidade Federal de Minas Gerais, Depto. de Biologia 
Geral, Inst. de Ciências Biológicas, C.P. 2486, tel.: 441-5481 (José 
Rabelo de Freitas); Blumenau - Universidade Regional de Blu
menau, Rua Antõnio da Veiga 140, tel.: 22-8288 (Sálvio Alexan
dre Müller); Brasília - Universidade de Brasília, Inst. Central 
de Ciências, BI. A, sobreloja, s/301, tel.: 273-4780 (João Luiz 
H. de Melo); Corumbá - C.P. 189, tel.: 231-2616 (Wilson F. de 
Melo); Cuiabá - Universidade Federal de Mato Grosso, Sub
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tel.: 361-2211, ramais 210 
e 166 (Miramy Macedo); Curltiba - R. Gen. Carneiro 460, 
5?/504, tel.: 264-2522 ramal 278 (Araci A. da Luz); Fortaleza 
- Universidade Federal do Ceará, Depto. de Fisiologia e Far- ' 
macologia, Centro de Ciências da Saúde, C.P. 657, tel.: 243-1309 

Sucursal Florianópolis: 
Ellen Jane Grimm, Walter Celso de Lima - Coordenadoria de 
Comunicação Social, UFSC, Caixa Postal 476, CEP 88000, te!.: 
(0482) 33-9284 e 33-9332. 

Sucursal Porto Alegre : 
Edmundo Kanan Marques. Ida Stigger - Av. Nilo Peçanha 730, 
sala 501 (FACTEC), CEP 90000, tel.: (0512) 31 -8230. 

Sucursal Recife: 
Joaquim Falcão, Cilene Vieira, Luiz Antonio Marcuschi - Pra
ça das Cinco Pontas 321 , 1 ~ andar, São José, CEP 50020, te.!.: 
(081) 224-8511. 

Sucursal São Carlos: 
José Albertino Rodrigues, Henrique Krieger, José G. Tundisi, 
Roberto Lobo, Dietrich Schiel, Yvonne P. Mascarenhas, Ita
mar Vugman, Vera Rita da Costa - Coordenadoria de Divulga
ção Científica e Cultural, IFQSC, USP, Rua Nove de Julho 1227, 
CEP 13560, tel.: (0162) 72-4600. 

Sucursal São Paulo 
José Carlos Maia, Wilson Racy - Av. Prof. Luciano Gualberto 
374 - Cidade Universitária, CEP 05508, São Paulo . 

Sucursal Vale do Paraíba: 
João Steiner, Fabíola de Oliveira - Av. dos Astronautas 1758, 
Caixa Postal 515, CEP 12201, São José dos Campos (SP), tel.: 
(0123) 22-9977 ramal 364. 

Assinaturas: 
Brasil: CzS 360,00. América Latina e África: US$ 30.00 (super
fície) e US$ 60.00 (aérea). EUA e Euro~: US$ 40.00 (superfí
cie) e US$ 80.00 (aérea). Números atrasados: CzS 40,00. Distri
buição em bancas exclusiva em todo o território nacional: Fer
nando Chinaglia Distribuidora S.A., Rio de Janeiro. Composi
ção: Renart Fotografia Gráfica e Composição Ltda. Fotolito e 
impressão: Lastri S.A. Indústria de Artes Gráficas. Para publi
cação desta revista contribuíram o Conselho Nacional de De
senvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), a Financiado
ra de Estudos e Projetos (Finep) e o Ministério da Educação 
(MEC). Ciência Hoje conta também com o apoio cultural do 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e do Laborató
rio Nacional de Computação Científica (LNCC). 

Publicidade: Rudiger Ludemann, 
Douglas Sampaio Venditti e Jorge Fa
rah. Rua Gal. Jardim 618 - 3? andar 
- conj. 31, São Paulo, tel.: (011) 
257-6050; Rio de Janeiro, tel : (021) 
295-4846; Brasília, tel.: (061) 
224-8760 . 
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(Marcus Raimundo Vale); Goiânia - Universidade Federal de 
Goiás, Inst. de Ciências Biológicas, C.P. 131, tel.: 261-0333 ra
mal 158 (Alberto José Centeno); João Pessoa - Universidade 
Federal da Paraíba, Depto. de Biologia Molecular, Campus Uni
versitário, tel.: 224-7200 ramal 2495 (Maria Eulália S. Grisi); Lon
drina - (seccional) Rua Rio de Janeiro 551, apto. 7 D (Ana Ode
te S. Vieira); Maceió - Universidade Federal de Alagoas, Dep
to. de Biologia, Centro de Ciências Biológicas, Praça Afrânio 
Jorge (Marize P. Pedrosa); Manaus - lnst. Nacional de Pes
quisas da Amazõnia, C.P. 478, tel.: 236-9400 ramal 126 (Adal
berto Luis Vai); Marlngá - (seccional) Fundação Universidade 
Federal de Maringá (Veslei Teodoro); Natal - Universidade Fe
deral do Rio Grande do Norte, Depto. de Fisiologia, tel.: 231-1266 
ramais 289 e 354 (Alexandre Augusto L. Menezes); Pelot11s -:
(seccional) R. Benjamin Gastai 57, Areal (Morena P. Peters); 
Piracicaba - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 
Inst. de Genética, C.P. 83, tel.: 33-0011 ramais 252 e 249 (Mar
garida L. R. de A. Perecin); Porto Alegre - Universidade Fe
deral do Rio Grande do Sul, Depto. de Bioquímica, Inst. de Bio
ciências, tel.: ;31-8973 (Brazilícia Catharina de Souza); Porto Ve
lho - Universidade de Rondônia, tel.: 221-5045 (Sebastião Luiz 
dos Santos); Recffe - Praça das Cinco Pontas 321 (CNPq-ANE), 
São José, tel.: 224-8-511 (Luiz Antonio Marcuschi); Rio Claro 
- Universidade do Estado de São Paulo, C.P. 178, tel.: 34-0244 
ramal 28 (Maria Neysa S. Stort); Rio de Janeiro - Av. Vences
lau Braz 71, fundos, casa 27, tel.: 295-4442 (Vanilda Paiva); Sal
vador - Universidade Federal da Bahia, Vale do Canela, tel.: 
245-7636 (lnaiá Maria M. de Carvalho); São Luís - Universi
dade Federal do Maranhão, Programa de Imunologia, BI. 3 s/3A 
Campus Universitário do Bacanga, tel.: 222-1529 (Othon C. Bas
tos); São Paulo - Universidade de São Paulo, Depto. de Biolo
gia, Inst. de Biociências, C.P. 11461, tel.: 210-2122 ramal 272 (AI
do Malavasi Filho); Teresina - Universidade Federal do Piauí, 
Depto. Biomédico SG-1, Centro de Ciências da Natureza, Cam
pus Ininga, tel.: 232-1212 ramal 289 (Ana Zélia C. L. Castelo 
Branco); Vitória - Universidade Federal do Espírito Santo, Dep
to. de Ciências Fisiológicas, C.P. 780, tel.: 227-8067 (Luiz Car
los Schenberg). 
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Mesmo porque, logo ela cresce. 

Convém você saber logo que 
o PC 16 Dismac é o mais avançado 
PC do Brasil. 

E que está disponível pela Hot Line 
Dismac: 825-3588. 

O PC 16 é modular e pode ser 

usado por pequenas, médias e 
grandes empresas. 

Se a pequena virar média, ele vira 
facilmente um PC XT Dismac, 

existente aumenta sua capacidade e 
a velocidade de processamento. 

E se a grande crescer mais, não 
será surpresa. 

Uma empresa avança tanto quanto 
a tecnologia que utiliza. 

de maior porte. 
Se a média virar grande, o conjunto A Eletrônica Sem Complicação. 



TOME CIÊNCIA 

Dez anos de pesquisa nos lagos do rio Doce 
N a região do médio rio Doce, em Mi

nas Gerais, encontra-se um conjunto, 
de cerca de 150 lagos de morfometria e pro
fundidade variadas, circundados por ma
ta tropical atlântica ou reflorestamento de 
Eucalyptus sp. Além de possuírem uma ori
gem comum, os lagos desse sistema apre
sentam a peculiaridade de manter-se isola
dos, permanecendo assim com morfome
tria e volume relativamente estáveis. A 
maioria dos sistemas lacustres de águas in
teriores do Brasil está em relação direta 
com os rios, dos quais sofre considerável 
influência nos períodos sucessivos de seca 
e vazante (ver "Ambiente, represas e bar
ragens", em Ciência Hoje n? 27). 

Uma série de pesquisas sobre esse siste
ma de lagos teve início em 1976 no Parque _ 
Florestal do Rio Doce, situado nos muni
cípios mineiros de Timóteo e Ponte Nova. 
Nos últimos dez anos, inúmeros processos 
foram descritos, produzindo informação 
conceituai incorporada à limnologia de la
gos tropicais. Além disso, houve avanços 
na definição de uma tipologia básica de 
ecossistemas aquáticos para a região, des
tacando lagos, áreas de alagamento perma
nente (wetlands) ou temporário, rios e pa
leovales ao longo dos braços dos lagos. 

N a região, a maioria dos lagos com 
profundidade máxima superior a no

ve metros apresenta um ciclo estacionai 
bem marcado de estratificação e desestra
tificação térmica, sendo monomíticos quen
tes (circulação anual completa e tempera
tura média acima de 4ºC). A temperatura 
máxima do hipolímnio, a camada mais pro
funda, antige 23ºC no verão. O período de 
estratificação térmica é de cerca de oito me
ses, com uma fase de circulação reduzida 
e hipolímnio profundo de um mês. 

Em junho e julho, os sistemas que estra
tificam apresentam isotermia e menor es
tabilidade na coluna d'água. A causa des
sa estratificação acentuada está associada 
a dois fatores principais: a morfometria dos 
lagos, cujo fundo apresenta um relevo em 
V, com circulação potencialmente baixa; e 
o afluxo da água das chuvas que, ao sedes
locar para porções mais profundas do la
go, produz maior estabilidade. Verificou
se também que a estratificação térmica de
pende da posição ocupada pelo lago em re
lação ao curso do rio com o qual se rela
cionou na origem. 

A estratificação diurna e a formação de 
termoclinas secundárias na camada super-
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ficial (epilímnio) também influem no esta
belecimento de camadas de várias densida
des que se alteram em poucas horas, af e
tando a distribuição vertical dos organis
mos planctônicos. As termoclinas são ca
madas de descontinuidade térmica que oca
sionam uma estratificação vertical no sis
tema aquático, geralmente acompanhada 
de descontinuidades químicas e biológicas. 

A partir do metalímnio (camada inter
mediária no período máximo de estratifi
cação), ocorre um acentuado gradiente de 
oxigênio dissolvido, de gás sulfídrico (H2S) 
e de intensidade luminosa. O metalímnio 
nesses lagos é, portanto, uma interface di
nâmica e ativa, que apresenta uma suces
são espacial de populações fitoplanctôni
cas, zooplanctônicas e bactérias fotossin
tetízantes. Essa estrutura vertical bem mar
cada foi descrita recentemente, e trabalhos 
publicados já em 1983 descreveram apre
sença da cianobactéria Lyngbia limnetica 
num dos lagos (lagoa Carioca), com res
postas fotossintéticas muito específicas e, 
provavelmente, com mecanismos bioquími
cos também específicos, que lhes conferem 
características heterotróficas ( ou seja, de 
organismos que vivem às custas de alimen
tos sintetizados por outros organismos ou 
de matéria orgânica, de origem externa, 
dissolvida nos lagos). Os processos de es
tratificação química que acompanham a es
tratificação biológica relacionam:-se, prin
cipalmente, com o acúmulo de H 2S e do 
radical amônio (NH4+) no hipolímnio. 

O utro aspecto a destacar é a composi
ção química do sedimento e da água 

intersticial. Funcionando os lagos como 
acumuladores e digestores de matéria or
gânica, seu sedimento (o fundo) é um re
servatório de nitrogênio, fósforo e carbo
no. O sedimento de lagos circundados por 

, mata atlântica difere do daqueles circun
dados por reflorestamento de Eucalyptus 
sp, que apresentam menor concentração 
dos elementos citados. A água intersticial 
nó sedimento contém altas concentrações 
de amônia, fosfato e ferro total. 

No verão, todo o processo de enriqueci
mento das camadas superficiais dos lagos 
fica prejudicado pela presença .da termo
clina, que atua como barreira no processo 
de renovação da composição nutricional 
das camadas iluminadas e de temperatura 
mais elevada. Assim, os processos de re
generação de fósforo e nitrogênio relacio
nam-se com atividades biológicas no epi-

límnio, a partir da decomposição de orga
nismos mortos ou das excreções do zoo
plâncton, associadas à migração vertical 
desses organismos. Por isto, a produção 
primária do fitoplâncton é relativamente 
baixa nos lagos, que podem ser considera
dos apenas moderadamente produtivos. 

Os principais fatores da limitação da 
produção relacionam-se com a disponibi
lidade estacionai de fósforo e nitrogênio e 
as inter-relações destes elementos com a 
morfometria dos lagos, a profundidade 
média e os processos de instabilidade e es
tabilidade térmica. Durante o período de 
estratificação, o metalímnio desses lagos 
parece exercer papel de relevo na regene
ração de fósforo e nitrogênio para o epi
límnio. A sucessão estacionai do fitoplânc
ton tem evidente relação com esses proces
sos de regeneração vertical e com a estru
tura física e química que lhes acompanha. 

R esta tratar do impacto das atividades 
humanas. A mata tropicàl atlântica é 

uma fonte importante de matéria orgâni
ca de origem terrestre para os lagos. A in
clinação das margens favorece essa contri
buição, permitindo o carreamento mais rá
pido de material, inclusive íons. Com odes
matamento, aumenta a carga inorg~nica no 
sedimento do fundo: o sedimento de ori
gem terrestre "tampona" o material orgâ
nico produzido por decomposição. 

Além do desmatamento e do refloresta
mento com Euca/yptus sp deve-se destacar 
a introdução de espécies exóticas de peixes, 
como Sarothendron sp e Cich/a oce//aris 
(tucunaré), este último um predador, que 
certamente provocou alterações na compo
sição da fauna de Astyanax sp, pelo me
nos no lago D. Helvécio. Outros proble
mas de alteração da comunidade zooplânc
tica (decorrentes da introdução acidental da 
Daphnia sp e Daphnia laevis) foram detec
tados. Impacto considerável na região é o 
da produção de carvão a partir de Eucalyp
tus sp, capaz de gerar acúmulo de material 
orgânico sedimentado nos lagos. 

Estes estudos têm enorme importância 
do ponto de vista teórico, uma vez que os 
processos evolutivos que ocorrem nos la
gos (bem como os que ocorrem com o con
junto dos seres da região) podem ser acom
panhados tanto no espaço como no tempo. 

José Galízia Tundisi 
Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo 
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A Duratex ,sabe que ~ó exporta 
se importa ·com tecnologia .. 

E · com a conquista da tecnologia, . 
a Duràtex conquistou ~ . · ·· 

liderança mundial na exportação. de 
chapas duras de fibra de madeira. 



TOME CIÊNCIA 

Estudo sobre comportamento de moluscos 
auxilia controle da qualidade da água 

A utilização de organismos vivos como 
indicadores da qualidade do ambiente 

tem permitido avaliar mudanças qualitati
vas ocorridas em muitas regiões. Através 
de estudos de laboratório (bioensaios), rea
lizados sob condições padronizadas, pode
se determinar o impacto daqueles fatores 
que se deseje destacar. Até o momento, a 
grande maioria dos experimentos de bioin
dicação em ambientes aquáticos tem utili
zado peixes, o que se explica tanto por seu 
interesse para o homem como pela posição 
que ocupam na cadeia alimentar. Nosso 
trabalho, no entanto, estudou a adequação 
de um grupo de caramujos conhecidos po
pularmente como aruás (figura 1), da fa
mília dos ampularídeos (Ampul/aria canali
cu/ata = Pomacea cana/iculata), como 
bioindicador de qualidade em corpos 
d'água. Obtivemos, assim, elementos que 
permitiram avaliar como alguns parâme
tros podem influenciar a distribuição bio-

Fig. 1. Nas pesquisas é 
importante utilizar orga
nismos que · ocorrem no 
Brasil, como é o caso dos 
moluscos da espécie A. 
canaliculata, conhecida 
como aruá. Adina, vt!em
se exemplares adultos 
origin,rios do Rio Gran
de do Sul. Ao lado, pos
tura do mesmo molusco 
em ambiente natural. 
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geográfica dessa família, presente na Amé
rica do Sul e na América Central, em área 
restrita dos Estados Unidos (Flórida), na 
África, na Austrália e, ocasionalmente, na 
Ásia (figura 2, na página seguinte). 

Dada a inexistência de testes padroniza
dos com moluscos gastrópodes, desenvol
vemos uma metodologia própria, cuja ex
posição detalhada encontra-se na disserta
ção de doutorado que apresentamos à Uni
versidade Saarlandes, na República Fede
ral da Alemanha, em 1986. 

Os animais foram testados perante dis
tintos parâmetros: pH, salinidade (medida 
em termos de condutividade, µSI cm) e re
sistência a metais pesados (µg/1) - chum
bo (Pb), cádmio (Cd), Cobre (Cu), mercú
rio (Hg) e zinco (Zn). Cada teste teve 96 
horas de duração e foi repetido diversas ve
zes. Avaliaram-se modificações comporta
mentais através de um estímulo feito no 
músculo pedal (retração para dentro da 
concha). Para tanto, utilizou-se uma esca
la de comportamento em sete níveis, cor
respondendo o nível um a moluscos com 
atividade normal e o nível sete a moluscos 
sem nenhuma atividade (mortos). Defini
ram-se não só as reações extremas (morte, 
através da definição da LC50, isto é, con
centração letal para 50% dos indivíduos ex
postos), mas também modificações de com
portamento em situações de estresse, 
determinando-se concentrações seguras 

(NEC, do inglês no-effect concentration) 
e subletais (EC, de effect concentration). 

Alterações de comportamento são um 
bom parâmetro para demonstrar modifi
cações fisiológicas dos organismos testados 
sem a necessidade de sacrificá-los em gran
de número, como ocorre na determinação 
da LC. Além disso, são facilmente obser
váveis também em níveis reduzidos de in
toxicação. 

A realização de estudos experimentais 
desse gênero no Brasil é importante, 

sobretudo porque a maioria dos padrões de 
qualidade do ambiente aqui utilizados foi 
estabelecida em outros países, desprezan
do portanto especificidades regionais que 
podem ser relevantes. Além disso, há ca
rência de normatização de testes biológi
cos que utilizem organismos brasileiros. 
Nos testes com padronização internacional, 
utilizam-se geralmente organismos de paí
ses europeus ou dos Estados Unidos e se 
reconstituem as condições dos corpos 
d'água lá existentes. 

Os indivíduos aqui testados foram reti
rados de seu ambiente natural (no Rio 
Grande do Sul) sob forma de postura e cul
tivados em laboratório. A presença de A. 
cana/iculata foi constatada na maioria dos 
locais estudados. De forma geral, podemos 
afirmar que a família dos ampularídeos é 
encontrada em praticamente todos os tipos 
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de habitat disponíveis, mas prefere as águas 
rasas, evita as correntezas e vive próximo 
às margens, junto ao substrato. 

Apesar de A. canalicu/ata evita; regiões 
com influência de salinidade, foi possível 
encontrar indivíduos jovens isolados nas 
imediações do rio Tramandaí, em local 
com aporte eventual de água salobra. Isto 
confirma observações de laboratório de que 
jovens desse grupo apresentam resistência Fig. 2. Áreas em destaque mostram a distribuição global da família Ampullarüdae. 

Fig. 3. Valores de NEC50, EC50 e LC50 para A. canaliculata . 

ligeiramente maior a esse parâmetro que os 
adultos. 

Observou-se também que esse grupo de 
moluscos evita ambientes fortemente po
luídos. Assim, por exemplo, no rio dos Si
nos foram medidos valores de até 340 µg/1 
Cu, na região próxima à nascente. Embo
ra as condições para distribuição espacial 
lhes fossem favoráveis, os moluscos não fo
ram encontrados ali. Tendo em vista que, 
em laboratório, nos testes com metais pe
sados, cobre foi o parâmetro mais tóxico, 
pode-se supor que este seja um fator limi
tante para a distribuição dos organismos 
que estudamos. Já no rio Gravataí, foram 
encontrados exemplares nas partes superior 
e média, mas não na parte inferior, onde 
domina forte poluição orgânica e indus
trial. Pôde-se entretanto constatar a pre
sença (rara) de ampularídeos em alguns lo
cais com níveis de contaminação local su
periores àqueles que se mostraram tóxicos 
em laboratório, o que se explica facilmen
te pelo fato de que no ambiente natural há 
interação de muitos parâmetros que não 
podem ser simulados em experimentos. 

Em laboratório, constatou-se que o es
tudo de alterações de comportamento for
nece ótimo parâmetro de detecção, em ní
vel subletal, da toxicidade de substâncias 
em relação aos seres vivos. Nos experimen
tos com A. canalicu/ata, foi observado que 
concentrações reduzidas não produziam 
efeitos prejudiciais. A partir de determina
da concentração ou tempo de exposição -
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que podem ser definidos como ''limites de 
segurança" -, os indivíduos mostraram 
acentuado enfraquecimento (reação qua
tro) em resposta à alteração do meio a que 
estavam expostos. Isto não era necessaria
mente letal: tão logo retornavam a condi
ções favoráveis, os indivíduos eram capa
zes de se recompor. Entretanto, quando as 
concentrações ou o tempo de exposição 
eram aumentados, surgiam condições letais 
ou subletais. Pôde-se observar, em todos 
os experimentos, estreita correlação entre 
mortalidade e aumento de concentração 
durante o período de exposição. 

A análise das concentrações obtidas mos
trou que a faixa de separação entre nível 
''seguro'' e subletal é muito estreita (figu
ra 3), ou mesmo inexistente, como no ca
so do cobre. Isto confirma a conclusão de 
inúmeros autores de que esse elemento é es
sencial para o desenvolvimento dos molus
cos, sendo que, no caso de A. canalicu/a
ta, o nível em que é essencial e aquele em 
que passa a ser tóxico - o qual acarreta, 
em última instância, a ruptura da capaci
dade de regulação fisiológica - são muito 
próximos. 

Segundo G. Breiting e W. Tumpling, os 
valores de EC50 permitem classificar a to
xicidade das substâncias para organismos 
aquáticos. Ao avaliar essas concentrações, 
observamos que todos os metais testados· 
são extremamente tóxicos para A. canali
culata (classificação máxima de toxi
cidade). 

P or meio de medidas físico-químicas, 
observamos nos últimos anos acentua

da deterioração da qualidade da água em 
sistemas aquáticos no Rio Grande do Sul. 
Isto indica que, a menos que se tomem me
didas enérgicas, ocorrerá, com o correr do 
tempo, séria degradação do meio ambien
te, com a conseqüente eliminação de espé
cies importantes na cadeia alimentar, cau
sando inclusive, em última instância, pre
juízos para o ser humano. 

Os biotestes realizados provaram que é 
possível utilizar moluscos gastrópodes em 
estudos comportamentais destinados a de
finir níveis subletais de parâmetros físico
químicos. Por outro lado, da comparação 
entre nossos resultados e os valores que ser
vem de padrão para a qualidade do meio 
ambiente em diferentes países e instituições, 
evidencia-se a necessidade de realização de 
novas pesquisas, para chegarmos a valores 
mais adequados à realidade brasileira, per
mitindo a proteção da nossa vida aquática. 

Concluímos também pela necessidade do 
desenvolvimento de novos experimentos em 
nível subletal, uma vez que os valores de 
LC50 são inadequados, pois correspondem 
a uma concentração que excede em muito 
um nível de segurança para a manutenção 
da "vida normal" dos indivíduos. Outro 
inconveniente é que sua determinação exi
ge o sacrifício de grande parte dos organis
mos testados (500/o deles devem estar mor
tos ao final do experimento) . 

Por fim, evocamos a idéia de R. W. Ed
wards: "É fundamental passar da forma 
de pensamento antropocêntrica hoje rei
nante (proteção para o meio ambiente com 
intenção de proteger o 'eu') para uma pos
tura biocêntrica em que se protegem todos 
os organismos, independentemente de sua 
utilidade para o ser humano. Isto é funda
mental, tendo em vista, principalmente, as 
gerações futuras, para com as quais temos 
obrigações." 

Luiza Chomenko 
Departamento do Meio Ambiente, 
Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, 
Rio Grande do Sul 
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TOME CIÊNCIA 

Sempre-vivas: folclore e verdade 
S ernpre-viva é o nome genérico dado às 

flores que, mesmo após o corte, con
servam cor e forma quando mantidas fora 
d'água. Essas ·flores caracterizam-se por 
suas brácteas (folhas modificadas) papirá
ceas e estão distribuídas nas famílias das 
compostas, xiridáceas, ciperáceas, eriocau-, 
láceas e outras. Um aspecto importante re
lacionado às sempre-vivas é o papel socioe
conómico por elas desempenhado nas re
giões de Minas Gerais onde são coletadas. 
Sua exportação emprega grande quantida-

de de mão-de-obra, já que todo o proces
so de comercialização (coleta, triagem, ar
mazenamento e enfardamento) é manual. 

Desde 1981 o Departamento de Quími
ca da Universidade Federal de Minas Ge
rais vem se dedicando ao estudo fitoquí
rnico dessas flores, especialmente as da fa
mília das eriocauláceas. Na literatura cien
tífica são raros os estudos sobre plantas 
dessa família, na qual são encontradas, se
gundo a tradição popular, diversas espécies 
que repelem insetos. O enorme volume de 
exportações dessas plantas para países da 
América do Norte e Europa despertou nos
sa curiosidade, levando a especulações so
bre sua possível utilização para outros fins, 
além da decoração. 

Entre as eriocauláceas existem aproxima
damente 1.200 espécies distribuídas em 13 
gêneros, entre os quais se destacam Erio
caulon, com o maior número de espécies 
(quase 400), Paepalanthus (cerca de 250), 
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Syngonanthus (aproximadamente 180) e 
Leiothrix. Segundo o botânico Álvaro da 
Silveira, a distribuição das eriocauláceas no 
Brasil compreende os estados do Ceará, 
Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, 
Pernambuco, São Paulo, Bahia e Minas 
Gerais, este último com maior quantidade 
de espécimes e maior riqueza em espécies. 

Entre as funções não decorativas que a 
tradição oral atribui às sempre-vivas, a de 
repelir insetos é a que desperta maior cu
riosidade. Essa peculiaridade, notada so-

bretudo na Syngonanthus elegans, é ressal
tada na região de Diamantina, cuja popu
lação costuma colocar as flores em armá
rios e gavetas para espantar baratas e tra
ças. É interessante notar que nos depósi
tos da flor para fins de exportação efeti
vamente não há esses insetos. Em sua Nar
rativa de uma viagem ao Brasil, escr:ita em 
1805, Thomas Lindley afirma também que 
as flores da espécie Eriocaulon cetaceum, 
depois de fervidas com azeite, eram usa
das popularmente no tratamento da sarna. 

Em 1971, técnicos da Associação de Cré
dito e Assistência Rural - órgão da Secre
taria de Agricultura de Minas Gerais - re
velaram em entrevista ao jornal O Globo 
(edição de 23/11) que a Syngonanthus ele
gans poderia ter aplicação bélica (corno es
topirn de bombas napalm), dada a desco
berta casual de sua fácil combustibilidade. 
Segundo eles, a planta emana um gás in
cendiável, inodoro e irnperceptível ao ho
mem, mas tão potente que em seus seus de
pósitos é proibido fumar, mesmo a distân
cia. Em nova reportagem intitulada "Sem
pre-viva, mercadoria cotada no comércio 
da morte", de 13 de fevereiro de 1973, o 
mesmo jornal relatava ser a sempre-viva 
um tóxico que, associado ao haxixe, vinha 
sendo consumido em larga escala pela ju
ventude americana. 

Os fatos aqui expostos nos orientaram 
a abordar o estudo das sempre-vivas de Mi
nas Gerais em dois níveis: comprovação 

À esquerda, enfardamento e pesagem de sempre
vivas máxi (Syngonanthus elegans). Abaixo, 
sempre-vivas máxi prontas para exportação. 

vol. 5/n~ 29 Cl~NCIA HOJE 



Syngonantlius sp em seu habitat natural. 

científica de suas possíveis propriedades e 
estudo acadêmico da constituição micro e 
macromolecular de oito espécies represen
tativas da família das eriocauláceas, duas 
de cada um dos gêneros Syngonanthus, 
Paepalanthus, Leiothrix e Eriocaulon. A 
pesquisa bibliográfica preliminar acusou re
gistros de estudos fitoquímicos com ape
nas três espécies de Eriocaulon, todas elas 
coletadas em Madagáscar. 

E ntre as propriedades dignas de com
provação, concentramos nossos esfor

ços na verificação do potencial explosivo 
da planta e de sua eficácia no combate a 
insetos. Tendo em vista que os derivados 
do ácido crisantêmico, extraído das flores 
do Chrysanthemun cinerariaefolium, estão 
na base de praticamente todas as formula
ções de repelentes ou inseticidas em uso, 
decidimos verificar a presença de piretri
nas (nome genérico dado àqueles deriva
dos) nas sempre-vivas dos campos de alti
tude de Minas Gerais. 

O teste do enxofre - método mais sim
ples e cômodo para análise qualitativa e 
quantitativa das piretrinas - indicou a pre
sença de 0,01 % dessas substâncias numa 
das espécies analisadas, ainda em fase de 
determinação botânica, pertencente ao gê
nero Paepa/anthus. Esse resultado neces
sita entretanto ser confirmado através de 
técnicas mais apuradas, como a da croma
tografia gás-líquido. Quanto à proprieda-
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Paepalanthus hilairei em seu habitat natural. 

de explosiva, pretendemos estudar a cons
tituição macromolecular• das sempre-vivas 
selecionadas para investigar a presença de 
nitrocelulose (explosivo potencial). 

As investigações que realizamos com a 
espécie Leiothrixf/avescens var. disticophy
/a ("botão bolinha") resultaram na primei
ra tese de mestrado do país a tomar uma 
sempre-viva como objeto de estudo, de au
toria de Antônia Ribeiro, sob minha orien
tação. Para o estudo fitoquímico dessa es
pécie bastante exportada foi também fun
damental a colaboração da professora Ana 
Maria Giulietti, do Departamento de Bo
tânica da Universidade de São Paulo. Os 
extratos hidrofílico e lipofílico dos capítu
los e pedúnculos triturados de leiothrixf/a
vescens foram inicialmente submetidos à 
abordagem fitoquímica. Entre as principais 
classes de constituintes químicos pesquisa
dos (alcalóides, bases quaternárias, esterói
des, triterpenóides, ácidos graxos, catequi
nas, flavonóides, antraquinonas, antocia
ninas e saponinas) foi verificada a presen
ça de esteróides, flavonóides, ácidos gra
xos, antraquinonas e saponinas. 

Em seguida os capítulos e pedúnculos tri
turados foram submetidos a extrações com 
os solventes hexano e metanol, sucessiva
mente. Da filtração do extrato hexânico ob
tivemos um resíduo que, purificado, for
neceu uma mistura de álcoois identificada 
como 1,6-eicosanodiol e 1,6-docosanodiol, 
isolados pela primeira vez como produtos 

naturais. O filtrado do extrato hexânico, 
submetido à cromatografia em coluna de 
sílica, forneceu as seguintes substâncias, 
enumeradas em ordem de eluição: uma 
mistura de n-alcanos: C21 (traços), C22 
(traços), c23 (3, 1 %), c24 (0,9%), c25 

(17,5%), c
26 

(2,2%), c
21 

(36,5%), c
28 

(2,9%), C29 (26,7%), C30 (traços), C31 
(7,5%), C32 (traços) e C33 (1,9%); um es
teróide: 8 (14), 22-estigmastadien-3{)-ol; um 
álcool primário: n-dotriacontanol; um fla
vonóide; 3, 7 ,4' -trimetil éter do canferol. 

As três últimas substâncias foram iden
tificadas por métodos espectroscópicos e 
comparadas com os dados descritos na li
teratura. Do extrato metanólico dos capí-· 
tulos de Leiothrix flavescens, por eluição 
em coluna cromatográfica de sílica, isola
mos uma mistura dos esteróides estigmas
terol e {J-sitosterol, um flavonóide (5,7,4'
tri-hidroxi-6,3 '-dimetoxiflavona, conheci
do como jaceosidina) e um esteróide glico
silado (5,22-estigmastadien-3{)-glicosídeo). 

Os constituintes por nós isolados não au
torizam a confirmação das propriedades 
atribuídas pelo folclore às sempre-vivas, 
mas esse estudo, como passo inicial para 
o conhecimento dessas curiosas flores, po
de levar à descoberta de propriedades que 
nem sequer foram ainda cogitadas. 

Marco Antônio Teixeira 
Departamento de Química, 
Universidade Federal de Minas Gerais 
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UM MUNDO DE CIÊNCIA 

BIOLOGIA MOLECULAR 

DECIFRANDO 
OS GENES 
HUM NOS 

Há cerca de um ano vêm se realizando 
nos Estados Unidos encontros de cientis
tas especializados em biologia molecular. 
O objetivo é decidir sobre a viabilidade (ou 
a necessidade) de um projeto voltado para 
o seqüenciamento completo do genoma hu
mano. Um dos encontros mais recentes, 
"Biologia molecular do Homo sapiens", 
foi realizado em Cold Spring Harbor, no 
estado de Nova Iorque, em maio passado. 

Os debates giram em torno de dois as
pectos: econômico e científico. O primei
ro diz respeito basicamente às verbas ne
cessárias e aos órgãos financiadores que de
vem coordenar o projeto. O segundo con
sidera a relevância dos dados para nossa 
compreensão da estrutura do genoma hu
mano e as implicações desse conhecimen
to para desvendarmos f enômenos biológi
cos básicos, como o desenvolvimento des
de o ovo até o indivíduo adulto, a diferen
ciação celular, o câncer, problemas here
ditários. 

Consideramos em primeiro lugar o as
pecto econômico. Isso não significa, po
rém, que o valorizamos mais que o cientí
fico, até porque se torna cada vez mais di
fícil separá-los. Com a tecnologia de que 
dispomos hoje, o seqüenciamento dos três 
bilhões de nucleotídeos que compõem o ge
noma humano (em 22 autossomos, dois 
cromossomos sexuais e um mitocondrial -
25 cromossomos no total) consumiria o 
equivalente ao trabalho de 30 mil pessoas 
em um ano, a um preço global de dois bi
lhões de dólares. Poucos projetos de tec
nologia de ponta em física e aeronáutica 
modernas são estimados em alguns bilhões 
de dólares. Ou seja, para um projeto no 
campo das ciências biológicas este valor é 
claramente excessivo. Uma conseqüência 
imediata da sua execução seria a redução 
dos fundos para outros projetos de pesqui-
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sa na área, afetando os próprios cientistas. 
Seja como for, o projeto é tecnicamente 

viável, embora alguns melhoramentos se
jam ainda necessários. Exemplo de aper
feiçoamento é o seqüenciamento automá
tico desenvolvido por Leroy Hood - do 
Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos 
Estados Unidos - , que permite aumentar 
em dez vezes a eficiência do seqüenciamen
to e reduzir os custos à metade. Aparente
mente, contudo, esse sistema seria só um 
início. O segundo ponto é escolher .o tipo 
de célula cujo genoma seria seqüenciado. 
Nesse plano, um elemento que tem estimu
lado alguns cientistas e administradores é 
o "Projeto biblioteca gênica", do Depar
tamento de Energia (DOE) dós Estado Uni
dos. Essa "biblioteca" contém, cromosso
mo por cromossomo, fragmentos de áci
do desoxirribonucléico (ADN) do genoma 
humano, à disposição dos interessados. O 
DOE vê o projeto do seqüenciamento com
pleto do genoma humano como um desdo
bramento nat,µral da "biblioteca gênica". 

Ainda com relação a essa "biblioteca", 
o biólogo Walter Gilbert, da Universidade 
Harvard, sugeriu a criação de um institu
to para o genoma humano, que se dedica
ria inteiramente ao seqüenciamento de re
giões de reconhecida importância, sítios de 
genes conhecidos. Essa abordagem requer, 
no entanto, a elaboração de um mapa físi
co, ou seja, a localização de sítios para en
zimas de restrição que permitem a obten
ção de fragmentos específicos de ADN (ver 
''Ferramentas para a engenharia genética'', 
em Ciência Hoje n? 20, p. 10). Uma últi-

ma etapa seria o armazenamento e análise 
das seqüências obtidas. Novamente o DOE 
tem apoiado o Banco Gênico (Genbank) -
centro de referências para seqüências de 
ADN que funciona através de ação conjun
ta dos laboratórios de computação de Los 
Alamos e Livermore, na Califórnia. 

Este trabalho tem consumido 30 centa
vos de dólar por nucleotídio, tendo esto
cado, até o momento, seis milhões deles em 
seqüências diversas, número que pratica
mente causou um congestionamento no sis
tema. Desde que fossem introduzidas me
lhoras no sistema e o preço reduzido a um 
décimo do atual, o custo estimado para o 
processamento da seqüência do genoma se
ria da ordem de cem milhões de dólares em 
dez anos. Obviamente, devem ser promo
vidas mudanças que reduzam não só o cus
to mas também o tempo necessário para in
troduzir seqüências nos bancos. Em rela
ção a isso, alguns problemas técnicos vêm 
sendo aventados. Por exemplo, artigos 
científicos contendo seqüências só seriam 
aceitos para publicação depois que estas 
fossem incluídas no banco pelo próprio 
pesquisador. 

No que se refere à agência coordenado
ra do projeto, vários cientistas mostram
se preocupados com o fato de um projeto 
em ciências biológicas estar sendo lenta
mente organizado e coordenado pelo DOE. 
O argumento em prol da aceitação do DOE 
é de que seria melhor ter na coordenação 
uma agência diferente das tradicionais 
(Fundação Nacional de Ciência e Instituto 
Nacional de Saúde), porque isto poderia 
carrear fundos de outros orçamentos go
vernamentais, não pondo em risco o das 
instituições de pesquisa na área biológica. 
Por fim, o DOE já tem montada uma má
quina administrtiva capaz de controlar a 
verba necessária, uma vez que coordena 
outros projetos de grande magnitude na 
área energética. 

Resta-nos, agora, discutir qual seria o 
impacto ou contribuição do projeto para 
as ciências biológicas. Embora não houves
se votação durante os encontros, as opi
niões estavam claramente divididas. O prin
cipal argumento para justificar o seqüen
ciamento total é: o que se conhece até agora 
do genoma humano foi derivado das ge
néticas clássica e molecular. Um mapa ge
nético, embora precário, foi deduzido, e 
uma série de genes localizados em várias 
regiões de diferentes cromossomos incluem 
os que comandam a síntese das globinas, 
proteínas que fazem parte das hemácias, 
além de algumas regiões associadas com de
sordens genéticas. Há uma diferença bas-
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tante acentuada em termos de precisão en
tre o mapa genético em larga escala e a lo
calização de um gene no seu ambiente mo
lecular completo. O conhecimento preciso 
da localização de genes em termos de se
qüência poderia abrir perspectivas de tra
tamento e cura de uma série de problemas 
genéticos. Em suma, parte dos cientistas 
considera esse projeto a chave-mestra pa
ra o desvendamento dos segredos da gené
tica. 

Por outro lado, há cientistas que defen
dem as abordagens utilizadas até agora e 
acreditam que o seqüenciamento total ocor
rerá inevitavelmente, dada a rapidez com 
que numerosos grupos vêm trabalhando em 
diferentes aspectos. Não haveria, portan
to, necessidade de projetos de tal escala. 
Alguns sugerem por exemplo, que mais in
formações seriam obtidas se o seqüencia
mento fosse feito em paralelo com outras 
linhas de investigação nos campos da ge
nética e da bioquímica. Outros ainda ar
gumentam que o mais importante, no mo
mento, é a construção de um mapa que 
possibilitasse o isolamento direto de um ge-

Com metade do diâmetro e 1 / 1 O da mas
sa da Terra, Marte tem uma densidade mé
dia elevada, similar às da Terra, de Mer
cúrio, Vênus e Plutão. Forma, com os três 
últimos, os chamados planetas terrestres, 
cujas densidades denotam uma composição 
rochosa semelhante à do nosso planeta. A 
eles se contrapõem os planetas ditos jovia
nos (do tipo de Júpiter), cujas densidades 
indicam a presença de compostos (gelos de 
água, metano e amônia, gases de hidrogê
nio molecular e hélio) formados de elemen
tos leves da tabela periódica. 

A cada 24,6 hora-s Marte gira em torno 
do próprio eixo, inclinado 24° em relação 
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ne em nível mais detalhado do que o per
mite a genética clássica. Um grupo ligado 

. ao Laboratório de Biologia Molecular, do 
Conselho de Pesquisa Médica da Inglater
ra, já vem desenvolvendo esse projeto, o 
que não é tarefa simples: estima-se que 20 
pessoas levariam de três a cinco anos para 
completá-lo. Várias abordagens podem ser 
adotadas para esse mapeamento, mas o 
custo se situaria na faixa dos dez milhões 
de dólares. O projeto do seqüenciamento 
total é considerado prematuro por esse gru
po. Outros vão mais longe, sugerindo que 
a falta da seqüência completa não tem im
pedido ninguém de trabalhar e que há mo
dos de isolar facilmente regiões de interesse. 

Apesar das hesitações, é possível que a 
comunidade científica norte-americana seja 
pressionada para decidir, antes do que mui
tos dos seus integrantes gostariam, que 
grau de desenvolvimento do projeto deve 
ser proposto e qual a melhor abordagem. 
Isso parece decorrer do esforço que vem 
sendo feito por grandes companhias japo
nesas num projeto de seqüenciamento au
tomático que permitiria obter um milhão 

ao plano orbital. Estes dois aspectos o tor
nam similar à Terra do ponto de vista da 
sucessão dos dias e da ocorrência de esta
ções, embora estas se distribuam, obvia
mente, pelo ano marciano, mais longo que 
o terrestre. 

A atração gravitacional, diretamente 
proporcional à massa do planeta, tende a 
manter presa sua atmosfera. Por outro la
do, temperaturas elevadas na exosfera (a 
camada mais externa da atmosfera plane
tária) provocam o escape de atmosfera por
que aumentam a agitação das moléculas. 
Aquelas que por casualidade se movem ver
ticalmente têm poucas chances de colidir 
umas com as outras no ambiente pouco 
denso da exosfera, podendo assim escapar. 
Em suma, temperaturas elevadas na exos
fera propiciam o escape da atmosfera, en
quanto massas planetárias maiores favore
cem a retenção. 

Tendo Marte em sua superfície uma gra
vidade que é 400Jo' da existente na superfí
cie da Terra, sua capacidade de reter a at
mosfera é menor. Mas, dado que o aque
cimento da atmosfera se deve à radiação 
solar, _cujo fluxo é tanto menor quanto 
maior a distância do Sol, ocorrem ali tem
peraturas inferiores às da Terra. O resul
tado final é que as perdas exosféricas são 
maiores que as observadas aqui. Assim, a 
atmosfera de Marte é bastante rarefeita, 
sendo a pressão atmosférica na superfície 

de bases por dia. Eiichi Soeda, represen
tante do grupo japonês, argumenta que não 
só a seqüência final é importante, mas tam
bém o desenvolvimento biotecnológico que 
resultaria desse trabalho. 

No encontro de Cold Spring Harbor fi
cou evidente a importância das novas tec
nologias no impulso dado à biologia mo
lecular do Homo sapiens, abrangendo áreas 
anteriormente impenetráveis. Parecia cla
ro para todos as implicações desse conhe
cimento na área tanto da pesquisa básica 
como da aplicada. Admitindo uma possí
vel superioridade japonesa em biotecnolo
gia proporcionada pelo projeto de seqüen
ciamento, seria esse fato suficiente para jus
tificar a decisão de desenvolver projeto se
melhante nos Estados Unidos? David Bal
timore, do Instituto Whitehead, dos Esta
dos Unidos, concluiu que a idéia está ad
quirindo força - e fica assustado só de 
pensar nisso, dadas as incertezas quanto 
aos méritos do projeto como um todo. 

Ricardo Galler 
Fundação Instituto Oswaldo Cruz 

apenas 0,5% da que se registra na Terra. 
Essa rarefação permite variações muito 
mais drásticas e rápidas de temperatura, em 
função da insolação. No equador daquele 
planeta, com o sol a pino, a temperatura 
é de 30ºC; mas à meia-noite local, é de 
-70ºC. O gás carbônico constitui 95% des
sa atmosfera. Nas condições atuais, não 
pode haver água no estado líquido em Mar
te. Ela aparece principalmente no estado 
sólido, nas calotas polares permanentes que 
crescem no inverno de cada hemisfério e, 
em proporção bem menor, como gás. 

Embora rarefeita, a atmosfera de Mar
te é muito ativa. Seus movimentos são res
ponsáveis pelo f enômeno das tempestades 
de poeira, que ocorrem quando a veloci
dade do vento supera um valor crítico de
terminado pela gravidade, pela massa dos 
grãos de poeira, pela densidade da atmos
fera e pela geometria do relevo. Em Mar
te, esse valor crítico é de cerca de 5 km/ho
ra. A chegada da Mariner 9 às proximida
des do planeta, em 1971, coincidiu com 
uma tempestade de poeira que obliterou 
por três meses a visão da cratera vulcânica 
do1nonte Olimpo, o mais alto ali existen
te, com 23 km. 

Além de crateras vulcânicas, a superfí
cie apresenta, segundo imagens da Mari
ner 9, crateras produzidas pelo impacto de 
meteoritos (similares às da Lua), dunas e 
estruturas sinuosas semelhantes a leitos de 
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rios secos. Imagens coloridas da Viking · 1, 
obtidas na superfície do planeta, revelaram 
um solo recoberto de fragmentos de rochas 
e confirmaram o tom geral avermelhado 
perceptível mesmo a olho nu. 

Foi sugerido que Marte atravessa atual
mente um período glacial, frio e seco, que 
teria sido precedido, há alguns milhões de 
anos, por um perído interglacial quente e 
úmido, em que o gelo dos pólos (além do 
possível gelo subterrâneo) teria se vapori
zado, aumentando a pressão atmosférica 
e a temperatura (esta, pelo efeito de estu
fa). Isso teria viabilizado a presença de 
água no estado líquido, a ocorrência de 
chuvas e a conseqüente formação de rios. 
Mas tal evento pode também ter ocorrido 
de forma meramente episódica, em época 
bem próxima à formação do planeta, há 
bilhões de anos. 

Robert M. Haberle, cientista espacial da 
NASA, relatou• as observações de tempes
tades de poeira e de condições meteoroló
gicas (pressão, temperatura e ventos) fei
tas na superfície de Marte através da son
da Viking l, de 1977 a 1982, quando foi de
sativada. 

Há tempestades de poeira localizadas, 
que atingem regiões com centenas de qui
lômetros, e outras que afetam todo o pla
neta. As tempestades observadas ocorre
ram todas quando era inverno no hemis
fério Norte de Marte. As tempestades lo
calizadas têm lugar no hemisfério Norte, 
enquanto as globais começam no hemisf é
rio Sul e posteriormente se estendem por 
todo o planeta. 

A associação desses f enômenos com as 
condições meteorológicas permitiu elabo
rar um modelo de produção das tempesta
des envolvendo duas correntes circulató-
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rias da atmosfera: a circulação de Hadley 
e a atividade baroclínica. A primeira, que 
ocorre também na Terra, é provocada pe
la convecção. Uma área da superfície do 
solo com maior capacidade de absorver a 
radiação solar pode ficar mais aquecida, 
sob insolação, que as áreas vizinhas. A por
ção de gás atmosférico adjacente a ela se 
expandirá, tornando-se menos densa que 
o gás circundante. Segundo o princípio de 
Arquimedes, essa porção de gás se desta
cará e começará a subir (são as correntes 
térmicas ou ascendentes, de que se apro
veitam os urubus e os praticantes de vôo 
à vela). O gás que sobe acaba por ceder seu 
calor ao meio externo e se resfria, passan
do a descer. Na circulação de Hadley, o gás 
que sobe tem dimensões comparáveis ao 
raio do planeta, pois o aquecimento resul
ta das diferenças latitudinais da insolação. 
Trata-se de uma circulação meridional, 
pois implica movimento de matéria num 
plano meridional (e portanto vertical) do 
planeta. Em Marte, particularmente, quan
do é inverno no hemisfério Norte, a circu
lação de Hadley é ascendente no hemisf é
fio Sul; após cruzar o equador, torna-se 
descendente. 

A atividade baroclínica refere-se à circu
lação ciclônica ou anticiclônica da atmos
fera, facilmente constatável nas fotografias 
tomadas de satélites meteorológicos. No 
nosso hemisfério, os ciclones giram no sen
tido horário e os anticiclones, no sentido 
anti-horário. Aqueles estão associados a 
mau tempo; estes, a bom tempo. Essa cir
culação não ocorre num plano vertical, mas 
sobre uma superfície esférica e concêntri
ca ao planeta. Ciclones e anticiclones de
senham o espiralamento sofrido pela fron
teira entre duas massas de ar com diferen
tes temperaturas. Uma frente polar é a 
transição entre a massa de ar quente e a de 
ar frio e delineia o bordo de uma circula
ção ciclônica. 

Segundo Haberle, as tempestades loca
lizadas no hemisfério Norte seriam produ
zidas quando a atividade baroclínica é in
tensa ali durante o inverno. Mas o subse
qüente aumento da opacidade atmosf éri
ca reduziria a insolação, favorecendo ore
gime da circulação de Hadley, que é des
cendente. Logo, a nuvem não teria condi
ções de se espalhar globalmente. Além dis
so, constatou-se que a circulação de Ha
dley não tem vigor quando a atividade ba
roclínica é intensa. Assim sendo, não se in
duziria levantamento de poeira no hemis
fério Sul. 

Já quando a atividade baroclínica no he
misfério Norte não é intensa, não haven-

do portanto ali nuvem de poeira em sus
pensão, a circulação de Hadley se intensi
fica, a ponto de poder levantar a nuvem de 
poeira no hemisfério sul (onde a circula
ção é ascendente). A própria poeira em sus
pensão aumentaria a absorção da radiação 
solar na atmosfera e, portanto, a tempe
ratura, propiciando a intensificação da cir
culação e um eficiente espalhamento da 
poeira por todo o planeta. Ao mesmo tem
po, a insolação no hemisfério Norte dimi
nuiria, provocando a supressão da ativida
de baroclínica ali. 

Ponto importante e não óbvio é a corre
lação inversa entre a atividade baroclínica 
e a intensidade da circulação de Hadley -
Haberle testou-a através de uma simulação 
em computador, confirmando que a pre
sença de poeira na baixa atmosfera no he
misfério Norte tem efeito regulador: reduz 
a intensidade dos ventos ascendentes de 
Hadley no hemisfério sul. Embora os de
talhes do mecanismo não estejam bem 
compreendidos, aparentemente a ativida
de baroclínica, ao levantar poeira, reduz a 
circulação de Hadley. 

As tempestades globais não ocorrem em 
Marte com periodicidade anual. As pou
cas observações não permitem reconhecer 
uma recorrência quase-periódica, nem afir
mar a aleatoriedade das ocorrências. Uma 
recorrência quase-periódica poderia ser go
vernada pelo estoque de poeira no hemis
fério Norte, regulado por um processo cí
clico de deposição e remoção, de escala glo
bal. Havendo estoque suficiente, as tem
pestades seriam localizadas. As ocorrências 
seriam aleatórias se o caráter global ou lo
calizado das tempestades dependesse não 
do suprimento de poeira, mas da competi
ção entre a circulação de Hadley e a ativi
dade baroclínica. 

Esse estudo valoriza as observações te
lescópicas de Marte. Feitas em épocas opor
tunas, podem permitir a constatação de 
tempestades, a partir de mudanças nos pa
drões claros e escuros que caracterizam a 
superfície do planeta em grande escala. As 
áreas mais claras correspondem a partes re
cobertas com poeira fina. Essa patrulha, 
acessível inclusive a astrônomos amadores, 
é potencialmente capaz de contribuir para 
o esclarecimento de alguns mistérios que 
ainda envolvem as tempestades de poeira 
em Marte. 

• Science, vol. 234, n? 4.775 (1986) 

Oscar Toshiaki Matsuura 
Instituto Astronômico e Geofísico, 
Universidade de São Paulo 
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CRONOBIOLOGIA 

O TEMPO 
E A VIDA 

Quem acha que o ritmo só importa na 
música, pode se considerar desatualizado. 
Ritmos são assunto do momento também 
na biologia. São até objeto de uma nova 
disciplina científica, a cronobiologia - um 
ramo das ciências biológicas que se insti
tuiu com métodos, técnicas e terminologia 
próprios a partir do fim da década de 1950. 

A cronobiologia tem por objeto a orga-
nização temporal dos seres vivos. Seu pres

. suposto básico é que, ao longo da evolu
ção, a matéria viva teve de se organizares
trutural (anatômica e bioquimicamente) e 
temporalmente para sobreviver num meio 
organizado tanto no espaço quanto no 
tempo. 

O aspecto mais evidente da organização 
temporal dos f enômenos biológicos é sua 
repetitividade periódica, constituindo os 
chamados ritmos biológicos, que podem ser 
classificados, segundo a extensão de seu pe
ríodo, em circadianos (aproximadamente 
24 horas), infradianos (menores que 24 ho
ras ) e ultradianos (maiores que 24 horas). 
A existência desses ritmos biológicos traz 
consigo a necessidade de mecanismos que 
propiciem a sincronização da ritmicidade 
endógena com eventos cíclicos do ambien
te, aos quais o ser vivo adaptou-se. 

Esses eventos geofísicos do ambiente ca
pazes de sincronizar a ritmicidade biológi
ca são chamados de sincronizadores. En
tre os possíveis sincronizadores ambientes 
(como os ciclos de iluminação, de tempe
ratura, gravitacional e de pressão atmos
férica), o mais importante na sincroniza
ção da ritmicidade circadiana da maioria 
dos seres vivos é o ciclo de iluminação da 
alternância dia-noite. , 

Para a espécie humana em particular, 
mais que o ciclo de iluminação, fatores so
ciais constituem os mais potentes sincroni
zadores. Mudanças dos esquemas tempo-
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rais da organização social provocam, qua
se imediatamente, um deslocamento de fase 
do ciclo circadiano vigília-sono, de modo 
a garantir a sincronização entre os perío
dos de atividade e repouso com a estrutu
ra social, sobretudo a do trabalho. Uma vez 
que o ciclo vigília-sono é capaz de sincro
nizar outros ritmos circadianos endógenos, 
seu deslocamento de fase arrasta outros rit
mos, de tal modo que, após um certo tem
po, e em certas circunstâncias, restabe
lece-se a organização temporal interna 
e sua sincronização adequada com o meio 
ambiente. Estudos recentes demonstram 
que ciclos de iluminação ambiente são ca
pazes, dentro de certos limites, de sincro
nizar a ritmicidade circadiana humana. No 
entanto, sua potência como sincrnnizador 
tem sido considerada pequena em relação 
à dos fatores sociais. 

Um trabalho recentemente publicado por 
numerosa equipe de pesquisadores da Es
cola de Medicina de Harvard (EUA) apre
senta algo de novo no assunto*. É que, pelo 
uso de um artifício experimental, os auto
res conseguiram - em certos indivíduos 
com uma estrutura temporal endógena par
ticular - deslocar a curva do ritmo circa
diano de temperatura corporal da curva do 
ciclo vigília-sono, de modo a poder estu
dar sua resposta em termos de adiantamen
tos e atrasos, a pulsos de luz (o fenômeno 
é chamado de "curva de respostas depen
dentes da fase"). Com isso, e livres de um 
possível efeito mascarador do ciclo vigília
sono, os autores conseguem demonstrar 
grandes e rápidos deslocamentos da curva 
da temperatura corporal quando o relógio 
biológico circadiano humano é adequada
mente estimulado por pulsos de luz. 

Pode-se, portanto, concluir desse traba
lho: (a) ciclos de claro-escuro ambiente po
dem constituir também para a espécie hu
mana um potente sincronizador; (b) esque
mas de iluminação poderiam ser utilizados 
no tratamento de certas doenças que teriam 
como um de seus determinantes a desestru
turação temporal interna, como acontece 
na depressão endógena e em alguns tipos 
de insônia; (c) esquemas de iluminação po
deriam, talvez, ser utilizados para acelerar 
o processo de sincronização do organismo 
humano com o meio ambiente em situações 
como viagens transcontinentais ou de tra
balho em turnos. 

Um segundo trabalho**, também con
cebido a partir dos pressupostos teóricos 

* Science vol. 233, n~ 4.764 (1986) 
** American Journal of Physiology vol. 250, n~ 

19 (1986) 

da cronobiologia, trata da questão mais 
fundamental no âmbito das ciências fisio
lógicas: o princípio da homeostase, elabo
rado pelo famoso fisiologista norte
americano Walter B. Cannon a partir do 
conceito de constância do meio interno pos
tulado pelo fisiologista francês que lançou 
as bases científicas da medicina, Claude 
Bernard (1813-1878). 

Praticamente todo o avanço da fisiolo
gia experimental contemporânea baseia-se 
no estudo de mecanismos regulatórios (ho
meostáticos) que, diante de determinados 
estímulos ou "perturbações", tendem a 
ajustar determinado parâmetro fisiológico 
dentro de certo nível considerado ótimo pa
ra o organismo. Este conceito é tão central 
no pensamento fisiológico contemporâneo 
que os melhores livros-texto de fisiologia 
dedicam-lhe um espaço considerável. 

Pois bem a cronobiologia questiona es
se "dogma central" da fisiologia, à medi
da que mostra que a essência do f enôme
no biológico está na sua variabilidade, se
ja em estruturas temporais filogenetica
mente predeterminadas, seja plasticamen
te adquiridas ao longo da ontogênese. Mais 
ainda, acrescenta que os mecanismos ho
meostáticos clássicos estariam, na verdade, 
a serviço não da manutenção da constân
cia absoluta do meio interno, mas sim da 
manutenção da variabilidade. Em outras 
palavras, o que a cronobiologia demons
tra é que, em determinadas estruturas tem
porais, o organismo é fisiologicamente di
ferente segundo o instante considerado. Di
ferente não só no seu perfil funcional, co
mo também na sua capacidade de reagir a 
estímulos ambientes. 

M.C. Moore, o autor do segundo artigo 
mencionado, faz uma revisão geral dos · 
conceitos fundamentais da cronobiologia 
e, por meio de vários exemplos experimen
tais, ilustra a variabilidade das regulações 
homeostáticas clássicas. Essencialmente, 
busca conciliar as duas premissas antagô
nicas por meio da elaboração de dois no
vos conceitos: o de homeostasia reativa 
(equivalente ao conceito clássico de ho
meostasia) e o de homeostasia preditiva 
(que incorpora a variabilidade rítmica). 

Trata-se, certamente, de texto a ser cui
dadosamente lido por todos os fisiologis
tas, se não para mudar suas concepções so
bre o fenômeno biológico, pelo menos pa
ra planejar mais adequadamente seus es
quemas experimentais. 

José Cipolla Neto 
Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo 
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UM MUNDO DE CIÊNCIA 

OLÍT 

NCIA 

Exisitiria alguma relação específica, cons
truída pela história, entre cidadania, conhe
cimento científico e progresso da civiliza
ção? Gerard Piei, presidente do comitê edi
torial da revista Scientific American, acre
dita que, nos Estados Unidos, existe sim*. 
Considera, porém, que essa relação, cons
truída há mais de 200 anos pelos fundado
res da nação, está hoje em risco. E o que 
a ameaça é o projeto "Iniciativa de defesa 
estratégica", niais conhecido como "Guer
ra nas estrelas", que disporá, nos próximos 
anos, de recursos financeiros para mobili
zar e empregar cerca de 500Jo dos físicos 
norte-americanos. 

Vejamos qual seria essa relação, esboça
da desde Thomas Jefferson. O cerne da ci
dadania são as liberdades públicas. O mo
tivo é simples: a civilização contemporânea 
elegeu o conhecimento científico seu mo
tor principal. Não elegeu, por exemplo, o 
incremento do comércio, a expansão terri
torial ou o fortalecimento dos exércitos. 
Elegeu o conhecimento científico cumula
tivo e consensual no sentido de que não uti
liza suas "verdades" como imposição do 
poder, mas como resultado do julgamen
to individual e livre dos cidadãos cientis
tas, sobretudo diante de fatos produzidos 
e reproduzíveis: para que a civilização pro
grida, não basta apenas produzir verdades 
científicas. É preciso ainda torná-las apli
cadas e praticadas. O motor do progresso 
e da liberdade é o que foi chamado de "exe
qüibilidade do objetivo". Estamos no cani
po da pragmática do conhecimento cientí
fico. É por isso que as liberdades públicas 
são indispensáveis. Por um lado, contri
buem para a obtenção do consenso em tor
no da praticabilidade da verdade científi
ca. Por outro, permitem o contínuo surgi
mento dos "heréticos revolucionários" que 
produzem, pela crítica cumulativa, novas 
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verdades. Sem liberdades públicas que as
segurem o avanço do conhecimento cien
tífico, inexiste a chamada "soberania do 
cidadão" como unidade estruturadora da 
sociedade moderna. 

Na civilização ocidental, a tarefa de pro
duzir conhecimento está institucionalizada. 
Não no Judiciário, no Legislatico ou nas 
empresas, mas sobretudo na universidade. 
É essa a instituição que, por excelência, via
biliza a atividade pública suprema: o avan
ço do conhecimento humano. Viabiliza o 
encontro da cidadania com a ciência. Pa
ra Piei, o programa "Guerra nas estrelas" 
ameaça essa instituição e esse encontro, por 
pelo menos dois motivos. 

Primeiro, porque inverte a prioriedade 
dos objetivos universitários: em vez de 
priorizar o progresso da ciência, enfatiza 
a aplicação do conhecimento já produzi
do. Daí a advertência de Henry A. How
land, fundador do Departamento de Físi
ca da Universidade Johns Hopkins: "Pa
ra se ter as aplicações de uma ciência, é pre
ciso que a própria ciência exista. Se estan
cássemos seu progresso e nos voltássemos 
apenas para suas aplicações, logo degene
raríamos num povo como os chineses, que 
não fizeram progresso algum ao longo de 
gerações, porque ... nunca buscaram razões 
naquilo que tinham feito." 

Segundo, porque os físicos norte-ameri
canos têm sérias dúvidas sobre a viabilida
de do projeto "Guerra nas estrelas", que 
não estão sendo devidamente consideradas 
pelo governo Reagan. Estaria ocorrendo 
uma situação análoga a do programa nu
clear brasileiro na década de 1970. Essa re
lativa desconsideração acaba por substituir 
o livre consenso, que consolida o avanço 
científico, pela imposição governamental 
mediante a alocação dos recursos públicos. 
E o progresso civilizatório depende muito 
mais daquele do que deste. 

O projeto "Guerra nas estrelas" expli
cita o que estava latente: alterou-se a es
trutura de funcionamento das universida
des norte-americanas. Estas dependem ago
ra muito mais de verbas do governo desti
nadas a projetos com objetiyos específicos 
(' 'mission-oriented grants' ') do que de re
cursos múltiplos e variados vindos de ci
dadãos, empresas e comunidades. Daí por
que a defesa da autonomia da universida
de nos Estados Unidos é hoje a defesa de 
mais "verbas institucionais" oriundas do 
governo. O compromisso dos "mission 
oriented grants" é com o projeto, o da uni
versidade é com o cientista. A verba com 
destinação específica busca soluções de cur
to prazo, a universidade, ainda segundo 

Piei, busca os interesses de longo prazo, das 
gerações futuras, pelo menos. 

A defesa da autonomia da universidade 
é também a defesa de uma maior partici
pação do Congresso no processo de aloca
ção dos recursos públicos. O Congresso, 
por sua representatividade - social e ideo
logicamente plural - e a possível divulga
ção de seus debates e processos de tomada 
de decisão, parece ser hoje uma instância 
fundamental para o desenvolvimento au
tônomo dos cientistas e das universidades, 
em contraste com o Executivo, dado o ca
ráter eventualmente monolítico e fechado 
de suas decisões. 

Já se disse que uma geração se distingue 
de outra pela capacidade de, ao mesmo 
tempo, identificar as questões permanen
tes de natureza humana e social e oferecer 
novas respostas. No caso, identificada a 
questão permanente da relação entre pro
dução científica e processo civilizatório, 
cumpre hoje dar nova resposta ao desem
penho da universidade enquanto conver
gência dos direitos da cidadania e da ver
dade científica. 

Essa situação norte-americana, quando 
relacionada com a atual crise da universi
dade brasileira, produz pelo menos duas re
flexões. Por um lado, evidencia que o de
bate deve ir além da discussão da forma 
jurídico-política da universidade (autarquia 
ou fundação?) e além da questão salarial. 
Ambas são vitais, é certo. Mas é preciso 
não olvidar que a universidade só se justi
fica se produzir um conhecimento científi
co exeqüível. Nesse-sentido, a autonomia 
universitária deixa de ser um fim em si mes
ma. É mais. É o mecanismo p~ivilegiado 
que, favorecendo o consenso e a inovação, 
torna o conhecimento científico possível e 
praticado, permitindo aos cidadãos vencer 
a doença, a miséria e a infelicidade. 

Por outro lado, independentemente da 
necessidade de adensar e pluralizar as fon
tes de funcionamento, deve-se também re
ver as relações entre universidades e o Po
der Legislativo. Uma alocação de recursos 
públicos que ao mesmo tempo garantisse 
progresso científico e a autonomia dos cien
tistas e das universidades não dependeria 
apenas do Executivo e de decisões intra
universitárias - dependeria também do 
Congresso Nacional, local onde se estabe
lece o conflito ou o consenso sobre os fins 
mais adequados aos recursos públicos. 

• Science, vol. 233, n? 4.768 (1986) 

Joaquim Falcão 
Fundação Nacional Pró-Memória 
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to. 
squecer 

a na a em volta. 

Ecologia e desenvolvimento. 
Para a Companhia Vale do Rio Doce, 

a integração do modelo de desenvolvimento 
econômico, com o uso correto dos recursos 
naturais disponíveis, é ponto de honra. 

E onde quer que esteja, a Vale desenvolve 
grandes esforços para obter uma harmonia 
entre progresso e conservação. 

Faz isso em Linhares, Espírito Santo, 
na Serra de Carajás, Pará, na Barragem de 
Itabiruçú, Minas Gerais, e muitos, muitos 
outros lugares. 

Em 44 anos de atividades, a Vale tornou
se uma das maiores mineradoras do mundo. 

Para continuar ocupando essa posição, 
a Vale tem consciência de que é fundamental 
respeitar a natureza em volta. 

Porque ser grande não é só obter 
consideráveis índices no aspecto econômico. 

Mas é também zelar pelo ser humano 
e pela vida. 

()Ili Companhia 
Vale do Rio Doce 

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 



O LEITOR PERGUNTA \ A ------------1· I~·---

Gostaria de obter esclarecimentos sobre a interação 
remédios-alimentos, bem como indicação de livros sobre 
esse assunto. É verdade que alguns deles não combinam 

entre si e que, se forem ingeridos juntos, podem 
até ter efeito prejudicial à saúde? 

Marco Aurélio Dias - Belo Horizonte 

"Na minha juventude, disse Miss Mar
ple, era considerado sinal de má educação 
tomar remédios durante as refeições. Isto 
era comparável a assoar o nariz à mesa de 
jantar, e simplesmente não se fazia." 

O uso de medicamentos, em nossos dias, 
freqüentemente contraria os preceitos de 
bons modos vigentes na juventude da he
roína de Agatha Christie: é comum, hoje, 
que os médicos prescrevam remédios para 
serem tomados durante as refeições. Há pa
ra isso boas razões, entre elas o fato de que, 
associando o remédio a atividades regula
res do nosso dia-a-dia, fica mais fácil lem
brar de tomá-lo. Além disso, a irritação do 
tubo digestivo, causada por alguns medi
camentos, pode ser diminuída pela inges
tão simultânea de alimentos. 

É verdade, porém, que certos alimentos 
podem interferir na ação dos medicamen
tos de forma nem sempre previsível. O li
vro Médicament, heure et alimentation, 
editado pela Associação de Farmácia Hos
pitalar de l'Ile-de-France (1981), procura 
catalogar as diferentes formas de interação 
entre medicamentos e alimentos e pode ser
vir de consulta para o leitor. Aqui apresen
taremos apenas alguns exemplos de intera
ções bem documentadas cientificamente e 
de interesse prático, pois se trata de medi
camentos prescritos com muita freqüência. 

Os alimentos podem causar alterações 
farmacodinâmicas (envolvendo as ações ou 
efeitos farmacológicos dos medicamentos) 
e farmacocinéticas (modificando os proces
sos de absorção, distribuição, biotransfor
mação ou eliminação dos medicamentos). 
Entre as primeiras, talvez a mais bem do
cumentada seja a de determinados queijos 
e vinhos, ou ainda cerveja, sobre os inibi
dores da monoaminooxidase (tranilcipro
mina, fenelzina e outros), medicamentos 
que são usados no tratamento das síndro
mes depressivas. Estes alimentos e bebidas 
contêm tiramina, substância que provoca 
a liberação de catecolaminas (adrenalina e 
noradrenalina principalmente), produzidas 
e armazenadas na glândula supra-renal. A 
tiraminá é normalmente destruída no fíga
do e em outros órgãos pela enzima monoa
minooxidase (MAO); em presença dos ini-
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bigores da MAO, contudo, ocorre um acú
mulo de tiramina, resultando então a libe
ração maciça de catecolaminas, as quais 
provocam uma crise de hipertensão arte
rial. Portanto, o médico que prescreve ini
bidores da monoaminooxidase deve aler
tar seus pacientes quanto ao risco dessa in
teração grave, indicando-lhes quais são os 
alimentos e bebidas que contêm tiramina. 

As interações farmacocinéticas resultam 
sobretudo de alterações na absorção gas
troentérica e das biotransformações (me
tabolismo) dos medicamentos. A taxa (ve
locidade) de absorção e a quantidade total 
absorvida são determinadas por diversos 
fatores. Entre eles, o pH (acidez) do estô
mago e intestino, a motilidade do tubo 
gastroentérico e as propriedades físico
químicas das formas terapêuticas emprega
das. Estes e outros fatores podem ser mo
dificados pela ingestão de medicamentos. 
Dois exemplos ilustrativos disto são: 1) a 
ingestão de leite reduz acentuadamente a 
absorção intestinal e, conseqüentemente, a 
ação terapêutica de tetraciclinas, por cau
sa da formação de complexos (quelatos) en
tre esses antibióticos e o íon cálcio presen
te no leite, e ainda pelo aumento do pH do 
estômago; 2) a absorção gastroentérica de 
formas farmacêuticas de ação prolongada 
de teofilina (medicamento usado como 
broncodilatador) é aumentada significati
vamente após a ingestão de refeição rica em 
gorduras, o que pode provocar efeitos tó
xicos. Isso porque a diferença entre as con
centrações plasmáticas terapêuticas e as 
concentrações tóxicas de teofilina é relati
vamente pequena, ou seja, a margem de 
segurança do medicamento é estreita. Re
comenda-se assim a tomada dessas prepa
rações em jejum. 

Substâncias que sofrem extensa biotrans
formação hepática antes de atingirem a cir
culação arterial, como é o caso dos blo
queadores beta-adrenérgicos amplamente 
usados em cardiologia, alcançam concen
trações plasmáticas mais elevadas quando 
ingeridas com alimentos. Atribui-se esse 
efeito a alterações da circulação hepática 
e/ou das vias metabólicas do hepatócito. 
Em contraste, a ingestão continuada de car-
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ne preparada à maneira de churrasco au
menta a capacidade de inativação de me
dicamentos por parte das enzimas metabo
lizantes do fígado. Resultados semelhantes 
são observados em fumantes, o que expli
ca a diminuição dos efeitos farmacológi
cos da teofilina e bloqueadores beta
adrenérgicos, entre outros medicamentos, 
nos pacientes que fumam. 

Há outros aspectos da interação entre 
medicamentos e alimentos que, neste espa
ço, não podem ser discutidos. Convém 
mencionar, no entanto, que de particular 
importância para nós do Terceiro Mundo 
é a questão, de certa forma inversa, da in
fluência da falta de alimentação, ou seja, 
da desnutrição, na ação medicamentosa. 

Guilherme Suarez Kurtz 
Departamento de Farmacologia, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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BALBINA: _ 
AiJNICA OPERACAO 
~ RTARUGA QUE ANDOU 
R PIDO E DEU BONS ",· 
RESULTADOS. 

A ELETRONORTE patrocinou uma 
Operação Thrtaruga diferente de todas 
as outras que você conhece. 

E está feliz, porque ela andou rápido 
e deu os melhores resultados. 

Em colaboração com o INPA - Institu
to Nacional de Pesquisas da Amazônia, 
a ELETRONORTE deu partida, em 

agosto do ano passado, a uma experi
ência inédita no País, junto a cons

trução de hidrelétrica: a reprodução 
artificial de tartarugas. 
Era preciso fazer com que as tartarugas 

que lutam contra a correnteza do 
Rio U atumã, ao pé da barragem em 
construção da Hidrelétrica Balbina, no 
Estado do Amazonas, encontrassem 
um local para desova. 

Para isso, foi construída uma praia 
artificial, do tamanho de uma piscina 
olímpica, próximo ao canteiro de obras 
daquela usina. , 

Até então, acreditava-se que as 
tartarugas exigiam um local calmo 
e escuro para a desova, um ambiente bem 
diferente daquele que existe em torno 
de uma obra pesada, como a construção 
de uma usina hidrelétrica. 

A própria praia artificial era 
l?em diferente das praias naturais a que 
estão acostumadas as tartarugas da região. 
A areia era excessivamente 
encharcada e de granulagem menor que 
a das praias naturais de U atumã. 

Mas as tartarugas subiram e 
desovaram na praia artificial, e, ao final do 
período de desova, no início de janeiro, 
foram identificadas 953 tartaruguinhas 
perfeitas, nos 20 ninhos abertos. 

Um bom resultado, sem dúvida. 
Hoje, essas tartarugas estão em fase 

de quarentena, em tanques especiais, 
até chegar a hora de serem devolvidas 
ao seu habitat. 

A partir dessa experiência bem-sucedida, 
a ELETRONORTE e o INPA já estudam o 
aperfeiçoamento da Operação Thrtaruga, 
com a construção de um tabuleiro 
definitivo, corrigidas todas as falhas 
detectadas na atual experiência. 
O projeto da ELETRONORTE, em colaboração 
com o INPA, é mais ambicioso e visa à 
preservação de espécies em extinção. 

O que pode parecer estranho para uma 
empresa que gera e distribui energia 
elétrica é meramente um compromisso 
com a sociedade. Porque este é o 
primeiro governo a voltar atenções 
prioritárias para o equacionamento . 
do binômio: Desenvolvimento-Meio ambiente. 

Isto se fez sentir, quando o Presidente 
José Sarney, em uma de suas primeiras 
visitas governamentais, lançou a pedra 
fundamental do Centro de Preservação 
e Pesquisa de Mamíferos Aquáticos da 
Hidrelétrica Balbina, em novembro de 1985. 

De lá para cá, a ELETRONORTE não tem 
medido esforços para minimizar os efeitos 
ambientais decorrentes da construção de usinas. 

Nós construímos hidrelétricas pensando 
no homem. 

Por isso, pensamos no meio ambiente. 
Por essas e por outras, é que vivemos 

às voltas com assuntos como este, que nos 
tocam tão de perto quanto os megawatts 
que geramos. 

Ministério das Minas e Energia 

Eletrobrás 4,- Centrais Elétricas Brasileiras SA 

~..J Eletronorte 
~ n Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA 



O BNDES TEM UM 
PROGRAMA COMPATÍVEL 
COM MICROS, MÉDIOS E 

GRANDES EMPRESARIOS 
DA INDOSTRIA NACIONAL 

DE INFORMÁTICA. 
O país que não domina 

as tecnologias da informática 
e da microeletrônica tem 
seu desenvolvimento e sua 
autonomia seriamente 
comprometidos. 

Consciente da importância 
estratégica dessas atividades 
no processo de 
desenvolvimento econômico e 
social do País, o BNDES inclui 
esses setores entre os de alta 
prioridade em suas aplicações. 

Isso significa, na prática, 
maior apoio à consolidação da 
indústria no que se refere ao 

desenvolvimento de hardware 
e software, ampliação das 
formas de comercialização de 
produtos, estímulo ao 
desenvolvimento da 
microeletrônica e a 
continuidade do processo de 
informatização da sociedade, 
sobretudo a disseminação dos 
sistemas de informação de 
acesso ao público e aplicações 
de caráter social. 

Todo esse apoio está sendo 
colocado ao alcance dos 
empresários do setor, através 
das seguintes modalidades 

operacionais praticadas pelo 
BNDES e suas subsidiárias -
FINAME e BNDESPAR: 
• Financiamento direto 

a empresas e acionistas. 
• Financiamento indireto, 

através de agentes. 
• Participação acionária. 
• Crédito para comercialização 

de equipamentos e sistemas. 
• Apoio ao lançamento de 

ações ou debêntures no 
mercado de capitais. 

• Aval a empréstimo externo ou 
repasse de empréstimo 
externo. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -

- -

-
- BANCO NACIONAL DE 

BNDIS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 



CONSTITUINTE 87 

Vicente Barretto 
Faculdade Cândido Mendes 

,, 

E certamente um sintoma de cicloti
mia política o fato de que em pou
co mais de século e meio de vida in-

dependente estejamos a caminho de uma 
sétima Constituição. Mas não chega a ser 
desesperante. A França, democracia sob 
muitos aspectos invejável, já teve numero
sas Cartas e nem sequer se livrou ainda dos 
casuísmos. O fato de os ingleses não senti
rem necessidade de uma Constituição for
mal e de os americanos permanecerem fiéis 
a uma de quase 200 anos significa apenas 
que uns e outros vêm vivendo estes últimos 
séculos de história em condições favoráveis 
à estabilidade política. E, se o conceito de 
"caráter nacional,, não é mera ilusão, sig
nifica ainda que, ao contrário dos latinos, 
atribuem ao formalismo jurídico nada além 
do valor que ele realmente tem. 

Dadas essas premissas, passemos ao que 
talvez seja mais pertinente perguntar quan
do uma vez mais nos preparamos para vi
ver sob nova Constituição. Em que medi
da as diversas constituições brasileiras con
tribuíram para harmonizar o progresso ma
terial do país com as aspirações do seu po
vo? E em que medida uma Constituição, 
em si mesma, pode ser impulsionadora de 
transformações? Para isso, o melhor é re
memorar, ainda que de forma breve, o am
biente em que cada uma das nossas Cartas 
foi gerada e qual a correspondência dos res
pectivos textos com as idéias e aspirações 
- sempre conflitantes - que estavam no 
ar. Em outras palavras, reconstituir o ar
quétipo constitucional brasileiro. 

Antes de começar, leve-se em conta o fa
to importantíssimo de que das seis consti
tuições brasileiras só três foram votadas por 
assembléias eleitas com essa finalidade. 

março de 1987 

Arquétipos 
constitucionais 
brasileiros 
Duas foram outorgadas e uma terceira 
aprovada por um Congresso limitado em 
suas prerrogativas. No caso dessas consti
tuições de escassa ou nenhuma legitimida
de, a diferença entre a primeira e a última 
é que a de 1824 foi melhorada em sucessi
vas reformas legislativas, ao passo que a 
de 1967 foi consideravelmente piorada por 
um ato institucional que tiroÚ dela o pou
co que ainda guardava de fidelidade à nossa 
sofrida tradição liberal. 

De certa forma, nossa primeira Carta re
sume, tanto no seu texto quanto em sua his
tória, os percalços e dilemas da crônica 
constitucional brasileira. Como se sabe, foi 
ela outorgada pelo imperador dom Pedro 

_ I, após ter dissolvido a Assembléia que ele 
mesmo convocara antes da declaração da 
Independência. O que o levou a esse arque
típico gesto de força foi o propósito dos 
constituintes de estabelecer um equilíbrio 
de poderes. Alguns deputados concorda
vam que o Executivo devia ser forte; mas 
dom Pedro queria muito mais, queria prer
rogativa de veto total das decisões do Le
gislativo. Dado o golpe, reuniu seus con
selheiros, acrescentando aos três clássicos 
poderes a novidade do Poder Moderador, 
a ser exercido pelo monarca. 

Sintomaticamente, excetuando-se a ques
tão dos poderes, o texto de Pedro I seguia 
de perto o dos constituintes, que podia ser 
visto como um compromisso entre as for
mas liberais do constitucionalismo europeu 
e o absolutismo ainda fortemente enraiza
do. Fruto de uma Assembléia na qual só 
as elites tinham representação, o texto de 
1823, modificado para a outorga de 1824, 
estabelecia liberdades políticas para os que 
o haviam redigido, mas em nada alterava 

o status do resto da população. No tocan
te aos escravos, apenas os livrava das pe
nas cruéis. A ordem econômico-social que 
instituía - ou melhor, mantinha - ba
seava-se ainda nos critérios do direito ro
mano, extensos e invioláveis. 

As modificações experimentadas pela so
ciedade brasileira ao longo do século XIX 
exigiam uma reforma constitucional que al
terasse a organização nacional e ampliasse 
a cidadania. A proclamação da República, 
mais que uma reforma, tornou indispen
sável uma Constituição inteiramente nova. 
Sua elaboração foi obra de uma pequena 
comissão de notáveis, que produziu um tex
to largamente alterado por Rui Barbosa, 
a essa altura convertido às excelências do 
presidencialismo americano. O texto pas
sado pelo crivo de Rui foi aprovado em 
apenas três meses de trabalho dos consti
tuintes e promulgado em 24 de fevereiro de 
1891. 

Os historiadores que escreveram contem
poraneamente sobre a primeira Constituin
te republicana são quase unânimes em re
gistrar o temor quanto ao radicalismo dos 
delegados. Considerava-se que, sendo ela 
nascida de uma revolução, ainda que in
cruenta, sua tendência inata seria mais pa
ra destruir do que para construir. Na ver
dade, à semelhança de 1823, o número de 
constituintes que poderiam ser rotulados de 
radicais era insignificante; e sob o coman
do firme de Prudente de Moraes, o que se 
teve foi Assembléia bem comportada. Apro
vou ela, quase intacto, o projeto do gover
no, que se restringiu a mudanças no cam
po estritamente político-institucional, 
destacando-se: forma de governo, federa
ção, extensão do voto aos eleitores mas-
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culinos com mais de 21 anos, supressão do 
Poder Moderador, revogação da vitalicie
dade do Senado e separação entre Estado 
e Igreja. 

Grande parte da luta entre os que pre
conizavam algum avanço no campo s9cial 
e o conservadorismo foi mascarada pela 
batalha em torno do problema da federa
ção. O Império fora fortemente unitário e, 
numa questão importante como a da dis
tribuição das rendas, desde 1835 a União 
era a grande favorecida. A descentraliza
ção era, pois, exigência democrática e pe
dra de toque para o desenvolvimento har
monioso das regiões. Mas era também do 
interesse das oligarquias conduzir seus es
tados como se fossem pequenas repúblicas. 
A autonomia que a Constituição acabou 
por dar aos estados teve quase a medida 
exata do que é desejável num sistema f e
derativo. Mas a ela não corresponderam 
dispositivos destinados a ampliar a parti
cipação das classes inferiores que, com a 
industrialização, tomavam novas feições e 
carregavam novas necessidades. Para mui
tos republicanos históricos a questão social 
seria sempre "caso de polícia". 

A Revolução de 1930 foi feita em 
nome da necessidade de quebrar 
o poder oligárquico, mantido in

cólume com a ajuda de um sistema eleito
ral altamente viciado. Por isso, enquanto 
no plano político os revolucionários pro
punham o voto universal e secreto, no da 
organização nacional e do governo queriam 
um sensível fortalecimento da União e do 
Executivo. As forças que fizeram a Revo
lução, e em particular os "tenentes" que 
a sustentavam, não tinham interesses na 
imediata convocação de uma Constituinte 
para consagrar as mudanças prometidas, 
pois lhes parecia mais fácil realizá-las por 
meio de decretos. Pressões de ordem diver
sa (isto é, não só das oligarquias, como fre
qüentemente se alega) acabaram por for
çar o Governo Provisório a convocar a 
Constituinte, que se instalou em novembro 
de 1933 e trabalhou sobre projeto elabo
rado por uma comissão de políticos e ju
ristas. 

Embora frustrada em sua aplicação -
durou três anos e viu-se freqüentemente 
violada-, a Constituição de 16 de julho 
de 1934 foi um marco. Para começar, a As
sembléia que a votou era muito mais repre
sentativa do que a de 1891. Ainda que fos
se numerosa a representação oligárquica e 
forte a bancada oficial, o fato é que nin
guém ali era mais mero delegado de um 
partido estadual, e todos tinham sido elei-
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tos pelo voto secreto, salvo os 40 deputa
dos escolhidos por sindicatos e associações 
de classe. E, pela primeira vez, se faziam 
presentes em uma Constituinte algumas das 
correntes socialistas que a industrialização 
tinha feito emergir. 

Cruzaram-se assim, na Assembleia, for
ças diversas e heterogêneas refletindo a 
complexidade já alcançada pela sociedade 
brasileira. Ao lado dos representantes das 
oligarquias, que em geral assumiam a ban
deira do liberalismo clássico, havia uma 
corrente de liberais de corte moderno, cu
ja admiração pela República de Weimar 
inspirava as suas preocupações pelo que se 
chamava então o sentido social do direito. 

São inalistáveis º 

1891 
• os estrangeiros não residentes no país e que 
não saibam ler e escrever; 
• os menores de 21 anos, com exceção dos 
casados, dos oficiais militares, dos bacharéis 
formados e doutores e dos clérigos de ordens 
sacras; 
• os brasileiros que não estejam no gozo de 
seus direitos civis e políticos; 
• as praças de pré do Exército, da Armada e 
dos corpos policiais, com exceção das 
reformadas; 
• os analfabetos; 
• as mulheres; 
• os filhos-famílias, não sendo como tais 
considerados os maiores de 21 anos, ainda que 
em companhia do pai. 

1934 
• os estrangeiros; 
• os menores de 21 anos; 
• os membros do governo da União depostos 
pela Revolução de outubro de 1930; os que 
participaram da Revolução Constitucionalista 
de 1932; 
• as praças de pré , salvo: os alunos das escolas 
militares de ensino superior, os aspirantes a 
oficial e os suboficiais, os guardas-civis e 
quaisquer funcionários da fiscalização 
administrativa, federal ou local; 
• os analfabetos; . 
• os mendigos. 

1946 
• os estrangeiros; 
• os menores de 18 anos; 
• os que estiverem, temporária ou 
definitivamente, privados dos direitos políticos; 
• os militares em serviço ativo, salvo os 
oficiais; 
• os analfabetos; 
• os mendigos. 

1987 
• os estrangeiros; 
• os menores de 18 anos; 
• os que estiverem privados, temporária ou 
definitivamente, dos direitos políticos; 
• os militares, salvo: oficiais, aspirantes a 
oficiais, guardas-marinha, subtenentes ou 
suboficiais, sargentos ou alunos das escolas 
militares de ensino superior para formação de 
oficiais . 

Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa 

Além desses, na confusa frente que susten
tava o governo, era forte o grupo dos que 
queriam reorganizar o país mediante um 
poder altamente centralizado, que entre ou
tras coisas pusesse sob o controle do Esta
do os conflitos de classe, mediante o cor
porativismo sindical. 

O resultado foi uma Constituição em que 
cada uma dessas forças conseguiu um pou
co do que queria - o que estava longe dos 
sonhos de Getúlio Vargas. A União teve 
ampliados os seus poderes, o Senado redu
zidas as suas atribuições; tinha-se, na prá
tica, um Legislativo quase unicameral. Fo
ram criadas a Justiça Eleitoral e a do Tra
balho, esta ainda incipiente e fora do âm
bito do Poder Judiciário. As garantias in
dividuais beneficiaram-se da introdução do 
mandado de segurança. Pela primeira vez 
o texto constitucional incorporou um ca
pítulo sobre a ordem econômica e social. 
Garantia-se a liberdade econômica, mas a 
economia tinha de ser organizada median
te os princípios da justiça e considerando 
as necessidades nacionais. Era de\'er do Es
tado proporcionar vida digna aos cidadãos. 
Ficava para trás o /aisser.-faire. 

Com base nesses princípios, concedia-se 
proteção à família e a educação era pro
clamada um direito social; para organizá
la o governo teria um plano nacional, cu
jas diretrizes gerais estavam na própria 
Constituição. Estabeleceram-se as linhas 
básicas para regular as relações de traba
lho. O nacionalismo ampliava o pequeno 
espaço ganho com a reforma constitucio
nal de 1926, quando se tinham criado có
digos especiais - e maior rigidez - para 
o aproveitamento das quedas-d'água e das 
reservas minerais. 

S urgida apenas três anos depois, a 
Carta de 10 de novembro de 1937 a 
rigor não deveria ser chamada de 

Constituição, se por isso entendermos um 
pacto social diferente daquele preconizado 
por Hobbes, em que todos abdicam da ci
dadania em troca da segurança física. Se
cretamente elaborado nos corredores pala
cianos, onde se preparava o golpe de Esta
do que instituiria um regime f ascistizante, 
a Carta de 1937 é um desses documentos 
que cientistas sociais às vezes chamam de 
constituições semânticas, destinadas a dar 
aparência de legalidade ao despotismo e à 
opressão. Era tal a disposição do Estado 
Novo para o arbítrio, que mesmo essa Car
ta autoritária foi posta de lado pelo dita
dor, que sequer cogitou de convocar o ple
biscito previsto em seu texto, com o qual 
ela buscaria obter alguma legitimidade. 
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A Carta de 1937 propunha uma moder
nização que exigia em troca uma rejeição 
radical da tradição democrática que o país, 
apesar de todos os percalços, vinha man
tendo e, desde os primórdios do Primeiro 
Reinado, tomando pouco a pouco mais 
conseqüente. Os remédios aplicados a al
guns males prostravam o doente. Para cor
rigir os desvios do federalismo, matava-se 
na prática a federação; fazia-se o mesmo 
ao Legislativo e à organização partidária. 
A censura adquiria base constitucional. Os 
civis podiam ser julgados pelos militares. 
Todas as liberdades dependiam da vonta
de do presidente da República, que podia 
decretar tudo. 

À Constituinte de 1946 coube, portan
do, uma tarefa esmagadoramente grande. 
Tinha de reinstitucionalizar um pais que 
durante oito anos vivera Ptaticamente à 
margem da lei, governado por decretos que 
muitas vezes ignoravam a própria Carta 
outorgada. Mas para isso não podia sim
plesmente voltar aos princípios constitucio
nais de 1934, pois tinha forçosamente de 
levar em conta as extraordinárias mudan
ças que acabavam de ocorrer no mundo em 
conseqüência da Segunda Guerra Mundial, 
com profundas repercussões na sociedade 
brasileira. 

Mais do que qualquer outra, a Consti
tuinte de 1946 captou o espírito de seu tem
po. Era uma Assembléia de legitimidade in
contestável, escolhida em eleições livres, 
com a participação de correntes que pela 
primeira vez adquiriam a legalidade. Fal
tou-lhe uma prévia discussão, da qual par
ticipassem os diversos setores da socieda
de. Na prática, houve apenas um mês en
tre a derrubada da didatura e as eleições, 
e não havia IJ)eios de comunicação de mas
sa para levar à população, com presteza, 
as idéias e propostas dos candidatos a cons
tituintes. Apesar disso, a Constituição que 
resultou dessa Assembléia formada às pres
sas foi um texto que se distinguiu pela alta 
qualidade técnica, a modernidade de sua 
construção, a elegância e a clareza. Era um 
documento que, por exemplo, no capítulo 
sobre as garantias individuais antecipava
se de dois anos à Declaração dos Direitos 
do Homem, da Organização das Nações 
Unidas. E que de um modo geral resolvia 
melhor questões básicas, como as das for
mas do Estado e do governo, da compe
tência dos poderes e da distinção entre re
gras gerais e leis ordinárias. 

Contudo, a Constituinte de 1946 não foi 
suficientemente ousada para aproveitar o 
momento histórico de sua elaboração a fim 
de romper com um certo imobilismo na-

março de 1987 

cional. Embora declarasse a liberdade da 
associação profissional e sindical, não li
berou os sindicatos da tutela do Estado 
nem democratizou suficientemente as rela
ções de trabalho. Mais contraditório ain
da: tendo esboçado um arcabouço institu
cional muito semelhante ao de um regime 
social-democrata, e tendo mesmo avança
do na definição da propriedade em relação 
à Carta de 1934, não avançou o bastante 
para abrir caminho, por exemplo, à refor
ma da propriedade rural, de que o país já 
àquela altura tanto necessitava. De qual
quer forma foi uma Constituição na qual 
o liberalismo moderno influenciou alguns 
pontos importantes. Não era um texto que 
ignorasse a realidade brasileira. Apenas 
aqui e ali não acertava o passo com a sua 
marcha. 

P romulgada por um Congresso mu
tilado, sujeito a cassações e ao 
qual se concedeu pouco mais de 

um mês para discutir o projeto do Execu
tivo, a Constituição de 15 de março de 1967 
foi, salvo por este ou aquele artigo, um re
trocesso. Aumentou exageradamente os 
poderes da União, redistribuiu a renda de 
modo a fazer dos estados e municípios pou
co mais que ficções, submeteu o Legislati
vo a rigorosa disciplina, ampliou os pode
res da Justiça Militar, condicionou as liber
dades individuais à segurança nacional, 
acabou com as eleições diretas para presi
dente da República. 

Tudo isso, entretanto, era pouco para o 
avassalador autoritarismo dos donos do re
gime instaurado em 1964. Em 13 de dezem
bro de 1969, a Constituição de Humberto 
Castelo Branco foi na prática derrogada pe
la Emenda Constitucional n? 1, outorga
da pela Junta Militar que assumiu o gover
no após a morte de Artur da Costa e Sil
va. Com ela centralizou-se ainda mais , 
reduziu-se a um mínimo os poderes do Le
gislativo, cercearam-se drasticamente os di
reitos do cidadão. O Executivo passou a ter 
em suas mãos poderes que fizeram dele, co
mo já se disse, "um árbitro definitivo de 
todas as questões de interesse nacional ou 
regional, na área administrativa, econômi
ca, financeira, social e política" 

Embora atenuada por emendas, embo
ra na transição democrática que estamos 
vivendo o Legislativo tenha restaurado ga
rantias, direitos e atribuições perdidas pa
ra o autoritarismo institucionalizado, a 
Carta de 1967/69 ainda vige em suas linhas 
básicas. A obra da Constituinte de 1987 se
rá, portanto, antes de tudo uma obra de 
restauração. Não poderá, entretanto, deter-

se aí. A evolução da sociedade brasileira 
dos últimos decênios exige reformas que, 
desta vez, não poderão tocar apenas tan
gencialmente na organização nacional , na 
forma de governo, no sistema político, nas 
garantias democráticas. Ou a Constituinte 
levará decididamente a democracia ao cam
po das relações econômico-sociais ou não 
terá cumprido o seu papel. 

Uma Constituição não pode ser feita ao 
arrepio da distfi~uição de forças presente 
na sociedade. Mas, sem cair no utopismo, 
tem também uma função transformadora. 

São inelegíveis 
1891 
• os inalistáveis; 
• os brasileiros naturalizados; 
• para a Câmara, os que não possuem mais de 
7 anos de cidadania; para o Senado, os que 
não são maiores de _35 anos e que não tenham 
mais de 9 anos de cidadania; 
• os clérigos e religiosas regulares e seculares de 
qualquer confissão. 

1934 
• os inalistáveis; 
• os que não têm mais de 4 anos de cidadania; 
• os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 
do Supremo Tribunal Militar, os do Tribunal 
Superior de Contas e os membros do Tribunal 
Superior da Justiça Eleitoral ; 
• os chefes e subchefes dos Estados-Maiores do 
Exército e da Armada; 
• os parentes consangüíneos do chefe do 
Governo Provisório, em 1? e 2? graus, e os 
afins em 1? grau. 

1946 
• os inalistáveis; 
• os brasileiros naturalizados; 
• os menores de 21 anos. 

1987 
• os inalistáveis; 
• os brasileiros naturalizados; 
• para a Câmara dos Deputados, os cidadãos 
menores de 18 anos, para o Senado Federal, os 
cidadãos menores de 35 anos; 
• os militares que não atenderem às condições 
previstas no art. 150, § 1 º da Constituição 
Federal; 
• os analfabetos. 

Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa 

Para que as mudanças previstas em seu tex
to possam efetivamente chegar à prática, 
para que a modernidade de uma constitui
ção não seja simplesmente nominal, é in
dispensável que ela garanta aos cidadãos 
a possibilidade de participarem não apenas 
da sua elaboração, mas também da sua 
aplicação pelos tempos afora. 

É um tal alargamento da cidadania que 
se espera da futura Constituição. Resta sa
ber se os que o defendem - as forças po
pulares e os modernos liberais - consegui
rão impor tal abertura à facção identifica
da com o imobilismo. ■ 
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este pais ............ as-

Os professores Fernando Flávio Marques 
de Almeida e Ado lar Pieske acabam 

de receber das mãos do Presidente 
Sarney o Prêmio Almirante Álvaro 
Alberto, o mais importante prêmio 
do gênero no país. 
~ Mas, afinal, quem foi o Almirante 

Alvaro Alberto? 
Se você sabe, você também 

merece um prêmio. Porque você 
conhece µm dos melhores filhos que 
este país já teve. 

Agora, se você não sabe, 
desculpe mas você não pode ficar 
nem mais um dia sem saber. 

Álvaro Alberto morreu 
há 11 anos, em 31 de janeiro .. _. 
de 1976. Foi um pioneiro da pesquisa de base entre nós, têhdo difundido, ainda nos anos 20, a Teoria 
da Relatividade de Einstein e trazido ao Brasil, em 1935, o físico italiano Enrico Fermi, o primeiro 
a desintegrar o átomo. ~ 

Mas a grande batalha de Alvaro Alberto começou em 1946. 
Na recém-criada Comissão de Energia Atômica da ONU, foi proposta, pura e simplesmente, 

a internacionalização de todas as jazidas de tório e urânio do mundo, subordinando-as a uma 
agência internacim;ial. 

A resposta de Alvaro Alberto, chefe da delegação brasileira, caiu como uma bomba. Ele concor
dava com a expropriação internacional das nossas jazidas, desde que o Brasil tivesse direito ao que 
chamou de compensações específicas: além de um preço justo, o país receberia tecnologia, instalaçõ
es nucleares, inclusive reatores de potência, e teria assento permanente nos órgãos de direção da 
agência a ser criada. . 

Os defensores da internacionalização alegaram então que o plano era necessário para" corrigir 
as injustiças da natureza". 



~araa rente 
Lo r para trás. 

Álvaro Alberto contra-atacou, com uma boa dose de ironia. O Brasil concordaria com o plano, 
desde que os outros países interessados concordassem em corrigir outras tantas "injustiças da natureza", 

· entregando seu petróleo, seu carvão etc .•. 
Qaí para a frente, dá para imaginar como a briga ficou feia. 
Alvaro Alberto, no esforço de desenvolver a tecnologia nuclear brasileira, viajou para a 

Alemanha onde comprou equipamentos de enriquecimento de urânio. Os equipamentos estavam 
no porto de Hamburgo, prontos para serem embarcados, quando foram retidos pelas 

autoridades de ocupação. Definitivamente, não queriam que o Brasil desenvol
vesse sua própria tecnologia. 

. Mas o Almirante era um lutador incansável. Criador e 1? presidente do 
· Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), ele fez o impossível para estabelecer 

\ 
1 um sistema de apoio e fomento às pesquisas fundamentais, inclusive no campo ~ p:~t;tf J~~~ da energia nuclear. Submetido a violentas pressões, ele deixa 

Eram pressões externas e, em 1956, foram denunciadas na Câmara Federal e inteiramente 
confirmadas por uma C011J.issão Parlamentar de Inquérito. 

Porém, o Almirante Alvaro Alberto já havia perdido a batalha à qual dedicou grande parte 
da sua vida. 

Hoje, essa mesma batalha se trava em outras frentes. 
A reserva de mercado para a informática é tão importante para o Brasil dos anos 80 quanto 

as compensações específicas teriam sido importantes para o Brasil 
dos anos 50. 

Que as conseqüências hoje visíveis de tudo aquilo que Álvaro 
Alberto não conseguiu realizar nos sirvam de lição. 

A soberania, a gente defende com um olho no futuro e outro no 
passado; rev~renciando exemplos de coragem e patriotismo como o do 
Almirante Alvaro Alberto da Mota e Silva. 

Pois, como já disse o Presidente Samey, "é fundamental para a INf ORMAJICA 
nossa sobrevivência como nação soberana, e para o bem-estar do nosso O FUTURO É NOSSO 
povo, que possamos exercer controle sobre as ferramentas da ciência 
e da técnica, nas quais repousará o nosso futuro". 







A passagem da produção espontâ
nea do fogo para a produção ar
tificial ocorreu por volta de 

600.000 a.e., época em que os homens co
meçaram a desenvolver seus primeiros 
utensílios, o que marca a ruptura definiti
va com a vida animal. Usavam-se então os 
materiais mais evidentes, como madeira, 
ossos e pedra (ainda simplesmente lascada). 
À medida que emergia, o novo sistema téc
nico provocava transformações nos hábi
tos de vida. Processou-se a primeira gran
de divisão do trabalho, com as mulheres 
dedicando-se à colheita e os homens à ca
ça, incorporada, de forma regular, às ati
vidades humanas. Estima-se que, nessa 
época, o consumo energético de cada pes
soa era de dois milhões de calorias por dia 
(2 Mcal/dia). 

Muitos miihares de anos depois, modi
ficações de natureza diversa provocaram 
uma série de alterações técnicas que confi
guraram a chamada Revolução Neolítica. 
Cerca de 9000 a.e., a tração animal foi in
corporada ao universo energético do ho
mem. O fogo passou a ser usado também 
no preparo da terra para o cultivo, e o po
limento da pedra introduziu mudanças no 
que diz respeito aos materiais. Novos ins
trumentos foram desenvolvidos, adaptados 
para a guerra, a agricultura e a atividade 
doméstica. A criação de rebanhos se desen
volveu. O modo de vida sofreu profundas 
transformações, iniciando-se um processo 
de sedentariza~o e aprofundamento da di
visão do trabalho, que incluiu o surgimen
to dos mercados junto com os primeiros 
núcleos urbanos. A metalurgia em ouro, 
cobre e bronze deu seus primeiros passos, 
mas sua difusão foi lenta. Nessa época, o 
consumo energético do homem já somava 
5 Mcal/dia. 

Com a instalação de grandes impérios no 
Egito, na Mesopotâmia e na Pérsia, asco
munidades foram reagrupadas em conjun
tos mais vastos dominados por um centro 
administrativo e religioso. Grandes obras 
foram realizadas visando ao controle das 
águas e utilizando a energia da mão-de
obra escrava. 

A Grécia clássica incorporou a navega
ção a vela e os moinhos d'água ao seu acer
vo de técnicas, passando assim a utilizar as 
energias eólica e hidráulica. No entanto, a 
oferta abundante de escravos e o alto cus
to relativo da tração animal (usava-se o 
atrelamento pelo pescoço, que mantinha 
muito baixa a potência efetiva dos animais) 
fizeram com que a força escrava continuas
se a ser, na sociedade grega, a principal for
ça de tração. 

A metalurgia do ferro desenvolveu-se, 
permitindo a difusão das armas brancas e 
de instrumentos de trabalho, alguns já re
lativamente complexos, como a grua, que 
implica um distanciamento entre ferramen-
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tas e a força motriz (ainda manual). Adi
visão do trabalho aprofundou-se, surgin
do clara distinção entre o trabalho artesa
nal, realizado por trabalhadores livres, e o 
cooperativo, realizado pelos escravos. 

Os gregos fizeram enormes progressos no 
campo científico: desenvolveram a mate
mática e a geometria, a hidrostática e a me
cânica racional. O conhecimento técnico, 
contudo, não sofreu impacto significativo, 
em razão do desprezo votado por eles à ati
vidade manual, então identificada ao tra
balho escravo. 

Embora não tenha introduzido novida
des de monta, o Império Romano desem
penhou· importante papel na difusão, pe
los territórios conquistados, do •sistema téc
nico herdado dos gregos. Muitas vezes, is
so envolveu a incorporação e a adaptação 
de técnicas locais. As atividades dos cida
dãos romanos ficavam limitadas à guerra 
e ao ócio. O império se expandiu pela ex
tensão progressiva da escravatura, e os es
cravos não tinham nem condições materiais 
nem motivação para promover o progres
so técnico. As concentrações de escravos 

provocavam revoltas sucessivas, enfraque
cendo um império que as invasões bárba
ras acabaram por fazer ruir. Por essa épo
ca, o consumo energético per capita subi
ra para cerca de 16 Mcal/dia. 

Ocorreram então grandes transforma
ções econômicas e sociais cujo resultado foi 
a ruptura com o sistema técnico difundido 
pelos romanos. Retornou-se às ferramen
tas simples, individuais, que reduziam dras
ticamente a produtividade do trabalho. 
Num momento em que se desenvolviam as 
relações de servidão, tornava-se impossível 
a utilização das técnicas anteriores, basea
das na força escrava: já não vigoravam as 
condições sociais que tinham permitido a 
adoção das técnicas coletivas da Antigui
dade. 

Na ausência da força escrava, os limites 
da tração humana tornaram-se evidentes, 
induzindo a busca de soluções que permi
tissem multiplicar a potência e aumentar a 
produtividade. O deslocamento da força 
humana pelas energias naturais foi um lon
go processo que teve início na Idade Mé
dia e culminou na Revolução Industrial. 
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A grua, instrumento antiqüíssimo usado na guerra e na paz, propiciou a multiplicação da 
força motriz do homem através de sistemas de rol danas e alavancas. 
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e om as invasões bárbaras houve 
destruição maciça das forças pro
dutivas romanas (homens, bens, 

estruturas organizacionais), gerando uma 
regressão técnica, política e econômica. O 
comércio a longa distância desapareceu e 
as comunidades buscaram a auto-suficiên
cia, voltando-se para as atividades do cam
po. Lentamente, contudo, a sociedade me
dieval foi recompondo estruturas que per
mitiram o florescimento de novas bases téc
nicas. Aos poucos, generalizou-se o uso das 
rodas-d'água, dos moinhos de vento e, so
bretudo, da tração animal. 

Modificações técnicas multiplicaram por 
cinco a potência das rodas-d' água: a trans
formação do seu movimento circular em 
movimento alternativo capacitou-a para di
versas novas tarefas, como a produção de 
celulose, o corte da madeira e o polimento 
de armaduras. O número de rodas-d'água 
cresceu: só na Inglaterra, no século XI, fo
ram recenseadas 5.624 (uma por 400 habi
tantes). 

Os moinhos de vento, aperfeiçoados, 
difundiram-se a partir do século XII. Seu 
uso permaneceu, contudo, relativamente 
restrito, tanto do ponto de vista geográfi
co como no tocante às tarefas que desem
penhavam. A disponibilidade de ventos su
ficientemente velozes e constantes restrin
gia as regiões onde podiam ser utilizados. 
A Holanda, particularmente, tornou-se, 
com seus mojnhos, importante centro de 
coite de madeira (vinda do mar Báltico), 
de moagem de especiarias (vindas do Orien
te) e de grãos em geral. Foi ali que se de
senvolveu a técnica de elevação da água pa
ra fazer face às inundações e para a irriga
ção. 

O uso do cavalo como força de tração 
diversificou-se no período graças a duas 
inovações: a ferradura e a atrelagem nos 
ombros. Quadruplicou-se assim a capaci
dade de tração do animal e tornou-se pos
sível arar terras mais duras e com sulcos 
mais profundos, com o conseqüente au
mento da área plantada e da produtivida
de agrícola. 

Na estrutura técnica da Idade Média, a 
madeira ainda era o material de base utili
zado na construção das ferramentas, que 
permaneciam os principais instrumentos de 
trabalho. No século XIV, contudo, a in
venção do alto-forno a carvão vegetal per
mitiu o uso mais intenso do ferro e a dis
seminação de alguns utensílios e instrumen
tos agrícolas, como a charrua. Relaciona
do com o domínio de novas fontes de ener
gia, o uso desses instrumentos teve profun
dos reflexos na produtividade agrícola, no 
artesanato e no transporte a longa distân
cia. O comércio foi fomentado e criaram
se as condições para a explosão renascen
tista, que transformou as relações entre 
ciência e técnica. 

março de 1987 

Mecanismo do moinho d',gua (1607). O movimento vertical da roda-d',gua é transforma
do em movimento horizontal, permitindo a moagem dos grãos. 

A Idade Média fora marcada pela dis
tância entre os problemas técnicos e as 
preocupações dos pensadores. A nova era 
retomou o acervo teórico da Grécia clássi
ca e deu grandes passos no conhecimento 
científico. A aproximação entre ciência e 
técnica foi deliberada: Roger Bacon 
(1214-1294) a advogava, para que a primei
ra não permanecesse estéril, porque afas
tada da realidade, e a segunda ineficiente, 
porque empírica e desprovida de um cor
po de doutrina. A ruptura com o pensa
mento medieval foi completa: as leis da na
tureza podiam ser identificadas pela razão 
e expressas por meio de relações matemá
ticas. A escolástica e a especulação sem 

. compromisso com a realidade perderám 
terreno em favor da ciência. 

Durante a Idade Média, fora possível 
manter o abastecimento energético relati-

vamente equilibrado pelo uso de fontes re
nováveis de energia. A lenha era usada para 
produzir calor, principalmente na cocção 
dos alimentos, mas também na obtenção 
de metais. A tração animal, os moinhos de 
vento e as rodas-d'água, quando disponí
veis, completavam a força humana nas ati
vidades produtivas. A intensidade energé
tica dessa sociedade era relativamente bai
xa, seja em razão da incipiência do comér
cio a longa distância, seja porque o uso de 
metais erá limitado. O consumo humano 
de energia atingiu nessa época cerca de 26 
Mcal/dia. 

Em meados do século XVI começaram 
a se constituir as bases do capitalismo co
mercial, com o desenvolvimento das ma
nufaturas, onde a cooperação simples en
tre artesãos tornou-se a ponta de lança da 
atividade econôniica. O crescimento da po-
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pulação, da urbanização e da economia co
meçou desde logo a pressionar as socieda
des mais dinâmicas a buscar fontes ener
géticas renováveis. 

O caso inglês é clássico. A Inglaterra, que 
na Idade Média reunira condições favorá
veis ao desenvolvimento da indústria do 
ferro, viu suas florestas desaparecerem em 
conseqüência do uso intensivo do carvão 
vegetal. A escassez obrigou a substituição 
da lenha pelo carvão mineral, cuja produ
ção se desenvolveu aceleradamente até al
cançar, na Inglaterra, 200 mil toneladas em 
meados do século XVII. 

Os limites da base energética e técnica 
que sustentara o crescimento econômico do 
Renascimento começaram a aflorar. Para 
aumentar a produtividade, era preciso am
pliar o uso do ferro e fazer crescer a po
tência das forças motrizes; para concentrar 
as atividades ecoriômicas nos núcleos ur
banos, era preciso que o abastecimento 
energético fosse liberado dos fluxos natu
nus. A solução para a produção de calor 
era conhecida: o carvão mineral. Restavam 
os problemas de obter a redução química 
do ferro de geração de força motriz. 

A dem.mda de carvão mineral cres
cia e as minas se tórnavam mais 
profundas, muitas delas retiran

do carvão contido abaixo do lençol freáti
co. O acúmulo de água nas galerias tornou
se um problema. No início do •século 
XVIII, o mecânico inglês Thomas Newco
men (1663-1729) retomou a idéia do pistão, 
introduzida pelo inventor francês Denis Pa
pin (1647-1714), e construiu uma máquina 
capaz de elevar a água do fundo das mi
nas até a superfície utilizando o ciclo 
vaporização-condensação. O homem pas
sava a utilizar o fogo não só como fonte 
de calor, mas como força motriz, embora 
através de uma máquina ainda muito limi
tada, que apresentava movimento alterna
tivo, baixa potência e baixo rendimento 
energético, servindo praticamente apenas 
às minas de carvão. 

Na segunda metade do século XVIII, o 
mecânico escocês James Watt (1736-1819) 
introduziu na máquina de Newcomen duâs 
inovações que abriram novas perspectivas 
para o ciclo do vapor: a condensação pas
sou a ser feita em dispositivo separado do 
pistão, o que permitiu aumentar muito o 
rendimento energético e a potência da má
quina; e o movimento alternativo foi trans
formado em movimento circular, com o 
auxílio de um volante. Com isso, a máqui
na a vapor tornou-se utilizável para movi
mentar qualquer engenho. Surgiu assim o 
primeiro motor universal. Sua difusão não 
teria sido possível, porém, não fosse o de
senvolvimento do alto-forno a coque e a 
purificação do ferro fundido (puddlage) 
para transformá-lo em aço. 
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As máquinas medievais eram feitas es
sencialmente de madeira, com todos os 
problemas daí decorrentes: atrito elevado, 
jogo nas juntas, desgaste acelerado e fra
gilidade. O uso intenso desses primeiros en
genhos era problemático, pois as quebras 
e as pai;,adas eram freqüentes. Este quadro 
foi modificado com a produção de ferro 
de boa qualidade e de baixo preço, capaz 
de substituir a madeira como material de 
base das máquinas. A invenção do alto
forno a coque e a da puddlage foram fun
damentais nesse processo, ao tornar a pro
dução de ferro independente do carvão ve
getal, cada vez mais escasso. 

O carvão mineral teve papel central na 
Revolução Industrial. Permitiu a produção 
maciça de ferro e libertou a sociedade in
dustrial das variações do fluxo das águas 
e do vento, assim como do ciclo natural de 
reprodução dos cavalos e das florestas. Era 
possível extrair das minas tanta energia 
quanto necessário para alimentar a deman
da crescente de ferro, de calor e de força 
motriz. O homem passou a assentar sua vi
da econômica sobre um recurso energéti
co acumulado pela natureza ao longo de 
milhões de anos, deixando de depender da 
energia proveniente das forças livres da na
tureza ou dos ciclos de reprodução das es
pécies biológicas. 

Com a Revolução Industrial, um novo 
sh tema técnico passou a servir de base pa
ra a aceleração do crescimento econômico: 
a ferramenta deixou de ser o instrumento 
básico da atividade produtiva, dando lu
gar à máquina. Paralelamente, iniciou-se 
a proletarização da massa camponesa, fa
to que revolucionou as relações sociais e 
criou as condições necessárias à implanta
ção de uma nova forma de organizar a pro
dução. A difusão acelerada da máquina 
por.todas as atividades produtivas destruiu 
formas medievais de produção e permitiu 
ao capitalismo realizar sua vocação mun
dial. 

A organização da produção transfor
mou-se radicalmente. A manufatura foi 
substituída pela fábrica, aprofundando-se 
a divisão social do trabalho. A máquina 
provocou a separação entre a produção da 
força motriz, sua aplicação no objeto de 
trabalho e o controle da atividade: a força 
gerada na máquina a vapor era transmiti
da à ferramenta por um sistema de correias, 
ficando o trabalhador limitado ao contro
le da operação. A energia e a habilidade, 
até então indissoluvelmente ligadas nas 
mãos do trabalhador, lhe foram retiradas 
e incorporadas à máquina, tornando o tra
balho impessoal. 

Com a simplificação da atividade do tra
balhador, aumentou o fosso entre traba
lho intelectual e manual. A força física dei
xou de ser indispensável, viabilizando a in
corporação de novos contingentes - espe-

cialmente mulheres e crianças - à força de 
trabalho, bem como a intensificação e o 
prolongamento da jornada. A acumulação 
capitalista desenvolveu-se, conquistando 
novos espaços que garantiram sua repro
dução ampliada. Do ponto de vista técni
co, o ferro, a máquina a vapor e o carvão 
ocuparam lugar central nesse processo. 

Durante todo o século XVIII, uma série 
de invenções veio realimentar o novo sis
tema técnico. As máquinas-ferramentas, 
em particular, permitiram melhorar o ren
dimento energético das máquinas a vapor, 
viabilizando sua difusão mais rápida. A 
grande transformação ocorreu, porém, na 
indústria têxtil (com as máquinas de fiar 
e tecer) e no transporte (com a invenção da 
locomotiva). 

A proliferação acelerada das ferrovias (a 
rede ferroviária norte-americana passou de 
65 km em 1830 para 20.000 km em 1852) 
provocou uma demanda crescente de fer
ro e carvão mineral. Este era necessário pa
ra alimentar os altos-fornos e as locomoti
vas, mas também as máquinas a vapor da 
indústria em geral, e da têxtil em especial. 
No final do século XVIII, o carvão já era 
utilizado nos grandes centros urbanos, in
clusive para iluminação, sob forma de gás. 
O consumo de carvão na Inglaterra no fi
nal do século XIX é estimado em 180 mi
lhões de toneladas, e o consumo per capi
ta de todas as formas de energia sÓmadas 
em 77 Mcal/dia. 

Com a difusão do maquinismo, o capi
talismo conquistou novos espaços nas eco
nomias em vias de industrialização, des
truindo as formas feudais de produção re
manescentes. Iniciou também sua penetra
ção na Ásia, na África e na América Lati
na. Os mercados de produtos industriais 
cresceram nos países centrais, resultado do 
incremento da renda, provocando a expan
são das empresas existentes. 

A concentração das atividades econômi
cas, fruto da dinâmica da acumulação ca
pitalista, pôs em evidência os limites do sis
tema técnico da Revolução Industrial. A 
máquina a vapor era um equipamento vo
lumoso; seus custos de construção e de ins
talação eram elevados; seu rendimento ain
da era baixo ( de 6 a l 0%) e sua manuten
ção, difícil, exigindo o uso continuado de 
lubrificantes; a alimentação de carvão e a 
retirada de escórias eram manuais, tudo is
so encarecendo seu emprego. Assim, era 
um equipamento limitado a setores espe
cíficos (que faziam uso intenso de utensí
lios mecânicos) e ao transporte marítimo 
e terrestre (neste caso, sempre que o abas
tecimento de águà ao longo da linha fosse 
garantido). Nos setores que demandavam 
pequenas potências, o uso da máquina era 
economicamente inviável, dada as propor
ções do investimento necessário à sua aqui
sição e manutenção. 
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A industrialização desencadeou rá
pido processo de urbanização e de 
incremento da renda urbana, com 

o conseqüente aumento do uso de óleo ilu
minante. Até meados do século XIX, a 
principal fonte de energia utilizada para su
prir essa demanda eram os óleos animais, 
sobretudo da baleia, cujo custo crescia à 
medida que os espécimens eram dizimados 
pela intensa atividade de pesca. A solução 
para o problema foi buscada, no início do 
século XIX, na gaseificação e liquefação 
do carvão. No entanto, a p~rfuração do 
primeiro poço petrolífero (o petróleo já era 
conhecido desde a Antiguidade, mas só era 
usado quando aflorava), em Titusville 
(EUA) em 1859, pôs a questão em novas 
bases. Encontrara-se uma nova fonte fós
sil de energia, capaz de proporcionar imen
sas quantidades de óleo iluminante a bai
xos preços, o que praticamente eliminava 
as restrições ao abastecimento do mercado. 

Por outro lado, ainda na primeira me
tade do século XIX, tinham sido iniciadas 
pesquisas visando a construir um motor a 
pistão comandado por ar aquecido pela 
combustão. A meta era um motor peque
no, capaz de vencer as limitações da má
quina a vapor e atender às necessidades de 
pequena potência, como as máquinas de 
costurà. Os problemas encontrados forllm 
diversos, como risco de incêndio, deforma
ção do cilindro sob efeito do calor elevado 
e estocagem 'de carvão nas residências. 

A primeira solução para esses problemas 
foi o uso do gás de carvão, que já era dis
tribuído nas principais cidades desde mea
dos do século XIX. O rendimento, no en
tanto,. era extremamente baixo (entre 3,5 
e 4,5% da energia da fonte era efetivamente 
aproveitada pela máquina); além disso, o 
combustível só podia ser usado em situa
ções em que os novos motores permane
ciam fixos, dados os problemas da estoca
gem do gás. Seu uso no sistema de trans
portes dificilmente seria viável: um motqr 
móvel exigiria combustível liquido. A so
lução foi encontrada com a difusão do que
rosene iluminante. 

O desenvolvimento do motor a quatro 
tempos (ciclo Otto), no final do século 
XIX, permitiu elevar o rendimento dos mo
tores até o patamar de 13,5% e aumentar 
consideravelmente sua potência, chegando
se a mil cavalos-vapor no início do século 
XX. O desenvolvimento do motor diesel, 
ainda no século XIX, completou a linha de 
motores a combustão interna. 

A máquina a vapor, como quase todas 
as máquinas da Revolução Industrial, foi 
fruto sobretudo da atividade criativa dos 
artesãos: o conhecimento empírico destes 
foi determinante na evolução técnica do pe
ríodo, tendo sido relativamente pequena a 
contribuição do conhecimento científico. 
Em contrapartida, a nova onda de inven
ções que brotou no final do século XIX não 
teria ocorrido sem o concurso da ciência. 

~TRUTURA TÉCNICO-ENERGÉTICA DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

março de 1987 

FERRO ,.......,. 
::. ...... 
1735-l751-f719 

CARVÃO 
MINERAL 

MÁQUINAS
FERRAMENTAS 

1772-1799 

(elaboração do metal) 

O método científico, que permitira gran
des avanços na física e na matemática, pas
sou a ser aplicado aos demais campos do 
conhecimento. A invenção tornou-se ativi
dade sistemática e deliberada, fruto não 
mais do gênio de um homem isolado, mas 
de um esforço de construção teórica do co
letivo dos homens de ciência. 

Na primeira metade do século XIX, o 
problema da transformação da energia me
cânica em elétrica foi equacionado graças 
ao trabalho de diversos cientistas. Esse 
acervo científico permitiu, na segunda me
tade do século, a invenção do dínamo, que 
possibilitou o desenvolvimento do motor 
elétrico, com enormes. vantagens sobre a 
máquina a vapor: é silencioso, não poluen
te, capaz de oferecer tanto pequenas quan
to grandes potências e não exige investi
mentos pesados por parte do usuário. 

A invenção da turbina hidráulica (1832) 
e todas as melhorias nela introduzidas com 
o desenvolvimento de novas ligas metáli
cas permitiram a produção de energia elé
trica em larga escala, com o aproveitamen
to de quedas-d'água, abrindo o caminho 
para a superação das limitações da máqui
na a vapor. Em 1876, foi desenvolvida a 
primeira turbina-vapor, lo~o aperfeiçoada 
e rapidamente difundida, graças às suas 
grandes vantagens com relação à máquina 
a vapor: potência praticamente ilimitada, 
volume menor para a mesma potência, 1 /3 
do consumo de lubrificantes. No início do 
século XX a turbina foi liberada do vapor, 
passando a ser movida pelos próprios ga
ses de combustão, o que lhe aumentou ain
da mais o rendimento e reduziu o consu
mo de combustíveis. 

Com as turbinas, o problema do abas
tecimento elétrico estava resolvido: a capa
cidade de produção era ilimitada. Restava 
o problema do transporte da eletricidade, 
que envolvia perdas elevadas, tornando an
tieconômica a implantação de usinas em lo
cais distantes dos centros de consumo. A 
questão foi solucionada com a invenção do 
transformador, que permitia o transporte 
em voltagens elevadas e minimizava as 
perdas. 

No final do século XIX, todo um siste
ma técnico vinculado à eletricidade estava 
disponível. Podia-se produzir quantidades 
elevadas de energia elétrica, transportá-la 
a longas distâncias, distribuí-la e transfor
má-la em força motriz. A máquina a va
por foi substituída por nova gama de mo
tores (elétrico, a explosão e turbinas). O 
carvão, combustível sólido, cedeu lugar a 
uma série diferenciada de combustíveis lí
quidos derivados do petróleo (querosene, 
gasolina, diesel, óleo combustível). Por 
fim, a eletricidade, forma de energia extre
mamente flexível e indutora de profundas 
transformações nas estruturas econômicas 
e sociais, estava disponível. 
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N século XX, o petróleo passou a 
alimentar o sistema industrial em 
desenvolvimento e, através do au

tomóvel, penetrou profundamente na es
trutura econômica. Com o incremento do 
transporte rodoviário, cresceu a demanda 
por gasolina e diesel. Para atendê-la, as re
finarias foram obrigadas a produzir outros 
derivados, como o gás liquefeito de petró
leo e o óleo combustível. Ademais, a pro
dução de petróleo é quase sempre acom
panhada da de gás natural. Assim, o cres
cimento da indústria automobilística pôs 
quantidade crescente desses combustíveis 
à disposição do mercado, com custo de 
oportunidade praticamente nulo. Tais con
dições propiciaram a rápida difusão dos de
mais derivados do petróleo e do gás natu
ral no sistema produtivo dos países indus
triais. 

A descoberta de grandes jazidas petrolí
feras de baixo custo no Oriente Médio pos
sibilitou abastecer esse mercado crescente 
com preços irrisórios, o que muito contri
buiu para o longo período de prosperida
de econômica subseqüente à Segunda Guer
ra Mundial. Do início do século até a crise 
de 1973, o consumo de petróleo cresceu a 
uma taxa média anual de 7%. O carvão foi 
sendo relegado pelo novo combustível em 
quase todos os usos, exceto na metalurgia 
e na geração de eletricidade, deixando de 
ser a principal fonte de energia das socie
dades industriais. Seu consumo cresceu, em 
decorrência da enorme expansão dos dois 
mercados acima citados, mas a taxas de 
apenas 1 OJo ao ano. Em 1968, os hidrocar
bonetos (petróleo e gás natural) já repre
sentavam mais de 61, 1 OJo do consumo ener
gético mundial. 

A partir do final do século XIX, estru
turou-se um novo sistema técnico que pro
vocou, em nosso século, profundas trans
formações na organização do trabalho e 
nas relações sociais, sem contudo modifi
car o aspecto básico dessas relações ( o as
salariamento). 

No campo dos materiais, ocorreram mo
dificações importantes. Na metalurgia, di
versas inovações permitiram a difusão do 
uso do aço, dos metais não ferrosos (co
mo alumínio e cobre) e das ligas metálicas 
(ver "O aço tratado", em Ciência Hoje n? 
26). A disponibilidade de novos metais e 
ligas possibilitou grande avanço no cam
po das máquinas-ferramentas, cujo nível de 
precisão foi significativamente incremen
tado. A indústria do plástico, que deu seus 
passos iniciais no início do século, 
desenvolveu-se muito a partir de 1938, in
corporando nova gama de materiais ao 
acervo tecnológico do homem. A indústria 
têxtil e todo o universo das embalagens fo
ram profundamente transformados. 

No campo dos transportes, a difusão dos 
veículos automotores alterou radicalmen-
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Visão panorâmica do campo petrolífero de Signal Hill (Califórnia, EUA), nos anos 20. Es
sa verdadeira "floresta" de torres de produção decorria da combinação de três fatores: 

a) Condições geológicas. O petróleo existente no subsolo encontra-se aprisionado numa 
armadilha, sob pressão. Tão logo é feita uma perfuração a partir da crosta terrestre, cria-se 
um ponto de menor pressão, para o qual o óleo tende a,afluir. 

b) Técnica de produção. A perfuração de diversos poços na crosta terrestre permite au
mentar a produção por uni~ade de tempo. A maior velocidade de produção de uma jazida 
tem porém, como contrapartida, a redução da quantidade total de óleo extraído do subsolo. 

c) Legislação. Nos Estados Unidos, os recursos minerais existentes no subsolo pertencem 
ao proprietário do solo. Em geral, uma jazida se estende pelo subsolo de diversas proprie
dades. Era portanto do interesse de cada proprietário perfurar o maior número possível de 
poços nas suas terras, de modo a fazer (luir para eles o máximo de óleo. No entanto, acele
rando o esgotamento das reservas, esse procedimento punha em risco o abastecimento pe
trolífero norte-americano. Uma legislação específica foi criada para organizar a produção 
e eliminar distorções como a que se observa na foto. 

te as formas de ocupação do espaço. O 
transporte rodoviário tornou-se dominan
te e, como vimos, a indústria automobilís
tica assumiu um papel chave no desenvol
vimento econômico dos países industriais. 
A revolução do setor completou-se após a 
Segunda Guerra Mundial, com o desenvol
vimento do transporte aéreo, que provo
cou a introdução de um novo tipo de mo
tor (a reação), também ele alimentado com 
um derivado de petróleo (o querosene). A 
integração de novos mercados tornou-se 
possível mediante modificações tanto no 
sistema de transportes como no de comu
nicações, com a difusão do telégrafo e do 
telefone, graça à eletricidade. Essa integra
ção dos mercados alargou o espaço deva
lorização do capital e abriu novas frontei
ras para o capitalismo. 

Na agricultura, a difusão dos tratores, 
também movidos por motores a combus
tão interna, ocasionou uma transformação 
radical. As atividades domésticas foram 
igualmente transformadas pela maquiniza
ção, graças aos eletrodomésticos. Assim, 
toda a estrutura socioeconômica sofreu, no 

século XX, o impacto dos novos motores, 
do petróleo e da eletricidade. 

A organização do trabalho na fábrica foi 
profundamente alterada com a introdução 
do fordismo. A decomposição dos movi
mentos do operário pelo estudo de tempos 
e métodos, idealizada por Frederick Tay
lor (1856-1915), levou à introdução de no
vas máquinas especializadas e reorganizou 
o processo de trabalho, dando origem à li
nha de montagem. Esta nova forma de or
ganizar a produção aumentou substancial
mente a produtividadé, intensificando a 
cadência do trabalho pela eliminação dos 
tempos mortos. A atividade do operário 
tornou-se simples, repetitiva e desinteres
sante; a hierarquia alongou-se e se tornou 
mais complexa, com o surgimento de uma . 
gama diversificada de agentes produtivos 
no interior da fábrica; a concepção do pro
duto e o processo de produção distancia
ram-se cada vez mais, alargando o fosso 
entre trabalho intelectual e manual. 

As unidades de produção cresceram, a 
corrida das economias de escala se acirrou. 
A melhoria dos meios de comunicação in-
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éentivou a centralização do capital e o in
gresso do capitalismo na sua fase mono
polista. A sociedade de consumo se desen
. volveu na medida em que os movimentos 
sociais conseguiram estabelecer mecanis
mos de repartição, entre o capital e o tra
balho, dos frutos dos aumentos éle produ
tividade desse novo sistema técnico. 

O desenvolvimento da sociedade de mas
sas nos países industriais acelerou o con-

' sumo de bens e serviços, provocando a rá
pida acumulação do capital e a busca de 
novas fontes de abastecimento de matérias
primas. O capital se transnacionalizou, 
buscando vencer essas limitações, e esten
deu por toda a periferia do sistema a rela
ção social que lhe é típica. Novos espaços 
foram integrados, de forma subordinada, 
ao centro hegemônico do sistema, desem
penhando diferentes papéis. 

No final da década de 1960, as limita
ções da estrutura econômica mundial cria
da no século XX começaram a se tornar 
evidentes. A preocupação com o esgota
mento dos recursos e com a poluição 
tornou-se um problema político nos países 
industriais. Cresceu nos países do Tercei
ro Mundo a consciência da exploração que 
vinham sofrendo. O preço das matérias
primas começou a subir, o que assumiu for
ma dramática na década de 1970, com os 
dois choques do petróleo. A crise social e 
política generalizou-se, exigindo uma rees
truturação profunda do sistema produtivo. 
Neste contexto, os países industriais julga
ram chegada a hora da difusão de uma no
va fonte de energia - a nuclear-, cujo 
desenvolvimento técnico concentrara gran
de parcela do esforço científico e técnico 
no pós-guerra. 

A descoberta da fissão nuclear, em 
1938, gerou, durante a guerra, um 
esforço concentrado de pesquisa 

voltado para o uso do novo potencial ener
gético para fins militares. As explosões de 
Hiroxima e Nagasaki mostraram a um 
mundo perplexo o imenso poder energéti
co concentrado no átomo, cujo uso para 
fins pacíficos passou a ser pesquisado des
de o final da guerra. Criou-se a expectati
va de que, do ponto de vista econômico, a 
energia nuclear poderia ser competitiva na 
década de 1970, devendo substituir progres
sivamente os combustíveis fósseis no abas
tecimento energético do mundo. Em mea 
dos da década de 1960, já navegavam di
versos submarinos com propulsão nuclear 
e várias centrais atômicas voltadas para a 
geração de eletricidade estavam funcionan
do ou em construção. Nessa época, as em
presas norte-americanas passaram a vender 
centrais a preços tais que o custo da ener
gia eletronuclear tornava-se inferior ao da 
energia gerada nas centrais termelétricas 
clássicas, alimentadas com carvão ou óleo 

março de 1987 

combustível. Teve início, então, uma ver
dadeira corrida entre os Estados Unidos e 
o resto do mundo industrial, visando à ins
talação de usinas nucleares que prometiam 
oferecer energia abundante e mais barata 
que a derivada do petróleo. 

Quando o preço do petróleo quadrupli
cou (1973-74), a transformação da energia 
nuclear em fonte energética básica parecia 
inevitável. Abria-se nova fase na história 
da humanidade, em que o aproveitamento 
da energia do átomo permitiria ao homem 
vencer as limitações decorrentes do esgo
tamento das jazidas petrolíferas de baixo 
custo. Aos reatores que funcionavam com 
fissão de urânio, deveriam seguir-se os rea
tores regeneradores, que aproveitariam o 
plutônio, multiplicando-se por 70 a capa
cidade de geração elétrica das jazidas de 
urânio conhecidas. Num horizonte mais 
longínquo, a fusão completaria a transição 
para uma nova fase da história da huma
nidade, em que a penúria energética esta
ria definitivamente ultrapassada. Certos 

autores previam um período de rápido cres
cimento econômico, fruto dessa ampla dis
ponibilidade energética. 

Essas transformações não foram isola
das. A conquista dos mares e do espaço 
abria novas perspectivas de valorização de 
recursos naturais até então fora da esfera 
de controle do homem: nova gama de ma
teriais sofisticados (nov.os metais e novos 
plásticos) permitia avançar na concepção 
dos produtos; a informática prometia ra
cionalizar e intensificar um campo diver
sificado de atividades, desde as telecomu
nicações (telemática), até a linha de mon
tagem (robótica); a biotecnologia permitia 
intensificar numerosos processos orgâni
cos, abrindo novas perspectivas para o con
sumo de massa. Profundas transformações 
sociais e econônücas podiam ser antecipa
das, com importantes reflexos na divisão 
internacional do trabalho. Caminhava-se 
para a sociedade hiperindustrializada, em 
que o tempo de lazer deveria crescer e a ri
queza material aumentar. 

EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA ENERGÉTICA NORTE-AMERICANA 
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Antes do advento da Revolução Industrial nos Estados Unidos, a lenha era a principal fon
te. A partir de meados do século XIX, a disseminação da máquina a vapor provocou uma 
rápida transformação da estrutura energética, tendo o carvão se tornado, no início do sécu
lo XX, a primeira fonte de energia. Posteriormente, ocorreu nova transformação estrutural 
com a difusão dos motores de combustão interna: os hidrocarbonetos (petróleo e gás natu
ral) assumiram o domínio da estrutura energética do país. O gráfico aponta o início de uma 
nova transformação estrutural, a partir da crise do petróleo: a penetração da energia nu
clear. Essa perspectiva vem sendo contestada mais recentemente, principalmente pelos eco
logistas, com base nos enormes problemas ambientes, sociais e políticos envolvidos na difu
são da energia nuclear. 
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EVOLUÇÃO DO CONSUMO HUMANO DIÁRIO DE ENERGIA PER CAPITA (EM MILHÕES DE CALORIAS) 
50 100 150 200 
1 1 1 
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homem 
medieval 
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homem 
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homem 
primitivo 

10 66 

14 

3 2 

alimento; casa e comércio; ■ indústria e agricultura; ■ transporte 

91 63 

O homem primitivo consumia apenas a energia contida na sua alimentação. O homem caçador (100.000 a.C) consumia alguma energia adicio
nal na cocção. O homem agrícola (S.000 a.C) utilizava também a energia animal em alguns trabalhos do campo. O homem medieval europeu 
adicionou os moinhos de vento e os moinhos d'água ao seu consumo energético. O homem industrial (Inglaterra do século. XIX) introduziu 
a máquina a vapor e, finalmente, o homem tecnológico (Estados Unidos do século XX), a eletricidade e os motores de combustão interna. 
O crescimento acelerado do consumo de energia depois da Revolução Industrial nos países do hemisfério Norte suscita duas questões impor
tantes. A primeira refere-se à enorme disparidade entre o consumo energético dos países industriais e o dos países do Terceiro Mundo. A 
segunda está ligada ao esgotamento dos combustíveis fósseis. As duas questões estão intimamente relacionadas na medida em que, em conse
qüência do crescimento acelerado do consumo de energia, os países industriais vêem esgotar-se seus recursos energéticos, o que os leva a pres
sionar os recursos existentes nos países do Terceiro Mundo. 

M as a transição não está sendo 
tão simples quanto se imagina
va. A crise que eclodiu em di

versas partes do mundo na segunda meta-
de da década de 1960 permanece. As pro
messas feitas não se concretizaram. Talvez 
o fracasso mais retumbante nesse conjun
to tenha sido o da energia nuclear, cnjos 
problemas econômicos (custos), políticos 
(proliferação de bombas) e ambientes (con
trole dos dejetos e risco de acidentes) não 
foram equacionados. As catástrofes am
bientes provocadas pela concentração in
dustrial são cada vez mais freqüentes. Não 
se consegue reduzir o desemprego. A de
sordem monetária persiste. As disfunções 
do sistema manifestam-se em todo o seu 
corpo. 

A crítica à sociedade hiperindustrial co
meçou timidamente pela voz dos ecologis
tas e vem aos poucos ganhando força. Pa
ra eles, a transição não se fará pela mera 
aceleração da história, isto é, pelo incre
mento da escala e a intensificação dos pro
cessos. Argumentam que o nível de bem
estar material atingido pelas sociedades in
dustriais já lhes permite perseguir outros 
objetivos. Para eles, o caminho está na so
ciedade pós-industrial, em que a orienta
ção básica da vida social já não seria o in
cremento da riqueza material: valorizar-se
ia a qualidade em detrimento da quantida
de; a ênfase se deslocaria da hierarquia pa
ra a participação e o acordo mútuo; have
ria obediência aos ciclos de reprodução da 
mãe-natureza e respeito pelo frágil equilí-
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brio dos ecossistemas. Ainda que o ritmo 
de crescimento da produção material vies
se a se reduzir, a sociedade seria mais 
equitativa. 

As formas renováveis de energia, prin
cipalmente a hidráulica, a biomassa e a so
lar, seriam amplamente utilizadas. A ener- . 
gia nuclear seria incompatível com esse ti
po de sociedade porque se orienta para a 
produção de blocos concentrados de ener
gia, que exacerbam as tendências naturais 
do sistema capitalista à concentração e à 
centralização dos processos econômicos e 
sociais. A produção de energia dispersa pe
lo território induziria a desconcentração 
das atividades econômicas e, conseqüente
mente, dos processos sociais. Segundo es
te ponto de vista, parece que o uso da ener
gia nuclear conduz à sociedade hiperindus
trial, concentrada e hierárquica, enquanto 
as energias renováveis nos levam à socie
dade pós-industrial, descentralizada e 
participativa. 

Mas, infelizmente, as coisas não se pas
sam de maneira tão simples. A experiên
cia brasileira de uso maciço da biomassa 
(lenha, carvão vegetal, álcool) e da ener
gia hídrica indica que é falsa a relação ime
diata entre fontes renováveis, desconcen
tração e participação. O que se verificou, 
em nosso caso, foi um enorme esforço téc
nico e econômico com o objetivo de con
centrar a produção, de modo a torná-la 
"economicamente viável" (exemplo gritan
te é a usina de ltaipu), e nenhuma partici
pação do conjunto da sociedade nas deci-

sões de política enérgica tomadas pelo Es
tado. É também perfeitamente lícito ima
ginar que a energia nuclear possa ser pro
duzida de forma centralizada e consumida 
de forma descentralizada, sendo portanto 
compatível com uma maior participação 
nas decisões. As precondições políticas para 
tal precisam ser construídas pela socieda
de civil. Assim, não se percebe uma deter
minação da sociedade pela estrutura ener
gética, ainda que esta estrutura possa ser 
um fator indutor numa ou noutra direção. 
Essa conclusão, aliás, encontra respaldo na 
retrospectiva histórica que fizemos: a es
trutura energética é amplamente condicio
nada pelas estruturas social e tecnológica 
que a envolvem. 
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"A ITAIPU 
BINACIONAL TEM 
UM GRANDE 
COMPROMISSO COM O 
FUTURO. POR ISSO INVESTE TANTO 
NO PRESENTE E JAMAIS SE ESQUECE 
DO PASSADO." 

Para nós, não basta sermos a maior 
hidrelétrica do mundo, aquela que, em 
1990, quando completamente pronta, 
terá 12, 6 milhões de K w instalados e 
produzirá 75 bilhões de Kw por 
hora--ano. Nem o fato de que, em 
Rlena carga, em 1991, suprirá cerca de 
]8% da demanda das regiões sul e 
sudeste do país, nas quais se 
concentram 70% da população 
brasileira. 
Entretanto seus homens se superam no 
presente, queimando etapas na 
conclusão âa usina. A I taipu 
Binacional vem ao longo dos anos -
desde seus estudos iniciais -
estreitando o seu compromisso com a 
natureza, como ocorreu, há 5 anos, na 
época da criação do seu l§lgo artificial, 
com a operação Mymba Kuera (Cata 
Bicho). 
Quando, ainda este ano, ltaipu estiver 
inaugurando o primeiro ecomuseu do 
país, estará dando mais um passo no 
sentido da preserva5r_ão da natureza, ao 
lado do progresso. E esse museu será 
bem diferente de todos os que se 

conhecem, um museu realmente vivo, 
integrado ao desenvolvimento cultural, 
social, econômico e tecnológico da 
i:e_gião. 
Nele estará interligado tudo que se 
refere à flora, à fauna, à história e à 
arqueologia das cercanias do 
reservatório da hidrelétrica. Nele, com 
o testemunho do passado e o 
documento ativo âo presente, as novas 
gerações poderão conhecer todo o 
processo âe criação natural, para que 
possam desenvolver uma consciência 
ecológica. 
Respeitando a natureza e suas lições, a 
I taipu Binacional gera, além da 
energia, o respeito ao meio--ambiente, 
resultado do seu compromisso com o 
passado, o presente e o futuro do país. 

■■ ITAIPÚ I ~ BINACIONAL 
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uma árvore domesticada 

Charles R. Clement 
Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia 
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Desde muito antes da chegada dos europeus, os 
ameríndios praticavam uma agricultura migratória 
que se demonstrou muito eficiente na introdução 
de melhorias em certas plantas cultivadas. As roças, 
relativamente isoladas dentro da floresta, recebiam 
poucas sementes, propiciando a fixação dos genes 
responsáveis por características desejadas. Assim, 
diferentes tipos de pupunha foram selecionados, 
tornando a espécie apta para ocupar importante 
lugar na moderna agricultura da região amazônica. 

U ma palmeira elegante, que produz 
frutos de alto valor nutritivo e sa
bor agradável, está recebendo a 

atenção de pesquisadores, que a conside
ram um substituto em potencial para par
te das proteínas animais consumidas pela 
população da Amazônia. É a pupunha 
(Bactris gasipaes), única espécie da famí
lia Palmae que foi verdadeiramente domes
ticada pelos ameríndios, sobrevivendo à 
maioria desses povos. 

Os primeiros exploradores europeus já 
se referiam à importância da pupunha e à 
sua utilização, que aprenderam com os ín
dios. Observavam que todas as partes da 
planta podem ser aproveitadas: a raiz co
mo vermicida; o estípite (tronco) como ma
deira para construção de casas e fortifica
ções, arcos e flechas, arpões e varas de pes
car; as flores masculinas, depois de caírem, 
como tempero; as folhas, na tecedura de 
cestas, coberturas para as habitações e ou
tros objetos; os caules secundários na ali
mentação, como palmito. Os frutos, mo
tivo principal da domesticação praticada 
pelos índios, são comidos cozidos, prestam-

se à extração de óleo ou então servem à 
produção de uma farinha que pode ser ar
mazenada durante todo o ano. São um ali
mento quase completo, pois contêm razoá
vel quantidade de proteína, óleo, carote
no (a pró-vitamina A, freqüentemente au
sente da dieta tropical) e sobretudo amido. 

Por todos esses motivos os pesquisado
res modernos desejam devolver à pupunha 
seu lugar de destaque na agricultura de ter
ra firme dos trópicos úmidos, tanto no Bra
sil como em outros países da América do 
Sul e da América Central. Em 1976, a Di
visão de Fruticultura do INP A passou a 
considerar a espécie como prioridade, de
finindo quatro projetos básicos para as pes
quisas sobre o melhoramento dos frutos. 
Pela ordein de importância, eles têm como 
objetivo o consumo humano direto, o fa
brico da farinha, a produção de óleo e a 
preparação da ração animal. Aparece de
pois, como quinta prioridade, o estudo da 
utilização do palmito. É um reconhecimen
to de que não foi em vão o trabalho de do
mesticação realizado pelos ameríndios com 
essa palmeira ao longo de vários séculos. 

À direita, cacho de pupunba com 385 frutos e 21 quilos de peso. Foi encontrado em Yurimaguas 
(Peru) e incluído no Banco de Germoplasma do INPA. Descendentes dessa planta podem ser apro
veitados nos programas de melhoramento de frutos ou de palmito. 
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P almeira multicaule, a pupu.nha che
ga a atingir 20 metros de altura. 
Seu tronco é dividido por anéis 

com espinhos (os entrenós) e anéis'sem es
pinhos (os nós), que são cicatrizes deixa
das pela queda das folhas. Os espinhos, ge
ralmente largos e negros, aparecem tanto 
no tronco como no eixo (raque) das folhas 
e na haste (pecíolo) que as sustenta. Depen
dendo do clima e do próprio estado fisio
lógico da planta, ocorrem entre 15 e 25 fo
lhas, que apresentam de 120 a 240 folíolos 
compridos ao longo da raque e se agrupam 
no topo da árvore, único ponto de cresci
mento do tronco. As inflorescências se ori
ginam no mesmo local das folhas, no cha
mado meristema apical, e também com
põem-se de uma raque central, com 20 a 
60 ramas ou espigas, que portam as flores, 
todas unissexuadas. As femininas são em 
número de 20 a mil; as masculinas, de 

Frutos da raça macrocarpa Putumayo, colhidos na região de Benjamin Constant (AM). Observe
se a grande variação em tamanho, forma e cor (da casca e da polpa) dos frutos. Esta diversidade, 
desenvolvida pelos índios, constitui importante ponto de apoio para os programas de melhora
mento, especialmente no que diz respeito à seleção de frutos para a produção da farinha. 

r OfRUTO 
10.000 a 30.000. As flores masculinas caem 
depois de liberar o pólen, enquanto as f e
mininas desenvolvem-se até se tornarem 
frutos de coloração vermelha, amarela ou 
laranja. A palmeira é muito exuberante em 
termos de ramos laterais (filhos), que cres
cem a partir da base do tronco, possibili
tando a renovação da planta - o que man
tém a produtividade - ou fornecendo pal
mito, quando cortados. 
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Em toda a Amazônia brasileira, o consumo direto do fruto é praticamente o 
·único uso que se faz da pupunha. O fruto deve ser cozido, ja que, quando cru, 
apresenta duas substâncias ativas: uma enzima que inibe a digestão de proteínas 
e um ácido (provavelmente oxálico) que irrita a mucosa da boca. Uma das difi
culdades do programa de melhoramento é o hábito alimentar da população, que, 
na Amazônia brasileira, habita regiões onde predomina a pupunha mais primiti
va, de frutos pequenos, fibrosos, com 10 a 200Jo de óleo, algum amido, geralmen
te bastante caroteno e sabor forte. É ela que tem a p;eferência regional. Por isso, 
sua substituição passa também pelo desenvolvimento de outro fruto, que apre
sente vantagens em tamanho e qualidade, mas preserve sabor, textura e aparência 
similares. 

Pesquisa-se hoje com a raça Solimões (mesocarpa), cujos cachos variam de qua
tro a 15 quilos, com média de 8,7 quilos. Com base em experiências anteriores, 
sabemos que se pode plantar 400 palmeiras por hectare, com uma média anual 
de dez cachos por planta, sobretudo se a adubação for correta. Desta forma, com 
a Solimões podemos calcular uma produção anual da ordem de 34,8 toneladas 
por hectare, muito compensadora do ponto de vista econômico. Mas o material 
genético e as práticas agrícolas hoje disponíveis para os agricultores da região de 
Manaus raramente permitem que a produção ultrapasse seis a oito toneladas, o 
que dá bem a idéia do muito que há a fazer. 

A tabela mostra como variam as qualidades nutritivas da pupunha encontrada 
na região de Manaus, que devem corresponder às variações apresentadas também 
pela raça Solimões. Para que o fruto se torne um importante fator na dieta regio
nal, três conquistas são necessárias: aumentar os níveis médios de proteína, fazen
do-os coincidir com os atuais níveis máximos; manter os teores de amido e óleo; 
manter ou aumentar os de caroteno, raro na alimentação regional. Além disso, 
devemos controlar o crescimento das árvores, para obter plantas menos exube
rantes e mais produtivas, com alta eficiência fotossintética, folhas pequenas, tronco 

Tão diversã é a pupunha que os botâni
cos a descreveram inicialmente com uma 
série de nomes diferentes. No início do sé
culo XIX, os alemães Humboldt, Bonpland 
e Kunth encontraram-na no rio Magdale
na, na Colômbia, e a denominaram Bac
tris gasipaes. Pouco depois, o alemão von 
Martius, acreditando ter encontrado um gê
nero novo no Pará (então parte do Mara
nhão), chamou-a Gui/ielma speciosa. O 
francês Orsted, que trabalhou na América 
Central entre 1825 e 1850, deu-lhe o nome 
de Guilielma utilis; o alemão Karsted, ao 
deparar-se com ela mais ou menos na mes
ma época, na parte do litoral colombiano 
banhada pelo oceano Pacífico, batizou-a 
de Guilielma chontaduro. Só em nosso sé
culo reconheceu-se que todos esses nomes 
diziam respeito à mesma planta. Prevale
ceu então Bactris gasipaes, porque o taxón 
Guilielma não é mais aceito na condição 
de gênero. 

mais reduzido, sem espinhos, resisten
tes às pragas e doenças já identificadas. 
Queremos ainda evitar uma redução 
drástica da base genética das "cultiva
res", para que sejam mais resistentes a 
novas pragas e doenças que venham a 
aparecer. (Digo "cultivares" entre as
pas porque, se conseguirmos manter al
ta variabilidade, como é desejável, os ti

Composição do mesocarpo (polpa) dos frutos de pupunha da região de Manaus 

Média 

Mínimo 

Máximo 

Umidade 
(OJo) 

55,7 

25,2 

82,2 

Proteína 

6,9 

3,1 

14,7 

Óleo Amido Fibra 
( OJo de peso seco) 

23,0 

2,2 

61,7 

59,5 

14,5 

84,8 

9,3 

5,2 

13,8 

Cinzas 

0,9 

0,5 

1,8 

Caroteno 
(mg/lOOg de peso fresco) 

o 
70 

pos melhorados serão tão variáveis que não caberão nos limites deste conceito.) Fonte: D.B. Arkcoll e J.P.L. Aguiar, "Peachpalm (Bactris ga
sipaes), a new source of vegetable oil from the wet tropics", 
J. Sei. Food Agric., vol. 35, pp. 520-526, 1984. 
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AfARIHHA 
Experiências realizadas em Manaus e na Costa Rica indicam ser possível usar 

farinha de pupunha em panificação e pastelaria, em substituição ao milho e ao 
trigo, cereais que a região amazônica importa em grande quantidade. Na fabrica
ção do pão, foi possível usar até 100/o de pupunha em lugar do trigo, sem altera
ção significativa do produto, que passou a ter níveis mais altos de caroteno e óleo, 
embora os teores de proteína tenham caído ligeiramente. Cor e sabor ficaram um 
pouco diferentes, mas permaneceram aceitáveis e, segundo alguns depoimentos, 
até preferíveis aos do pão comum. Em pastelaria foi possível usar 1000/o de pupu
nha em bolos e 250/o em panquecas e bolachas. 

O principal problema, neste caso, é a grande quantidade de água no mesocar
po, o que dificulta a obtenção da farinha. Esperamos que as raças macrocarpa 
Putumayo e Uaupés apresentem grau médio de umidade .semelhante ao mínimo 
encontrado nos frutos de Manaus (25%), o que permitiria uma secagem mais eco
nômica. Essas raças serão usadas como base genética para as pesquisas visando 
à produção de farinha. 

Na produção do óleo, a planta precisa investir mais energia do que na do ami
do, de modo que a raça Solimões (mais oleosa) deveria ser menos produtiva do 
que a Putumayo e a Uaupés (mais amidosas). Por isso, foi surpreendente consta
tar que o peso médio dos cachos destas últimas é menor, situando-se em torno 
de 6,5 quilos. Há duas explicações possíveis: ou as raças macrocarpa perderam 
produtividade no decorrer da domesticação realizada pelos índios, ou elas produ
zem tanto quanto a Solimões, só que em cachos menores. As pesquisas prosse
guem. Se a primeira hipótese se confirmar, será necessário buscar 
reintroduzir a alta produtividade nas populações que usaremos para 
o melhoramento. Se a segunda hipótese for a correta, não há 
motivos para preocupação. Mas, mesmo admitindo um peso 
médio de 6,5 quilos por cacho, uma taxa de 250/o 
de umidade e uma relação semente/fruto de 
cerca de 5%, podemos esperar uma 
produção de 15,7 toneladas de farinha por 
hectare (400 plantas). É um resultado 
muito bom: o milho rende, no máximo, 
duas toneladas de farinha por hectare 
e a mandioca, que tem pouca proteína, 
entre dez e 20 toneladas. 

te uma viagem ao rio Ucayali, no Peru, ele 
encontrou no meio da floresta uma palmei
ra semelhante, mas não idêntica, à pupu
nha. Como normalmente esta última não 
cresce na selva, concluiu tratar-se de uma 
espécie aparentada com a pupunha culti
vada. Batizou-a de Gui/ie/ma microcarpa 
e deduziu que características próprias da 
pupunha lhe teriam sido dadas por uma ou
tra espécie - provavelmente a Guilielma 
insignis - descrita no início do século XIX 
por outro pesquisador, o francês Orbigny, 
que trabalhou na Bolívia. 

Setenta e cinco anos depois da publica
ção de Huber, o geneticista costarriquenho 
J. Mora Urpí, importante pesquisador da 
pupunha, concordou com seu predecessor 
sobre a provável origem híbrida da palmei
ra. Ele sugere, no entanto, que a hibridi
zação não deve ter ocorrido num só te· . 
po e lugar, além de ter sido anterior à e. 
gada dos primeiros habitantes na Améri
ca. Acredita-se que o clima da região ama
zônica era então muito diferente do atual, 

A diversidade genética apareceu duran
te a evolução da espécie, pois a pupunha 
primitiva passou pelo processo de especia
ção, ou seja, surgimento de duas novas es
pécies a partir de uma só. Normalmente is
so ocorre quando duas populações da mes
ma espécie são separadas por barreiras fí
sicas e continuam sua evolução isoladas 
uma da outra. Um rio pode ser suficiente 
para separar duas populações de pupunha 
e de outras espécies do género Bactris, um 
dos mais extensos entre os endémicos na 
América tropical. Supõe-se que no passa
do, como hoje, a região amazônica era re
cortada por rios, característica geográfica 
que induziu o início da especiação dentro 
do taxón Guilielma, uma das subdivisões 
do género Bactris. Com a formação dos 
Andes, novas barreiras físicas contribuíram 
para afastar ainda mais as espécies. 

Para fazer bolos e similares, os frutos são separados dos cachos, cozidos, descascados, moídos e mistu
rados com os outros ingredientes. Aqui se observa uma farinha seca e dois tipos de bolo. 

Certamente ainda não foram descritas al
gumas espécies do taxón Guilielma existen
tes ao longo dos Andes. Da Bolívia ao Ca
ribe (do lado orient~l dos Andes) e do 
Equador ao Panamá (do lado ocidental), 
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encontramos membros dessa descendência. 
Algumas são tão semelhantes à pupunha 
que não se sabe mesmo se constituem ou
tra espécie; outras são tão diferentes que 
não dão margem a dúvidas. Acontece que 
nas plantas - e de modo especial nas pal
meiras - as espécies não são tão claramen
te delimitadas como no reino animal. Mui
tas vezes plantas de espécies distintas po
dem cruzar-se, caso sejam similares do pon
to de vista genético. 

J. Huber, pesquisador do Museu Pa
raense Emílio Goeldi, foi o primeiro estu
dioso a formular, em 1904, a hipótese de 
que a pupunha teve origem híbrida. Duran-

tendo variado consideravelmente durante 
o Pleistoceno. A alternância de épocas mais 
secas e mais úmidas provocou alterações na 
distribuição e diversidade da flora e fauna 
regionais. Durante os períodos de seca sub
sistiram refúgios naturais chuvosos - co
mo a região a leste dos Andes - , onde as 
plantas e os animais adaptados às condi
ções tropicais úmidas podiam viver (ver 
"Fitogeografia das orquídeas da Amazô
nia", em Ciência Hoje n~ 28). De acordo 
com essa hipótese, as regiões secas entre tais 
refúgios teriam constituído barreiras, favo
_recendo mais uma vez a especiação. É cer
to que a pupunha e suas espécies afins fi-
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rr OÓLEO 
O óleo do mesocarpo da pupunha é rico em ácidos graxos não saturados, de 

grande aceitação no mercado internacional. As análises indicam variação expres
siva nos componentes do óleo, de acordo com as populações examinadas, como 
mostra a tabela. 

A produção de óleo de pupunha será um programa de mais longa duração que 
os demais. Em primeiro lugar, nem sempre os frutos têm alto nível de óleo, pois 
parece que os índios não tinham esse produto em mente quando selecionaram a 
pupunha. Altos índices são freqüentes nas raças microcarpa, as mais primitivas. 
Já nos referimos ao segundo fator: como o óleo requer maior investimento ener
gético da planta, não podemos esperar grandes melhorias no tamanho dos frutos 
'e dos cachos. Por isso precisaremos procurar plantas que sejam eficientes do ponto 
de vista da fotossíntese e que repartam seus componentes fotoassimilados de uma 
maneira favorável à produção de óleo. Um terceiro fator é que a extração do óleo 
é mais difícil na pupunha do que em outras plantas oleaginosas, como o dendê. 
Ele forma uma emulsão com o amido e a água, tornando necessário o emprego 
de solventes para sua extração, o que encarece o processo. 

Para calcular a produção de óleo, tomamos como base os seguintes parâme

nando os tipos de árvores que mais lhes in
teressavam entre os híbridos e/ ou as espé
cies afins originais. Cada vez que migra
vam, levavam consigo as sementes das 
plantas preferidas. As novas populações as
sim formadas tinham portanto uma base 
genética muito restrita, o que permitiu a rá
pida fixação dos genes, tanto por causa da 
seleção feita pelos índios (o que faz parte 
do processo de domesticação) como pela 
adaptação diferencial das plantas às novas 
condições ecológicas ( o que pertence ao 
processo evolutivo de todos os seres vivos). 
Entre as várias populações de pupunha que 
se disseminaram verificou-se então o tipo 
de hibridização denominado introgressão. 
Neste processo, as ·plantas diferentes se cru
zam e depois voltam a se cruzar dentro de 
um dos dois tipos originais. Em conseqüên
cia, o genótipo original domina o genóti
po distinto (figura 2). 

tros: cachos pequenos (média 3,5 quilos); 
frutos pequenos mas muito mais numerosos 
(razão frutos/cacho de 90%); razão meso• 
carpo/fruto de 70%; razão água/mesocar• 
po de 50%; razão óleo/mesocarpo seco de 
50%; dez cachos por planta e 400 plan
tas/hectare. Nessas condições, a expectati
va é de 2,2 toneladas de óleo por hectare, o 
que não é tão mau para uma planta que nun
ca foi selecionada com essa finalidade. Se 
conseguirmos aumentar o peso do cacho pa
ra 5 kg em média, a razão mesocarpo/fruto 
para 80%, a razão óleo/mesocarpo seco para 

Ácidos graxos que entram na composição química do óleo da pupunha (em O/o) 

Cl6 (palmítico) 

Cl6:1 (palmitoléico) 

Cl8 (esteárico) 

18: 1 (oléico) 

e 18:2 (linoléico) 

C 18: 3 (linolênico) 

% insaturaçào 

Análise I* 

40,2 

53,6 

6,3 

59,9 

60% e o número médio de cachos para 12, podemos esperar uma produção de 
5,1 toneladas/ha. Todas essas melhorias são exeqüíveis, mas para realizá-las ne
cessitamos de germoplasma encontrado principalmente nas raças mais primitivas 
de pupunha e espécies afins. Para tal, é preciso aumentar a variabilidade genética 
da coleção especial, mantida pelo Banco Ativo de Germoplasma do INP A. 

caram restritas aos refúgios, como sugere 
fortemente a distribuição apresentada na 
figura 1. Além disso, parece provável que 
os ameríndios tenham chegado à região du
rante ou logo após a última seca e encon
trado alguns espécimes híbridos, pertencen
tes a uma espécie semelhante à Gui/ielma 
microcarpa, cujos frutos levaram em suas 
migrações. 

Sob influência humana a pupunha come
çou a mudar rapidamente. Diversos grupos 
indígenas devem ter realizado a domesti
cação em circunstâncias diferentes, selecio-

Fig. 1. Distribuição das espécies afins da pupu
nha na América do Sul. As que aparecem nas 
áreas sombreadas são muito próximas da pupu
nha; as demais (áreas apenas delimitadas por li
nhas) são um pouco mais distantes. Observe-se 
que, com exceção das espécies 3 e 13, todas ocor
rem ao longo dos Andes. (1) Guilielma insignis; 
(2) G. ciliata; (3) G. mattogrossensis; (4) G. mi
crocarpa; (S) G. ssp 1 "chinomato"; (6) G. ssp 
2 "equador"; (7) G. ssp 3 "tigre"; (8) G. ssp 
4 "narino"; (9) G. ssp S "darien"; (10) G. cari
bea; (11) G. granatensis; (12) G. piritu; (13) 
G. maraia. 
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Análise 2** Análise 3*** 

36,8 29,3 

9,3 5,3 

0,4 traços 

52,4 50,3 

1,3 12,5 

- 1,8 

53,7 64,6 

(*) Serruya et ai. , Brasil (1980); (**) Zapata, Colômbia 
(1972); (•••) Hammond et ai., Costa Rica (1982). 

Nota: Os ácidos graxos são cadeias de carbono com
plementadas por hidrogênio e oxigênio. Quando os car
bonos estão unidos por ligações simples (Cl8, por 
exemplo), a molécula é dita saturada. Em casos de li
gações duplas (Cl8: 1), ela é insaturada. 
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Fig. 2. No processo de introgressão, indivíduos de duas populações di
ferentes formam um híbrido, cujos descendentes cruzam, sem exceção, 
com membros de apenas uma das populações originais. Assim, os cro
mossomos do indivíduo minoritário ficam dispersos na população ma
joritária, havendo uma transferência de genes que não retira as caracte
rísticas originais da população majoritária. Quando ocorre hibridização 
ampla, duas populações se misturam de tal forma que seus descendentes 
passam a ter proporções similares dos dois genótipos. Assim, a nova po
pulação apresenta características intermediárias entre as duas populações 
originais. 

A RAÇAO AHIMAL 
Depois da extração das 2,2 toneladas de óleo, o mesocarpo deixará, por hecta

re, 2,2 toneladas de resíduo rico em amido, proteína e fibras. Estas podem ser 
removidas facilmente para que se obtenha uma torta de alto valor nutritivo, que 
pode ser usada na alimentação humana e animal, podendo substituir, neste últi
mo caso, a ração de milho e soja hoje usada na Amazônia à _custa de vultosas 
importações. A ração obtida da pupunha pode substituir integralmente o milho, 
pois suas composições químicas são similares. 

O melhoramento da pupunha visando à produção de ração animal é mais fácil 
do que os demais objetivos, porque os tipos farinhentos estão disponíveis nas ra
ças Putumayo, Uaupés e Inirida. Além disso, a aparência do fruto não está em 
questão, nem o tamanho da semente, que pode ser moída com o mesocarpo e as 
ramas dos cachos, pois os frutos desse tipo de planta têm pouca fibra. 

O primeiro problema com que se defronta esse programa é a presença, no fru
to, da enzima e do ácido irritante a que nos referimos antes. Pesquisadores cos
tarriquenhos estão tentando desenvolver uma técnica para selecionar plantas que 
não apresentem essas características. No entanto, falta determinar se a enzima 
e o ácido constituem uma defesa natural da planta contra pragas e doenças. Se 
for este o caso, os dois compostos não deverão ser retirados, mas sim neutraliza
dos através de métodos industriais a serem desenvolvidos. O segundo problema 
diz respeito à água contida no mesocarpo. A questão é tão crítica neste caso quanto 
no da farinha, pois o preço da ração animal de pupunha deve ser competitivo 
com o do milho. O terceiro problema é que a pupunha tem menos proteína que 
o necessário ·para a alimentação animal. Pode-se suprir essa deficiência usando 
frutos que contenham até 140Jo de proteína no mesocarpo e na semente. Para che
gar ao nível desejável (de 22 a 240Jo) é possível recorrer à complementação com 
soja ou farinha de peixe, este último um produto local. 

Para uma estimativa da produção, usaremos as seguintes suposições: cachos 
pesando em média 6,5 quilos; umidade de 25% tanto no mesocarpo como na se
mente; razão fruto/cacho de 850Jo; 12 cachos/planta/ano; 400 plantas/hectare. 
Teremos como resultado 19,9 toneladas anuais de ração animal por hectare. 

Embora a pupunha possa ser melhorada com a finalidade específica de produ
zir ração animal, o resíduo da extração do óleo, conforme já mencionamos, pode 
ser empregado com o mesmo fim, com a vantagem de apresentar maior teor de 
proteína. Pesquisas realizadas na Costa Rica demonstraram que a farinha de pu
punha, após a remoção da enzima e do ácido citados, constituirá excelente ali
mento para aves e porcos. Atualmente estuda-se a possibilidade de usá-la tam
bém para o gado leiteiro e de corte. 

março de 1987 

Árvore de pupunha, com os múltiplos troncos 
de uma touceira, copa frondosa e cachos de fru
tos maduros .. 

Aparentemente, o tipo de agricultura mi
gratória empregado pelos índios foi muito 
eficiente para melhorar as plantas, pois ca
da roça recebia algumas poucas sementes 
das árvores selecionadas. Como as roças 
eram relativamente isoladas dentro da flo
resta, o fluxo de genes era reduzido, tor
nando ainda mais completo o processo de 
fixação dos genes. Foi dessa maneira que 
cada tribo ou nação desenvolveu diferen
tes tipos de pupunha: algumas populações 
especialmente amidosas, outras mais oleo
sas; umas grandes, outras pequenas; com 
muita ou pouca fibra; algumas ricas em ca
roteno; com ou sem espinhos; e assim por 
diante. 

Tão importante era a palmeira para os 
ameríndios que eles saudavam com gran
des festas o período de fartura que chega
va com cada safra. Ainda hoje os índios 
que habitam a região do rio Uaupés, na 
fronteira com a Colômbia, mantêm esses 
festejos tradicionais, durante os quais, en
tre cantos e danças, o fruto cozido e uma 
bebida feita de pupunha fermentada (a chi
cha) são consumidos em quantidade. 
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A té a década de 1960 a pesquisa 
científica sobre a pupunha, inicia
da há 60 anos na Costa Rica, 

caracterizou-se pela descontinuidade, per
manecendo praticamente circunscrita ao 
Centro Agronômico Tropical de Pesquisa 
e Ensinamento, órgão do Instituto Inter
nacional de Cooperação Agrícola. Nos 
anos 70 verificou-se novo período de estag
nação. Então a Universidade da Costa Ri
ca tomou a si a tarefa, transformando-se 
no principal centro de pesquisa existente no 
mundo sobre a palmeira. Na Colômbia, o 
interesse data dos anos 50, com ênfase na 
história e na etnobotânica da espécie, po
rém a pesquisa caminha com lentidão. 

No Brasil, algumas informações valiosas 
foram colhidas na década de 1950 pelo an
tigo Instituto Agronômico do Norte - ho
je Centro de Pesquisas Agropecuárias do 
Trópico Úmido, órgão da Empresa Brasi
leira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
- mas o trabalho sofreu interrupção no 
final dos anos 50. No início da década de 
1980 a coleção de germoplasma da entida
de foi parcialmente destruída. Entretanto, 
desde 1976, quando a Divisão de Fruticul
tura do INP A passou a considerar a espé
cie como prioridade, os estudos se expan
diram com rapidez, colocando o Brasil co
mo segundo pólo gerador de informações 
sobre a palmeira. 

Pesquisadores do Brasil, Colômbia, Cos
ta Rica, Equador e Peru realizaram recen-

Fig. 3. Distribuição atual da pupunha (quase idêntica à distribuição pré-colombiana) e locais apro
ximados das primeiras descrições botânicas sobre a espécie. (1) Humboldt, Bonpland e Kunth; (2) 
Martius; (3) Karsten; (4) Oersted. 

Fig. 4. Distribuição aproximada das raças mesocarpa (áreas com linhas horizontais) e macrocarpa 
(linhas verticais) na Amazônia. Todas elas foram muito selecionadas pelos índios e podem ser uti
lizadas nos programas de melhoramento. (1) Solimões; (2) Inirida; (3) Pastaza; (4) Pampa Hermo
sa; (S) Putumayo; (6) Uaupés. 
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temente quatro expedições para coleta de 
germoplasma de pupunha e levantamento 
dos tipos deixados pelos índios, que em al
gumas tribos ainda estão selecionando ati
vamente a espécie. Como resultado dessas 
expedições, foi possível mapear muitos dos 
tipos de pupunha que resultaram de sele
ção indígena durante os últimos séculos. 
Verificou-se também que a palmeira ain
da é encontrada em toda a sua distribui
ção pré-colombiana, como mostra a figu
ra 3, desde Honduras (ao norte) até a Bo
lívia (ao sul), e desde São Luís do Mara
nhão (a leste) ao rio das Esmeraldas, no 
Equador (a oeste). 

Os tipos de pupunha encontrados foram 
agrupados em raças, por sua vez divididas 
em três grupos - microcarpa, mesocarpa 
e macrocarpa -, de acordo com o tama
nho dos frutos. Não há evidências de que 
os ameríndios tenham praticado forte se
leção no grupo das microcarpa, que inclui 
as raças de pupunha mais primitivas, cu
jos frutos variam de dois a 20 gramas e 
apresentam entre 50 e 80% de mesocarpo 
quando frescos. Já os grupos mesocarpa e 
macrocarpa manifestam claramente os efei
tos de uma longa seleção. No Brasil a úni
ca raça mesocarpa identificada é a que 
ocorre ao longo do rio Solimões, no esta
do do Amazonas, aparentemente correia-
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cionada à distribuição pré-colombiana dos 
índios Omagua (figura 4). Essa pupunha, 
batizada com o nome de Solimões, é uma 
das melhores para consumo direto. Varia 
de 30 a 80 gramas, com 90 a 950Jo de me
socarpo. Sua textura é agradável e ela con
tém razoáveis níveis de óleo e caroteno, o 
que parece contribuir para seu sabor, tam
bém forte e agradável. O INP A já está re
comendando o plantio desse fruto aos agri
cultores da região, pois ele atende às pre
ferências dos mercados de Belém e Manaus. 

Outras três raças mesocarpa foram iden
tificadas na Amazônia: Pampa Hermosa, 
perto de Yurimaguas, no Peru; Pastaza, no 
sopé dos Andes, no Equador; e Inirida, ao 
longo do rio do mesmo nome, na Colôm
bia. A primeira delas é especialmente inte
ressante porque os índios a selecionaram 
pela qualidade dos frutos e pela ausência 
de espinhos no tronco, o que facilita seu 
manejo, sobretudo quando se tem em vis
ta o aproveitamento do palmito. A raça 
Pastaza parece ser a mais primitiva das me
socarpa, pois ostenta frutos menores e mui-

O PALMITO 
O Brasil é atualmente o maior expor

tador mundial de palmito, produzido 
sobretudo na Amazônia, a partir das 
grandes populações naturais de açaí 
(Euterpe o/eracea) que crescem nas vár
zeas do rio Amazonas e de seus tribu
tários. Outra parte dessa produção vem 
da juçara (Euterpe edulis), outrora mui
to comum no sul do país. Hoje restam 
poucas populações desta última espécie, 

tos espinhos. A Inirida tem frutos grandes 
e forma peculiar, mais larga que comprida, 
como a raça macrocarpa do rio Uaupés. 

Como vimos na figura 4, a distribuição 
das duas raças macrocapra identificadas -
a Putumayo e a Uaupés - também abran
ge o Brasil. A primeira é encontrada no alto 
Solimões, acima de Fonte Boa (entre os rios 
Jutaí e Japurá), ao longo dos rios Putuma
yo (lca, no Brasil) e Cáqueta (Japurá), na 
Colômbia, e Napo, no Peru e Equador. 
Seus frutos, especialmente amidosos, muito 
grandes e com freqüência secos, pesam de 
50 a 250 gramas, com 95 a 980Jo de meso
carpo. Parecem ter sido selecionados co
mo fonte de amido, para o fabrico de fari
nha e chicha. A raça Uaupés aparece no al
to rio Negro, no próprio rio Uaupés (Bra
sil) e nos seus tributários em território co
lombiano. Como os da raça Putumayo, os 
frutos da Uaupés são excepcionalmente 

como conseqüência da exploração predatória. Embora não possa competir com 
o açaí - que produz palmito de qualidade variável porém barato-, a pupunha 
pode, no sul, substituir a juçara. Esta fornece palmito de excelente qualidade, 
mas, sendo uma espécie unicaule, deve ser replantada após cada colheita, o que 
representa uma desvantagem para o produtor. 

O Instituto Agronômico de Campinas, da Secretaria de Agricultura do Estado 
de São Paulo, pretende colaborar com o INPA num programa de melhoramento 
da pupunha sem espinhos para produção de palmito. Na Costa Rica, as popula
ções naturais de Euterpe já foram devastadas. Os produtores locais aderiram à 
pupunha, tendo hoje mais de 3.000 hectares plantados e um bom mercado para 
exportação. Ocorre, porém, que o custo da produção é bem maior do que no Brasil, 
inclusive por causa do preço da mão-de-obra. Os produtores afirmam que podem 
obter . até três toneladas por hectare, mas com sacrifício da qualidade. 

A plantação experimental do INPA produziu, por hectare, 1,2 tonelada de pal
mito de primeira qualidade. Uma vez que o açaí domina o mercado nacional e 
o internacional, o programa de melhoramento da pupunha para palmito é, como 
vimos, a última prioridade do INPA. Entretanto, o Banco Ativo de Germoplas
ma (mantido em colaboração com o Centro Nacional de Recursos Genéticos, ór
gão da Embrapa) dispõe de uma grande variedade genética que pode ser explora
da em curto prazo. Já se tem uma boa idéia dos componentes da produção de 
palmito, e a avaliação correta das progênies não demanda tantos anos como no 
caso da melhoria de frutos. Desta forma, o INPA pretende continuar trabalhan
do no 'programa, para que ·a região tenha uma alternativa ao açaí, caso a produ
ção desta palmeira se debilite. 
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grandes, amidosos e secos, pesando de 60 
a 240 gramas e também com 95 a 980Jo de 
mesocarpo. Seu peso médio, no entanto, 
é mais elevado que o da Putumayo. A prin
cipal diferença entre a·s duas raças é a for
ma do fruto: iia Putumayo ele é ovóide co
mo a pupunha típica; na Uaupés, achata
do, mais largo que comprido, parecendo 
amassado. Essas duas raças, que podem ser 
consideradas o ponto alto do processo in
dígena de domesticação, fornecem a base 
para o trabalho atual de melhoramento da 
pupunha. 

Como se vê, na busca de seus próprios 
caminhos de desenvolvimento, os países 
tropicais começam a constatar que os ín
dios domesticaram muitas espécies vegetais 
que podem ser exploradas. Destas, a pu
punha surge como uma das mais versáteis, 
capaz de vir a ocupar importante lugar na 
moderna agricultura da Amazônia. 

Palmitos de pupunha, que encontram m~rcado 
favorável no Brasil e no exterior. Note-se a 
diversidade de tamanho da parte aproveitável, 
que contém alto teor de proteína. 
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Muitas incertezas existem no que diz respeito à 

precisa determinação das conseqüências trazidas 

pelo aumento da concentração atmosférica dos 

"gases-estufa", que dificultam a dissipação da 

radiação refletida pela Terra. Entre eles, o de 

maior impacto sobre o clima é o gás carbônico, cuja 

presença no ar aumentou em cerca de 25% desde o 

advento da Revolução Industrial. Políticas governamentais 

de conservação de energia, uso de combustíveis fósseis e 

emissão de gases exercerão influência significativa sobre 

a velocidade e a profundidade das mudanças climáticas, 

que tendem a afetar, em escala planetária, processos 

físicos e biológicos muito importantes. É hora de agir. 
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A o longo dos últimos cem anos, o 
homem vem promovendo na su
perfície da Terra transformações 

cuja velocidade e extensão não têm prece
dentes. Entre elas, as 'que acarretam maior 
risco para o futuro da espécie humana e da 
própria vida relacionam-se com a química 
das águas e da atmosfera. O desenvolvi
mento industrial acelerado, a explosão de
mográfica, o desflorestamento e o próprio 
cultivo da terra são alguns exemplos de ati
vidades antrópicas, que resultam invaria
velmente em agressões ao meio ambiente 
em escala local ou até planetária. · 

A construção e manutenção da socieda
de moderna, cujos padrões de qualidade de 
vida estão intimamente associados à pro
dução de bens de consumo, impõem ele
vada demanda energética. A energia tem 
sido obtida sobretudo de combustíveis f ós
seis, como o gás natural, o petróleo e o car
vão. A que pode ser derivada de fontes al
ternativas (como a nuclear e a biomassa) 
ainda não chega a substituir 15% daquela 
proveniente dos combustíveis fósseis. Es
sa utilização intensa dos materiais energé
ticos fósseis - aliada à agricultura exten-
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siva e a outros fatores que alteram a bios
fera - tem resultado num acréscimo men
surável da concentração de gás carbônico 
(C02) na atmosfera terrestre. 

Alé~ do C02, o metano, o óxido nitro
so, os clorofluorcarbonetos, o ozônio e ou
tros gases derivados de processos naturais 
ou artificiais também exercem importante 
papel no balanço energético da Terra. De
nominados "gases-estufa", eles são trans
parentes à radiação de ondas curtas pro
veniente do Sol, mas absorvem e emitem 
radiação de ondas longas refletida pela su
perfície terrestre, o que permite a manu
tenção da temperatura média do globo em 
certos níveis. 

As denominações "gases-estufa" e "efei
to estufa" derivam da semelhança com 
efeitos de aquecimento próprios das estu
fas, cuja cobertura de vidro é transparen
te à luz solar, mas bloqueia a dissipação do 
calor ali formado. Da mesma forma, a ele
vação da pressão parcial ( ou concentração) 
de C02 e outros gases-estufa faz aumen
tar a temperatura da superfície terrestre ao 
reduzir a taxa de perda de calor para o es
paço. Além de provocar modificações cli-
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máticas cuja intensidade permanece de di
fícil previsão, o aquecimento desencadeia 
alterações no nível dos mares, na agricul
tura e.na silvicultura. 

O C02 é de importância crucial em vá
rios processos que se desenvolvem na Ter
ra: participa, por exemplo, da fotossínte
se, como fonte de carbono para formação 
da matéria que compõe as plantas terres
tres e marinhas; da manutenção das carac
terísticas alcalinas da água do mar; da com
posição das carapaças e esqueletos de ani
mais e plantas aquáticas. A figura 1 mos
tra de forma esquemática a circulação glo
bal do carbono, sob forma de C02, bicar
bonato ou carbonato e matéria orgânica. 

As emissões de C02 feitas até o presen
te, provenientes da queima de combustível 
fóssil e de perturbações antrópicas da bios
fera, montam, respectivamente, em 180 e 
150 gigatoneladas de carbono (uma GtC é 
igual a 109 toneladas de carbono). Desta 
quantidade, a metade permanece na atmos
fera, sendo o restante absorvido por outros 
"compartimentos" do planeta, sobretudo 
o oceano, como se pode notar na figura 
abaixo. 
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Fig. t. Diagrama do ciclo global do carbono. A unidade de medida dos compartimentos é uma GtC e a dos fluxos entre os reservatórios é uma GtC/ano. 
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M edidas realizadas pelo químico 
norte-americano Charles D. 
Keeling no observatório de 

Mauna Loa (Havaí) e no Pólo Sul consti
tuíram a primeira evidência experimental 
do crescimento da concentração do CO2 
atmosférico: no período observado, de 
1958 até 1984, ela aumentou de 315 partes 
por milhão de volume (ppmv) para 343 
ppmv (figura 2). O aumento absoluto da 
concentração de CO2 desde o início da 
Primeira Revolução Industrial foi de cer
ca de 25%. Este valor é obtido pela com
paração de 343 ppmv com a melhor esti
mativa existente para o nível de CO2 at
mosférico da época pré-industrial, 275 ± 10 
ppmv ( ~ 560 GtC), inferida a partir de me
dições da composição de ar antigo conti
do em geleiras do Pólo Sul. 

Os dados levantados por Keeling forne
cem ainda outras informações interessan
tes. Há variações regulares anuais na con
centração de CO2 atmosférico, resultantes 
principalmente de oscilações na fotossín
tese terrestre e, em menor grau, de varia
ções na temperatura da superfície dos ma
res e na fotossíntese que neles se processa. 
O acréscimo contínuo do CO2 atmosf éri
co é ligeiramente maior no hemisfério Nor
te, provavalmente porque ali as emissões 
são mais significativas. Pequenas variações 
interanuais também observadas estão asso
ciadas a modificações na circulação geral 
da atmosfera. Exemplos disto são a Osci
lação do Sul e as variações correlatas no 
fenômeno El Nino (ver "Conferência In
ternacional de Meteorologia", em Ciência 
Hoje n? 8, p. 18, e "El Nino de volta em 
1986?", em Ciência Hoje n? 26, p. 20). Es
te último aspecto evidencia a sensibilidade 
da interação atmosfera-oceano. 
. As emissões de CO2 provenientes da 

queima de combustíveis fósseis são bem co
nhecidas. Outras fontes, como as resultan
tes de modificações impostas à biota (con
junto de espécies biológicas) terrestre, in
cluindo o fenômeno da queima e derruba
da de florestas, têm contribuído significa
tivamente para o acréscimo de CO2• Estas 
emissões tendem, porém, a se tornar pou
co relevantes no futuro, comparadas à que 
resulta do uso de combustíveis fósseis. As 
emissões desta última fonte cresceram a 
uma taxa anual de4,2% entre 1860e 1953, 
ascensão interrompida apenas durante as 
duas guerras mundiais e a crise de 1929. O 
Anuário de estatística energética da Orga
nização das Nações Unidas (ONU), publi
cado a partir de 1950, revela um crescimen
to anual de 4,4% até 1973. A partir de 
1979, com a recessão mundial, a taxa de 
emissão declinou, em virtude da maior efi
ciência alcançada pelas nações industriali
zadas no uso de energia e da opção por fon
tes não fósseis (ver ''Energia e sociedade'', 
nesta edição). 
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Fig. 2. Curva obtida por Keeling, que mostra o crescimento da concentraçio CO2 na atmosfera 
no período de 1957 a 1983. 

As estimativas das emissões futuras são 
bastante incertas, pois dependem funda
mentalmente de decisões políticas a serem 
tomadas doravante. Acredita-se, porém, 
que no ano 2050 as emissões de CO2 esta
rão entre 2-20 GtC/ano (comparados aos 
5 GtC anuais do momento). É pouco pro
vável que se chegue a valores superiores a 
20 GtC/ano, dadas as restrições ambien
tes, sociais e logísticas associadas ao uso 
dos combustíveis fósseis. Quanto ao limi
te mínimo, ele só seria alcançável por meio 
de um esforço global de limitação do uso 
de combustíveis fósseis por decréscimo da 
demanda de energia e incremento do uso 
de fontes energéticas não fósseis. 

Com base nesse quadro e na estimativa 
da fração das emissões que permanece na 
atmosfera, calcula-se que a concentração 
de CO2 estará entre 390 e 580 ppmv no 
ano 2050. O limite inferior - que pressu
põe um crescimento lento ou constante das 
emissões de CO2 - corresponde a uma 
concentração do gás na atmosfera cerca de 
60% maior que o estimado para a era pré
industrial. Se o aumento atual das emissões 
persistir nas próximas quatro décadas, a 
concentração de CO2 na atmosfera atingi
rá, no final do próximo século, o dobro do 
valor pré-industrial. O limite superior im
plicará chegar a essa duplicação já na me
tade do século XXI. 

Estima-se que a variação da temperatu
ra global de equilíbrio em decorrência do 
acréscimo da concentração de outros gases
estufa alcançará cerca de 500Jo da variação 
prevista para o CO2• É importante salien
tar que, no presente, a concentração de al
guns desses gases está crescendo mais ra
pidamente que a de CO2, de modo que o 
efeito climático combinado pode tornar-se 
equivalente ao de uma duplicação da con
centração de CO2 já no ano 2030. 

O conhecimento atual sobre o ciclo bio-

geoquímico que determina a concentração 
atmosférica de metano, óxido nitroso e 
ozônio ainda é insuficiente para orientar 
decisões políticas que visem a reduzir ou 
limitar a expansão futura da concentração 
desses gases. Não é este, no entanto, oca
so dos clorofluorcarbonetos, de origem ex
clusivamente artificial, que podem ser, em 
futuro breve, importantes fatores de alte
ração climática. Por outro lado, a limita
ção do seu uso teria implicações políticas 
e socioeconômicas quase insignificantes 
comparadas à do CO2 (ver "Camada de 
ozônio: um filtro em perigo", em Ciência 
Hoje n? 28). 

n econhece-se hoje que o sistema cli
mático inclui, além da atmosfera, 
os oceanos, as calotas polares (ver 

"Viagem no tempo da Antártida", em 
Ciência Hoje n? 24) e as características geo
morfológicas da superfície terrestre. Sabe
se ainda que o clima pode variar de ano pa
ra ano, flutuar numa escala de tempo de 
vários anos, ou modificar-se ao longo de 
dezenas de milhares de anos. 

Em razão da complexidade e multiplici
dade das interações responsáveis por tais 
variações, não é tarefa trivial detectar, por 
exemplo, os efeitos de aquecimento causa
dos pelo CO2 e por outros gases. Para is
so é preciso estabelecer a ocorrência, a lon
go prazo, de variações estatisticamente sig
nificantes quando comparadas com uma 
média de condições climáticas passadas. 
Acontece porém que, estando o clima em 
constante alteração, as médias e as estatís
ticas dependerão do período considerado 
(dez, 20, 30 anos). 

De fato, previsões de mudança de clima 
podem ser realizadas com maior indepen
dência em relação ao período amostrado 
se tomarmos por base o estudo de influên
cias externas ao planeta e de flutuações do 
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estado atmosférico básico. Vários proces
sos alteram os fluxos de energia radiante 
na atmosfera, podendo forçar mudanças 
no clima do globo. Entre eles, temos: ava
riação da radiação solar ou da geometria 
da órbita terrestre ao redor do Sol; a va
riação da fração de energia que atinge a su
perfície da Terra e da que é refletida no 
próprio topo da atmosfera; a quantidade 
de calor absorvida pelas camadas profun
das do oceano. As variações nas frações ab
sorvida e reemitida podem resultar, por 
exemplo, de mudanças na composição at
mosférica, na quantidade de aerosol vul
cânico ou artificial, na nebulosidade e na 
refletividade terrestre. 

Por seus efeitos-na composição atmos
férica, o aumento da concentração de CO2 
é, entre o dos vários gases-estufa, o que tem 
maior impacto sobre o clima. A avaliação 
e previsão de efeitos climáticos decorren
tes do acréscimo de CO2 atmosférico e de 
outros gases requer modelos teóricos cali
brados por dados experimentais. Por exem
plo, registros climáticos passados, que pro
vêem informação sobre a variabilidade na
tural do sistema climático, são dados im
portantes para a identificação dos efeitos 
artificiais superimpostos. 

O sistema climático envolve transf erên
cia de energia entre a atmosfera - que ab
sorve e emite radiação e apresenta turbu
lência tridimensional - e as superfícies co
bertas de terra, água ou gelo. A complexi
dade desse sistema ainda não permitiu o de
senvolvimento de modelos que levem em 
conta todos os fenômenos e processos re
lacionados à interação do gás carbônico 
com o clima. 

As maiores incertezas na modelagem da 
variação da temperatura média global pren
dem-se a dois fatores. O primeiro são as 
nuvens: um aquecimento global levará a 
uma alteração na sua formação, o que po
de, por sua vez, ampliar ou diminuir o efei
to do aumento de CO2 • A dificuldade es
tá em determinar o nível de feedback pro
duzido por essa alteração. O segundo é o 
gelo: a redução, em decorrência de um 
aquecimento, das áreas cobertas por gelo 
e neve provocará o decréscimo da quanti
dade de radiação refletida pela Terra e, 
com o acréscimo de CO2, poderá tornar 
ainda maior a elevação da temperatura. Es
se mecanismo de feedback também não tem 
sido apropriadamente tratado nos mode
los. 

No tocante à previsão de detalhes regio
nais sobre o clima futuro, as simplificações 
de processos e da estrutura dos oceanos têm 
sido os fatores limitantes. A despeito des
sas dificuldades, o conhecimento atual 
mostra que a ocorrência de um aquecimen
to é inevitável. Estima-se que uma dupli
cação da concentração de CO2 atmosf éri
co resultará numa variação da temperatu-
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ra média global entre 1,5 e 5,5ºC. Como 
o mostra a figura 3, o acréscimo de tem
peratura se dará de forma diferenciada: se
rá mais pronunciado nas grandes latitudes 
e menor na região equatorial. Há também 
algumas evidências de que ocorrerão verões 
mais secos sobre os continentes situados 
nas latitudes médias. 

V ariações globais de temperatura 
afetam o ciclo hidrológico de di
versas maneiras. Temperaturas 

mais elevadas fazem aumentar a quantida
de de vapor d'água na atmosfera e alteram 
os padrões de precipitação pluviométrica, 
assim como o carreamento de água para os 
mares a partir de rios e geleiras. Provocam 
também a expansão térmica das águas 
oceânicas e o degelo de geleiras e das ca
madas de gelo polar. Todos esses efeitos, 
por sua vez, podem causar a elevação do 
nível dos mares. 

Estima-se atualmente que o aumento de 
temperatura de 3,5 ±. 2,0ºC, derivado de 
uma duplicação de concentração do CO2 

atmosférico, induzirá uma elevação de 20 
a 165 centímetros no nível dos mares. Ain
da é incipiente o conhecimento de certos 
aspectos do ciclo hidrológico e da dinâmi
ca dos oceanos, bem como das camadas de 
gelo polar. Por isso, as estimativas ba
seiam-se na extrapolação de mudanças de 
nível oMervadas a partir do início deste sé
culo, envolvendo grau considerável de em
pirismo e especulação. 

Há, no entanto, consenso em relação aos 
principais processos responsáveis pela ele
vação do nível dos mares nos próximos cem 
anos. São eles, em ordem de importância, 
a expansão térmica das águas oceânicas e 
o degelo de geleiras ou camadas pouco es
pessas de gelo polar. 

O colapso catastrófico das camadas de 
gelo na Antártida ocidental não parece imi
nente. Mas o conhecimento sobre os ocea
nos precisa ser aprofundado, de maneira 
a permitir prever se um acréscimo de 3,5ºC 
já não iniciaria tal colapso no final do pró
ximo século. O processo de degelo seria cer
tamente lento, de modo que um acréscimo 
de cinco metros no nível do mar levaria cer
ca de 200 anos para ser alcançado. Na even
tualidade de um degelo total da Antártida 
e de geleiras, a elevação máxima do nível 
dos mares em relação ao presente seria de 
70 metros. Qualquer elevação significati
va traria diversas conseqüências, tais como 
erosão litorânea, inundação e danificação 
de portos e estruturas costeiras, enchentes, 
destruição de charcos e elevação de lençóis 
d'água. 

Durante o último período glacial, as va
riações do nível do mar por efeito da ele
vação da temperatura não foram unifor
mes. É uma conclusão que deriva de estu
dos de isótopos (ó 18O e ó13C) presentes em 

sedimentos marinhos em concentrações que 
reconhecidamente dependem da tempera
tura. Outros estudos - que se baseiam em 
corais - revelaram que nas regiões tropi
cais o nível do mar se elevou sete metros. 
Já amostras sedimentares retiradas das pro
ximidades da Antártida não indicaram 
qualquer elevação significativa. 

O clima é o determinante primordial da 
composição e dos padrões espaciais dos 
principais conjuntos de seres vivos, embora 
outros fatores também contribuam, como 
as características hidrológicas e o tipo de 
solo. Tanto o aumento da concentração do 
CO2 como a elevação da temperatura po
dem afetar de forma significativa o cresci
mento e a distribuição espacial das espé
cies vegetais. 

Experimentos demonstram que uma du
plicação da concentração de CO2 pode ter 
efeitos positivos sobre o crescimento e o 
rendimento das principais culturas de ali
mentos e fibras. Esse efeito pode atingir até 
lOOJo em plantas como o milho, o sorgo e 
a cana-de-açúcar, variando de dez a 500/o 
nos casos de arroz, trigo, soja e batata. As 
diferentes respostas de cada grupo de plan
tas podem ser responsáveis por uma distri
buição desigual do efeito positivo no glo
bo. As regiões tropicais e subtropicais da 
África e da América Latina, por exemplo, 
que dependem do milho e de plantas afins, 
seriam menos favorecidas que regiões do 
sul da Ásia, América do Norte ou Europa. 

Concentrações mais altas de CO2 pro
vocam aumento mais acentuado do rendi
mento agrícola sob condições adequadas, 
como a disponibilidade de nutrientes no so
lo. Em muitos países em desenvolvimento, 
onde a falta deste último fator é um pro
blema crônico, os benefícios citados podem 
não ser alcançados. Aumentará, portanto, 
a vulnerabilidade da produção agrícola aos 
eventos climáticos. É importante frisar 
também que mudanças relativamente pe
quenas das condições média,s (por exemplo, 
da precipitação pluviométrica) podem ele
var a freqüência de eventos climáticos ex
tremos, como períodos de seca. 

Acresce que a agricultura do mundo mo
derno baseia-se numa faixa bastante estrei
ta de diversificação genética. Desde o neo
lítico, a domesticação de plantas e animais 
tem envolvido a filtragem seletiva das es
pécies de que hoje depende a agricultura. 
Ainda não está inteiramente claro se essa 
redução de possibilidade já chegou a tor
nar a atividade agrícola como um todo 
mais vulnerável às mudanças climáticas 
(ver ''A instabilidade dos eco~istemas agrí
colas", em Ciência Hoje n? 28). 

As alterações do clima podem ainda ge
rar mudanças nos padrões globais de mui
tos processos ecológicos. A ocorrência de 
pragas de insetos, a multiplicação de orga
nismos patogênicos e a freqüênciá das quei-
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Fig. 3. Alteração na temperatura do ar em graus centígrados para uma duplicação de C02• O mapa mostra a distribuição geográfica do aquecimen
to médio anual do ar de superfície. 

madas naturais sofrem influência do clima. 
Embora os prognósticos para essa mudan
ça sejam extremamente incertos, o impac
to a elas inerente é bastante grande. 

Finalmente, o próprio homem, principal
mente o habitante das regiões mais quen
tes do globo, será diretamente afetado pe
la ocorrência de temperaturas médias mais 
elevadas. 

A pesar das muitas incertezas envol
vidas na determinação exata da 
qualidade e da extensão dos ef ei

tos do aumento do CO2 atmosférico sobre 
a Terra, parece ser inevitável a ocorrência 
de um aquecimento em decorrência de 
ações já passadas. A velocidade e o grau 
das futuras elevações de temperatura de
pendem basicamente das políticas governa
mentais em relação a conservação de ener
gia, uso de combustíveis fósseis e emissão 
de outros gases de estufa. 

Não há dúvida de que os países desen
volvidos são os que mais contribuíram e 
mais contribuem para o aumento de CO2 

atmosférico, em decorrência de sua maior 
demanda energética. Ocorre, porém, que 
os efeitos deletérios desse aumento não fi
carão confinados a fronteiras políticas: 

distribuir-se-ão por toda a Terra. Trata-se, 
talvez, de um dos mais pungentes exemplos 
de perturbação do ambiente em escala pla
netária. 

Nos países da América do Norte e da Eu
ropa, incluindo a União Soviética, a comu
nidade científica já pressiona os organis
mos governamentais a iniciarem, sem mais 
delongas, o controle das emissões de gases
estufa, introduzindo nas atividades de pla
nejamento econômico e social medidas que 
minimizem os riscos que estamos discutin
do. Instituições de âmbito mundial, como 
a Organização Meteorológica Mundial e o 
Programa Ambiente das Nações Unidas 
(UNEP), recomendam que se busque infor
mar a opinião pública (conferência reali
zada em Villach, na Áustria, em outubro 
de 1985). Além disto, programas científi
cos de âmbito nacional e internacional têm 
sido estimulados não só para elevar o ní
vel de conhecimento sobre a questão do 
CO2, mas para avaliar as opções econômi
cas e os impactos sociais de alterações cli
máticas. 

Os países em desenvolvimento - locali
zados em sua maioria em regiões tropicais 
e subtropicais, onde é grande a probabili
dade de que mudanças climáticas venham 

a causar danos socioeconómicos maiores -
têm mostrado muito pouco interesse pela 
questão do CO2, tanto no plano científi
co como no da política ambiente interna
cional. Urge, no entanto, que a sociedade 
como um todo comece a se preparar para 
enfrentar - e minorar - as conseqüências 
de uma modificação climática mundial não 
muito remota. 
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AUSTERIDADE NOS 
GASTOS PÚBLICOS 
E SANEAMENTO 
FINANCEIRO: 

REDUÇÃO DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO 

O GOVERNO DE SÃO PAULO CUMPRE O DEVER DEMOCRÁTICO 
DE PRESTAR CONTAS AO POVO. 

REDUÇÃO DO DÉFICIT 
• O controle do déficit público é fundamental na 
política de combate à inflação. No Governo 
Montoro, o déficit orçamentário caiu de 9,7% em 
1983 para 3,7% em 1984, 1,4% em 1985 e, final
mente, em 1986, foi praticamente zerado, fican
do em 0,6%. Isso foi possível através de medi
das de austeridade, combate à sonegação e ao 
desperdício, e racionalização dos serviços 
públicos. 

REDUÇÃO NO CRESCIMENTO DA DÍVIDA 
• Thmbém se verificou uma redução no cresci
mento da dívida da administração direta e das 
empresas estatais. 
• A dívida global do Estado, durante 4 anos, 
manteve-se estável, contra um crescimento de 
71 % no governo anterior. 
• A dívida das empresas estatais diminuiu: no 
governo anterior, subiu de 6 para 10 bilhões e 700 
milhões de dólares - o equivalente a 78% -, 
enquanto no Governo Montoro caiu 7%. 

SERIEDADE NA ADMINISTRAÇÃO DAS 
EMPRESAS ESTATAIS 
• Em 1986, o conjunto das empresas do Estado 
teve lucro operacional de 8 bilhões de cruzados. 
• Isso foi possível através da eliminação do em
preguismo, aumento da eficiência operacional 
e controle de gastos. 

NÚMERO DE EMPREGADOS POR 
UNIDADE DE SERVIÇO OU PRODUÇÃO 

1982 1985 

FEPASA 
empregados por milhões de passageiros 379 256 

CESP 
empregados por 1.000 GWh 357 327 

ELETROPAULO 
empregados por milhões de consumidores 5.263 4.926 

CPFL 
empregados por milhões de consumidores 5.495 5.051 

SABESP 
empregados por milhões de ligações 8.696 6.944 

METRÔ 
empregados por milhões de passageiros 13,18 13,03 

REDUÇÃO 

-32,5% 

- 8,4% 

- 6,4% 

- 8,1% 

-20,2% 

-1,1% 

• Como resultado dessa política moralizadora, 
que em muitas empresas chegou a reduzir o nú
mero de funcionários, houve uma significativa 
economia de despesas. E no conjunto de todas 
as empresas se verificou uma melhoria nos ser
viços prestados, com aumento da produtividade. 

RECUPERAÇi\_O SALARIAL 
E VALORIZAÇAO DO FUNCIONALISMO 
• Mas, enquanto saneava as finanças do Esta
do, o Governo Montoro promoveu a recuperação 



salarial do funcionalismo. Concedeu aumentos 
substanciais aos funcionários de salários mais 
baixos e aumentos reais à totalidade dos servi
dores do Estado. 
• Moralizou o processo de admissão de novos 
funcionários com o rigoroso cumprimento da 
exigência de concursos públicos. 

MAIS PROFESSORES, MAIS MÉDICOS, 
MAIS POLICIAIS 
• Através de concurso público, o Governo Mon
toro admitiu 40 mil novos professores, 16 mil pro
fissionais de saúde - 2.400 médicos - e mais 
de 20 mil policiais. 

PRIORIDADE SOCIAL NOS 
GASTOS ORÇAMENTÁRIOS 
• Para uma distribuição mais justa da renda do 
Estado e o atendimento das necessidades bási
cas da população, a área social teve uma parti
cipação crescente nos orçamentos do Estado. 

PRIORIDADE SOCIAL(%) 

FUNÇÕES 1983 1984-86 

Saúde 6.70 9.50 
Educação 28.23 31.07 
Justiça e Segurança 13.31 16.20 
Assistência e Previdência 14.19 15.09 
TOTAL 62.43 71.86 

AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DE_ 
IMPOSTOS E MAIOR FISCALIZAÇAO 

1987 

8.43 
30.07 
21.85 
13.53 
73.88 

• O aumento na arrecadação de impostos é fruto 
de incessante combate à sonegação, aliado à 
reorganização das áreas de fiscalização e arre
cadação do Estado. 
• Foram nomeados, sempre através de concur
so público, 1.019 novos fiscais e abertas mais 
1.035 novas vagas. 
• A estrutura da fiscalização foi modernizada, 
com a adequação de delegacias especiais e ins
talação de 50 postos de fronteira. 

ANO 

1983 
1984 
1985 
1986 

COMPARAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO ICM 
(VALORES REAIS) 

RECEITA DO ICM APREÇOS DE 1986 
(Cz$ MILHÕES) 

41.323 
39.660 
47.323 
70.175 

ISENÇÕES_DE ICM EM BENEFÍCIO DA 
POPULAÇAO E MICROEMPRESAS 
• Beneficiando a população, o Governo Monto
ro concedeu isenção de ICM ao leite, ao milho 

destinado à fabricação de ração animal e ao táxi 
movido a álcool. 
• Foram favorecidas as microempresas, . com 
novos prazos para o recolhimento, cancelamento 
de pequenos débitos de ICM e com a criação do 
Estatuto da Microempresa, através de lei 
estadual. 

COMBATE AO DESPERDÍCIO 
• O aproveitamento dos recursos materiais e 
serviços existentes e o combate ao desperdício 
foi uma das preocupações permanentes do Go
verno Montoro. 
• Retomou obras inacabadas de governos ante
riores em mais de 300 municípios do Es4ldo 
( Operação Fim dos Elefantes Brancos). Outros 
exemplos são: a recuperação, através do DER, 
de 700 máquinas rodoviárias; a recuperação dos 
"trens japoneses", com apenas 10% do custo de 
um novo; e a ativação das balsas que estavam 
abandonadas, hoje em pleno funcionamento. Em 
lugar de novas e dispendiosas aquisições, foi efe
tuada, sempre que possível, a recuperação do 
material existente. 

AUSTERIDADE ADMINISTRATIVA: 
UMA PROPOSTA CUMPRIDA 
• O Governo Montoro foi marcado pela austeri
dade. Em 1982, a Proposta Montoro já procla
mava: 
''A moralização e a austeridade na aplicação de 
recursos, invertendo a triste realidade da cor
rupção, do desperdício e da distribuição de fa
vores, são uma condição fundamental para que 
o Poder Público recupere sua dignidade". 
• Disposto a enfrentar o caos total deixado pelo 
governo anterior nas finanças públicas, evidente 
na aventura da Paulipetro - que sozinha des
perdiçou 500 milhões de dólares ( 8 bilhões de 
cruzados) - ou no crescimento da verba de re
presentação do governador - que subiu quase 
20 vezes no governo anterior -, o Governo Mon
toro implantou um estilo de administração ba
seado na austeridade, no saneamento financei
ro, no combate ao desperdício e na justiça social. 

O atual Governo deixa para o seu sucessor 
uma administração saneada e um orçamento 
equilibrado e com prioridade social. 

A Proposta Montoro foi cumprida. 
Um novo estilo de Governo, com democracia 

e seriedade, saneou as finanças de São Paulo. 

DEMOCRACIA E SERIEDADE DÃO RESULTADO. 
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março de 1987 

"Um homem desses seria linchado em 1891. Ou o 
será em 1931 ... '' O tempo mostrou o equívoco da 
previsão feita por Alceu Amoroso Lima em 1927: 
quatro anos depois, o "homem" - era Francisco 

José de Oliveira Vianna - tornou-se consultor 
jurídico do recém-criado Ministério do Trabalho, 
atuando intensamente na implantação do sistema 
sindical corporativo ( em linhas gerais, ainda em 
vigor) e das instituições previdenciárias. Já era 

autor consagrado, crítico feroz da primeira 
Constituição republicana, adversário do modelo 

político liberal, defensor de um Estado· forte para 
'' organizar a nação''. E não estava sozinho. Com 
ele, toda uma corrente exerceu influência inegável 

no debate intelectual brasileiro das primeiras 
décadas do século. Sua fonte teórica era o 

conjunto de idéias sociológicas que, na Europa, 
esteve claramente presente na gênese da doutrina 
fasdsta. A partir da redemocratização de 1945, 
Vianna e outros autores foram levados a longo 
ostracismo, mas nem por isso desapareceram do 

contexto que cerca as nossas idéias e ações. 

Ilustrações de Candido Portinari, cedidas pelo Projeto Portinari 
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Eli Diniz 
Instituto Universitário 
de Pesquisas do Rio de Janeiro 

HNuma população dispersa e 
centrífuga, de tipo ganglionar, 
distribuindo-se por um 
território imenso, sem 
nenhuma estruturação 
orgânica, porque constituída 
de uma vintena de núcleos 
dissociados - eles, dizendo-se 
'autonomistas' ou 
'federalistas', reclamavam a 
descentralização política e o 
f ederalirmo à americana, 
esquecidos de que a grande 
obra realmente política que 
cabia ao Estado realizar, 
aqui, era justamente corrigir 
- para organizar a Nação -
esta dispersão e esta 
descentralização, oriundas da 
ação desintegradora dos 
agentes geográficos e da 
enormidade da nossa base 
física." 
Oliveira Vianna 
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~ 
pensamento autoritário brasileiro, que 
se tornou dominante na década de 
1930, não foi uma corrente de opinião 
própria do século XX, ou sequer do 
período republicano: suas origens re
montam ao Império. Foi, porém, a 

partir das primeiras décadas do nosso sé
culo que a tradição do pensamento autori
tário - expressa nas obras de Alberto Tor
res, Oliveira Vianna, Azevedo Amaral e 
Francisco Campos - ganhou especificida
de e realce. Muitas diferenças separam es
ses autores, mas, para além da originali
dade de cada um~ certos traços comuns os 
uniram. 

Durante a República Velha, esse pensa
mento traduziu-se numa série de análises 
críticas cujo alvo principal era o modelo 
constitucional de 1891. Condenavam, em 
especial, a descentralização política e a au
tonomia dos governos locais. Fundados em 
geral em reflexões histórico-sociológicas so
bre a formação colonial do país, esses es
tudos detinham-se no diagnóstico do pre
sente - o sistema político da República Ve
lha - para, num segundo momento, for
mular modelos alternativos de organização 
político-institucional. Em suma, os auto
ritários da década de 1930 aprofundaram 
a crítica ao modelo político liberal, bem co
mo o estudo das reformas que considera
vam necessárias à correção das distorções 
e imperfeições em vigor. 

A obra de Oliveira Vianna - represen
tante típico dessa corrente - não pode, 
portanto, ser analisada de forma isolada, 
como expressão de um ponto de vista dis
sidente em meio a uma visão uniforme e 
consensual das instituições políticas brasi
leiras. Ao contrário, respresenta um mo
mento do processo de constituição de uma 
ideologia autoritária que marcou um perío
do da história política do país. Seu pensa
mento deve ser tomado como parte de uma 
produção intelectual bastante ampla, que 
serviu de veículo para a assimilação de di
versas tendências do pensamento antilibe
ral pelas elites culturais do Brasil. 

É preciso ressalvar que a caracterização 
do pensamento autoritário, a reconstitui
ção de suas origens e a avaliação de suas 
repercussões no campo da prática política 
constituem tarefa bem mais complexa do 
que à primeira vista se poderia supor. As 
formulações de seus porta-vozes escondem 

uma complexidade que, se por um lado é 
fruto de sua inconsistência teórica e da pre
cariedade do instrumental analítico de que 
dispunham, reflete, por outro lado, em gran
de medida, sua opção ideológica por uma 
via reformista que não era livre de compro
missos com aspectos básicos do sistema cu
jo arcabouço institucional questionavam. 

Por isso mesmo, o significado histórico 
do pensamento autoritário dessa época, seu 
alcance e seus limites têm sido objeto de in
terpretações não só distintas como contra
ditórias, que ressaltam ora seu caráter con
servador, reacionário e mesmo retrógrado, 
ora sua afinidade com as mudanças então 
em curso na sociedade brasileira. Poderia 
o pensamento autoritário dos anos 30 ser 
definido como uma corrente anti-histórica, 
uma tentativa de retorno ao passado? Te
ria sido um anacronismo em relação à sua 
época? Ou, ao contrário, seria possível dis
cernir em suas conclusões uma proposta 
basicamente renovadora, embora circuns
crita ao âmbito do pensamento conserva
dor? É este o eixo da controvérsia sobre o 
significado da vertente autoritária do pen
samento político brasileiro. 

A 
ênfase no aspecto retrógrado desse 
pensamento prende-se, em parte, ao 
movimento de repúdio ao autorita
rismo que acompanhou o processo 
de redemocratização do país no pe
ríodo posterior à Segunda Guerra 

Mundial. Naquele contexto, vieram à to
na as afinidades dos representantes do pen
samento autoritário brasileiro com as idéias 
fascistas e nazistas, importadas da Euro
pa, bem como os componentes racistas e 
elitistas de sua concepção da crise brasilei
ra, o que lhes valeu longo ostracismo. 

Ultimamente, porém, a produção intelec
tual desses autores vem despertando cres
cente interesse. Vários de seus livros têm si
do reimpressos. Surgem trabalhos de avali
ação crítica de suas obras. Estão sendo, em 
suma, redescobertos pela nova historiogra
fia política e têm sido objeto de um esfor
ço de reinterpretação, com a isenção e ore
finamento analíticos que a distância no tem
po e o avanço do conhecimento permitem. 

Persiste, contudo, a discussão em torno 
do significado e do alcance dessa corrente 
do pensamento político brasileiro. As di
vergências de interpretação associam-se, 
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aliás, às várias formas de analisar a pró
pria Revolução de 1930 e o sentido das mu
danças implementadas pela coalizão que as
sumiu o poder, uma vez vitorioso o movi
mento. 

De um lado, há analistas que enfatizam 
a continuidade entre o processo revolucio
nário e a República Velha: as mudanças 
ocorridas não teriam significado ruptura 
com a política econômico-financeira ante
rior, nem abalado as bases de poder das an
tigas elites econômicas. Em síntese, as 
transformações não teriam implicado rom
pimento radical com o passado. Ter-se-ia, 
meramente, colado "novos rótulos em ve
lhas garrafas". 

De outro lado, há os que consideram a 
década de 1930 um· período crucial na nossa 
evolução histórica, a partir do qual os in
teresses ligados à industrialização do país 
teriam passado a preponderar. Alguns au
tores chegam a afirmar que as elites domi
nantes tradicionais teriam sido substituídas 
por outras, identificadas com a implanta
ção do capitalismo industrial. 

De fato, essa controvérsia em torno do 
predomínio da permanência ou da mudan
ça, da conservação ou da renovação, vol
ta à tona sempre que uma crise política -
ou, mais especificamente, uma crise de po
der - se resolve numa solução de compro
misso, sem que nenhuma das forças em luta 
tenha tido condições de impor às demais 
uma clara hegemonia. 

Parece-me, entretanto, que as transfor
mações ocorridas no caso em pauta, em
bora não radicais, não devem ser subesti
madas. A conclusão de que a Revolução 
de 1930 não afetou de forma substancial 
a estrutura de dominação é sem dúvida cor
reta. Isto não nos autoriza, porém, a con
siderar conservador o saldo do movimen
to de 1930, minimizando o significado das 
inovações postas em prática pela coalizão 
dominante, expressão de um Estado de 
compromisso. 

Em outras palavras, teria sido conserva
dor, isto sim, um processo de revolução
restauração em que a tendência restaura
dora tivesse logrado impor-se como resul
tado final de uma crise que atingira o Es
tado. No caso brasileiro, isso teria ocorri
áo se tivesse havido o restabelecimento do 
status quo contestado pelas forças progres
sistas. Tal desfecho teria implicado, no pia-
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no político, o fortalecimento da orientação 
correspondente aos interesses da fração do
minante tradicional e, no plano econômi
co, o reforço dos mecanismos institucio
nais, para restaurar e, posteriormente, re
forçar o predomínio do pólo agroexporta
dor. O debate travado na época teria con
duzido, nesse caso, ao retomo à tese da vo
cação eminentemente agrária do país. 

Não foi esta, contudo, a diretriz adota
da pelo grupo dirigente. Por isso, se o mo
vimento de 1930 pode ser caracterizado, na 
expressão consagrada de Barrington Moo
re, como processo de "modernização con
servadora'', prefiro destacar a dimensão 
modernizante - a renovação, não a con
servação e a preservação. 

I] 
a mesma forma, cabe ressaltar a 
atualidade do pensamento autoritá
rio brasileiro em relação à sua épo
ca, sua correspondência com a crise 
institucional que se manifestou na 
efervescência política dos anos 20 e 

nos movimentos de crítica à dominação oli
gárquica. É inegável que esse pensamento 
encerrava uma proposta reformista, embo
ra não implicasse qualquer tipo de ruptu
ra revolucionária com as relações de poder 
e dominação então vigentes. Nesse senti-
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dor podemos afirmar que esses autores se 
empenharam, basicamente, em pensar a 
realidade que lhes era contemporânea, su
gerindo novos caminhos. 

Mais uma vez, afasto-me de avaliações 
bastante difundidas sobre os representan
tes do pensamento autoritário dos anos 30. 
É comum, por exemplo, ressaltar-se a in
genuidade deste pensamento, a debilidade 
de seu embasamento teórico, seu caráter 
meramente imitativo. Insiste-se sobretudo 
neste último ponto: as formulações dos teó
ricos do fascismo europell teriam sido me
ramente transpostas. Esta influência é bas
tante visível e não pode ser ignorada, mas 
não exclui a afinidade dos autores de que 
tratamos com uma transformação históri
ca importante então em curso: a passagem 
do Estado gendarme, absenteísta, ao Es
tado intervencionista. 

No Brasil, como nos demais países de in
dustrialização tardia, essa transformação 
traduziu-se no crescimento do poder públi
co, que em parte precedeu e em parte acom
panhou o processo de desenvolvimento in
dustrial. O pensamento autoritário forne
ceu legitimidade ideológica ao crescimen
to da máquina estatal. Por isso parece-me 
incorreto atribuir a essa corrente uma alie
nação em relação ao que se passava no 

país, como se seus formuladores estivessem 
à margem dos acontecimentos. É visível em 
suas obras, ao contrário, o esforço de re
fletir sobre a crise, fazer-lhe o diagnósti
co, apontar-lhe as causas e sugerir novos 
caminhos. 

Trata-se, aliás, de uma tradição de pen
samento que se formou voltada para a ação 
política, com a intenção evidente de influir 
sobre os acontecimentos. É patente, nes
ses autores, o propósito de persuadir as eli
tes políticas e culturais da época. Se não 
foram os únicos nem os mais argutos críti
cos do Brasil de então, assumiram sem dú
vida uma postura crítica, cujos aspectos re
formistas não devem ser ofuscados pelo 
teor conservador. Esta foi, aliás, uma das 
razões da projeção que esse pensamento al
cançou na época, chegando mesmo a ser 
dominante no período imediatamente pos
terior à derrocada da República Velha. 

No plano da ação política, além da con
tribuição intelectual que deram à prepara
ção da Revolução de 1930, esses autores de
sempenharam importante papel nas trans
formações institucionais posteriores. As
sim, Francisco Campos teve atuação des
tacada na reforma educacional ( ocupou o 
recém-criado Ministério da Educação e 
Saúde, de 1930 a 1932); foi, como se sabe, 

vol. 5/n~ 29 Cl~NCIA HOJE 



o autor da Constituição de 1937 e nova
mente ministro, no Estado Novo. Oliveira 
Vianna foi técnico do Ministério do Tra
balho de 1932 a 1940 e, como consultor ju
rídico desse órgão, teve influência marcante 
na implantação das instituições de previ
dência social e do sistema sindical de cu
nho corporativo até hoje em vigor. 

Há que ter cautela, portanto, ao afirmar 
que a Revolução de 1930 carecia de linha 
ideológica. Se ela foi feita em nome de prin
cípios liberai~ - como o sufrágio univer
sal, o voto secreto, a moralização das prá
ticas eleitorais ou a incorporação das mas
sas urbanas ao processo político-, não se 
pode esquecer, por outro lado, as tendên
cias reformistas autoritárias presentes no 
tenentismo. Este foi, em sua primeira fa
se, um movimento de combate jurídico
político às oligarquias, com conteúdo cen
tralizador e elitista. Sob o louvor aparente 
ao voto secreto, a imprecisa ideologia te
nentista incorporou, de fato, fragmentos 
da crítica antiliberal que se constituía ao 
longo da década de 1920. Sua crítica ao re
gime assemelhava-se à das correntes que 
preconizavam a revisão da Constituição de 
1891, e cujos expoentes foram precisamente 
Alberto Torres e Oliveira Vianna. Aliás, em 
1932, este último elaborou, a pedido do 
movimento tenentista, um programa de re
forma constitucional, que acabou sendo 
recusado. 
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f 
m que sentido se pode falar na iden
tificação do pensamento autoritário 
dos anos 30 com o processo de mo
dernização por que passava a socie
dade brasileira? Em primeiro lugar, 
destacamos que, para todos os seus 

porta-vozes, impunha-se, a partir de aná
lise da crise do liberalismo, a necessidade 
de um novo tipo de Estado. O Estado in
tervencionista parecia-lhes indispensável -
o único capaz de responder à nova reali
dade econômica e social, dada a comple
xidade crescente acarretada pela produção 
industrial e pela diferenciação estrutural daí 
decorrente. O fortalecimento político do 
Estado associava-se, a seu ver, às suas no
vas funções de intervenção em assuntos 
econômicos e sociais. O planejamento eco
nômico e a promoção de políticas sociais 
pareciam-lhe imprescindíveis, uma vez que, 
numa sociedade de massas, só o Estado de
tém os recursos capazes de estabelecer di
retrizes de alcance geral. A idéia do plane
jamertto ocupa, portanto, posição de des
taque nesse pensamento. 

Em segundo lugar, podemos apontar, na 
obra desses autores, propostas de moder
nização institucional, entre as quais refor
mas políticas de cunho centralizador, des
tinadas a coibir a autonomia estadual e jus
tificadas como forma de reduzir o poder 
das oligarquias. 

Cabe lembrar também a proposta nado-

_..,,,,-. -
nalista desses autores, fundada na visão crí
tica do caráter predatório do colonialismo. 

· Sua concepção do nacionalismo, associa
da à questão da afirmação econômica e po
lítica da nação, envolvia tanto a idéia da 
necessidade de superação do atraso econô
mico como a do fortalecimento político do 
Estado. A seu ver, a autonomia política do 
país dependia de seu fortalecimento eco
nômico. Dos autores considerados, é Aze
vedo Amaral, não Oliveira Vianna, quem 
aponta a industrialização como o meio ade
quado para a consecução desse objetivo. 

O nacionalismo manifestava-se ainda 
nos autoritários de 30 pela defesa do prin
cípio da soberania nacional contra a inge
rência estrangeira. No tocante ao comér
cio exterior, preconizavam o antiliberalis
mo, isto é, propunham uma posição de in
dependência com relação aos tratados de 
comércio e às negociações financeiras, de 
modo a subordinar a política externa aos 
interesses nacionais. Encontramos também 
referências à necessidade de proteger cer
tos setores, considerados necessários à se
gurança nacional, contra as pretensões es
trangeiras. É o caso de certos recursos na
turais definidos como estratégicos, como o 
ferro. 

Quanto à participação do capital estran
geiro no crescimento econômico do país, 
predominava a posição favorável. Tanto 
Azevedo Amaral como Oliveira Vianna 
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acreditavam na utilidade e no papel do ca
pital estrangeiro como fator de fortaleci
mento econômico do país (o segundo ex
pressou essa convicção tanto no programa 
que elaborou para o movimento tenentis
ta, a pedido de Juarez Távora, como na
quele que formulou para o Partido Econo
mista em 1934). 

Lembramos, finalmente, como propos
tas de cunho modernizante, a defesa da in
tegração do mercado interno - com a eli
minação das barreiras interestaduais à li
vre circulação de mercadorias e a melho
ria das vias internas de transporte - e a 
regulamentação das relações capital-traba
lho pela legislação trabalhista de cunho cor
porativo. Destacamos ainda a ênfase dada 
ao papel dos grupos técnicos e profissio
nais no processo legislativo, e especifica
mente nas decisões de política econômica, 
claramente expressa, por exemplo, no im
portante papel atribuído por Oliveira Vian
na aos conselhos técnicos como órgãos do 
aparelho de Estado. 
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odemos, portanto, distinguir duas 
vertentes no pensamento autoritário 
da década de 1930. Numa, represen
tada pelos teóricos que estamos con
siderando - Alberto Torres, Azeve
do Amaral, Oliveira Vianna e Fran

cisco Campos - , a afinidade com a mo
dernização institucional do país assume o 
primeiro plano. Na outra, o integralismo, 
a idéia-força é a manutenção dos aspectos 
essenciais do antigo regime, tendo em vis
ta a preservação da vocação agrária do país 
contra as forças de mudança. 

Cabe, porém, perguntar: podem os re
presentantes do pensamento autoritário, 
em sua crítica à dominação oligárquica tí
pica da República Velha - Oliveira Vian
na chega a chamar essa fase de "democra
cia de coronéis"-, ser considerados porta
vozes de uma ruptura com o regime bur
guês? A resposta é negativa. Não havia an
tagonismo entre o antiliberalismo radical 
que expressavam e o apoio a aspectos bá
sicos da ordem capitalista. Ao contrário, 

aceitavam os pressupostos do funciona
mento da ordem burguesa: não questiona
vam o regime da propriedade privada, de
fendiam a livre iniciativa como base do pro
cesso econômico e mola do desenvolvimen
to e do progresso. Preconizavam, é certo, 
que o Estado interviesse na economia, mas 
como regulador, não como produtor. 

Este ponto deve ficar claro: a interven
ção do Estado defendida pelo pensamento 
autoritário da década de 1930 consistia, ba
sicamente, na regulamentação, coordena
ção e controle das diferentes esferas da vi
da social. O que se defendia era a função 
do Estado como agente de controle e dis
ciplina dos mecanismos do mercado. A in
tervenção direta na economia, no domínio 
da produção propriamente dita, só era ad
mitida excepdonalmente, no caso de la., 
cunas a preencher. Assim, Oliveira Vian
na esclarecia que, no tocante ao sistema 
econômico, o processo de organização cor
porativa devia ser realizado por etapas, a 
partir dos setores da produção mais vulne-
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ráveis às crises ou daqueles em que a ini
ciativa privada se tivesse revelado ineficaz 
e em que se imporia, por isso mesmo, a ne
cessidade de um regime de controle e regu
lamentação. 

País de vasta extensão territorial, carac
terizado por zonas despovoadas e inexplo
radas, dotado de potencialidades por de
senvolver, com ampla disponibilidade de 
recursos econômicos e humanos, necessi
távamos, afirmava Oliveira Vianna, man
ter a livre iniciativa, a propriedade priva
da, o regime da liberdade econômica, da 
produção ilimitada e do lucro máximo. 
Azevedo Amaral acrescentava que as ini
ciativas individuais só deviam ser tolhidas 
quando se contrapusessem ao bem públi
co. É clara nesses autores a defesa da livre 
iniciativa, do pioneirismo, da criatividade, 
do dinamismo e da inventividade - carac
terísticas básicas do regime de proprieda
de privada. 

A esfera da produção era definida como 
domínio da iniciativa privada, a que se atri
buía, inclusive, papel preponderante na 
orientação da política econômica do Esta
do, mediante a participação em conselhos 
técnicos. Tratava-se, fundamentalmente, 
de expandir o papel regularizador do po
der público, garantir sua capacidade extra
tiva, até como meio de aumentar os recur
sos à disposição do Estado, condição ne
cessária para o financiamento da expansão 
econômica do país. 

A
lém disso, tais autores não eram crí
ticos da desigualdade social. Em Pe
quenos estudos de psicologia social, 
Oliveira Vianna frisava que no Bra
sil, país "ainda por colonizar", "é 
realmente ridículo atroz que esteja

mos a debater a distribuição da riqueza, 
quando os mais simples, os mais elemen
tares problemas relativos à produção ain
da não foram resolvidos". Aqui aflora uma 
ambigüidade básica de Oliveira Vianna: 
por um lado, vê a sociedade como um sis
tema de partes integradas; por outro, acre
dita ser possível introduzir alterações polí
ticas e culturais sem que aspectos funda
mentais da ordem econômica e social se
jam tocados. 

Um último ponto'merece destaque. Co
mo vimos, o pensamento autoritário dos 
anos 30 não era avesso a mudanças. Ao 
contrário, as defendia, principalmente nos 
planos cultural, ideológico e político-insti
tucional. Essas mudanças, entretanto, além 
de afinadas com os fundamentos da ordem 
estabelecid.a, deviam ser desencadeadas e 
conduzidas pelas elites esclarecidas do país. 
A tarefa de implementar as transformações 
necessárias à superação da crise nacional 
caberia a segmentos da elite, unidos não 
por interesses econômicos comuns, mas por 
características pessoais compartilhadas, ·co-
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mo a identificação com os interesses cole
tivos, o sentimento do bem público, o pre
domínio de uma óptica não particularista, 
decorrentes de uma consciência nacional 
desenvolvida. Portanto, não só a mudan
ça tinha limites claros, como seus agentes 
estavam circunscritos ao universo dos es
tratos superiores da sociedade. 

Concluindo, poderíamos responder à 
pergunta inicialmente formulada quanto ao 
conteúdo do pensamento autoritário dos 
anos 30 ressaltando seu teor a um tempo 
conservador e reformista. O primeiro ter
mo justifica-se pela perspectiva elitista que 
molda uma concepção de mudança gra
dual, sem rupturas e conduzida do alto. O 
segundo corresponde ao caráter moderni
zante das reformas preconizadas. 
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"O Brasil tem por destino 
evidente ser um país agrícola. 
Toda a ação que tender a 
desviá-lo desse sentido é um 
crime contra a sua natureza e 
contra os interesses humanos. " 
Alberto Torres 

"Quanto aos 'tipos 
urbanos', apesar do brilho 
que possam ostentar, não 
passam, afinal, depois de bem 
analisados, de reflexos ou 
variantes do meio rural, a que 
pertencem - variantes do 
sertanejo, variantes do 
gaúcho, variantes do matuto." 
Oliveira Vianna 
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M 
ais uma vez a situação do campo 
está na ordem do dia. Mudanças 
substânciais no meio rural são pro
postas por amplos setores da socie
dade, e não só para resolver pro
blemas sociais do campo: também 

a cidade está em jogo, ameaçada porco
lapsos no abastecimento de víveres, sufo
cada pelas favelas e "invasões" que o êxo
do rural alimenta. É no campo, em suma, 
que parecem ter origem muitos dos proble
mas críticos do Brasil contemporâneo. 

Sob formas distintas, volta e meia a 
"questão agrária" vem à baila e ganha re
percussão na vida do país, por razões sem 
dúvida diversas, mas dificilmente fortuitas . · 
Neste momento, além das propostas de re
forma agrária, temas como o latifúndio, a 
expansão da lavoura empresarial, a produ
ção voltada para o mercado externo, a si
tuação dos "sem terra" e dos bóias-frias 
vêm sendo intensamente discutidos por tra
balhadores rurais, proprietários de terra, 
Igreja, Estado, operários, intelectuais e po
líticos. Diante disso, talvez valha a pena 
lembrar que muitas das potencialidades e 
insuficiências da agricultura, hoje em pau
ta, já haviam sido extensamente analisadas 
há pelo menso 50 anos. 

Nas primeiras décadas do nosso século, 
a atividade agrícola foi exaltada como a 
verdadeira essência do Brasil, posição que 
conduziu também a uma vasta apreciação 
crítica dos problemas do campo e de suas 
repercussões mais gerais no país. Assim, as 
décadas de 1920 e 1930 foram marcadas pe
la disseminação do ruralismo, ou agraris
mo, corrente ideológica que concebia o 
Brasil como um país "essencialmente agrí
cola". Entendia-se que deveríamos cons
tituir uma sociedade pautada, sob todos os 
aspectos, pelo meio rural. Defendia-se a 
agricultura como o se(or gerador de rique
zas, em detrimento dJ indústria, cuja ins
talação era qualificadá de artificial. Outras 
vezes, o campo e o interior eram vistos co
mo os guardiães das -tradições nacionais 
mais significativas, motivo pelo qual deve
ria ser reservado à agFicultura lugar de es
pecial relevo na vida social brasileira. Nessa 
época, o debate intelectual sobre nossa rea
lidade, os vários grupos políticos, os pro
testos das camadas médias urbanas contra 
a carestia e mesmo as intervenções do go-
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verno e de setores empresariais da indús
tria e do comércio tinham como ref erên
cia essa corrente ideológica que concebia 
o Brasil como essencialmente rural. 

Essa exaltação do campo não deve, con
tudo, ser entendida apenas como um aspec
to da reação das elites rurais, empenhadas 
em preservar sua antiga predominância, 
progressivamente abalada com o desenro
lar da crise da República oligárquica. Nu
ma outra vertente, o ruralismo configurou
se como uma ampla crítica modernizante 
da estrutura rural latifundiária, monocul
tora e voltada para a exportação. É nesse 
sentido que podemos reconhecer que mui
tos dos problemas hoje em pauta já esta
vam na ordem do dia na reflexão sobre o 
Brasil de 50 ou mesmo 60 anos atrás. 

ue foi e que significou essa corrente 
ruralista crítica? Tratava-se, em sín
tese, de uma concepção da socieda
de brasileira que valorizava efetiva
mente a agricultura como a nossa 
mais adequada base social, papel 

que, no entanto, ela só poderia desempe
nhar se sofresse uma profunda transforma
ção, que deveria envolver, basicamente, a 
repartição do latifúndio em pequenas pro
priedades. 

Essa corrente agrarista, a que se ligaram 
nomes como Virgínio Santa Rosa, Martins de 
Almeida e Vivaldo Coaracy, entre outros, te
ve em Alberto Torres (1865-1917) e Francis
co José de Oliveira Vianna (1883-1951) dois 
de seus principais representantes. 

Ainda que por razões diversas, ambos 
concebiam a terra como a base da consti
tuição da nacionalidade brasileira. Para Al
berto Torres, que publicou sua obra na dé
cada de 1910, a relevância primordial da 
terra na organização das nações é fato uni
versal válido também para o Brasil, pois 
a terra é não só onde se assenta o sentimen
to nacional como o meio em que a solida
riedade nacional pode prosperar. Já segun
do Oliveira Vianna, cujas idéias básicas fo
ram formuladas nos anos 20, o campo, por 
uma força a ele inerente, teria marcado de 
forma decisiva toda a evolução histórica do 
Brasil, devendo continuar a fazê-lo. Esses 
intelectuais não deixaram, contudo, de re
conhecer que o setor agrário brasileiro es
tava longe de desempenhar satisfatoria-
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mente o papel primordial que lhe atri
buíam, e assim realizaram avaliações críti
cas do modo como ele se organizava. 

Em primeiro lugar, a produção insufi
ciente de gêneros alimentícios para o abas
tecimento do mercado interno era conside
rada um indicador inquestionável da gra
víssima situação por que passávamos. No 
entender de Torres, um povo que não con
segue assegurar, pelo menos, sua auto
suficiência alimentar dificilmente poderia 
constituir uma nacionalidade organizada. 
Isso seria também, a seu ver, sério empe
cilho à prosperidade de qualquer socieda
de. No Brasil, o problema se revestia de es
pecial gravidade na medida em que o país 
dispunha, abundantemente, dos recursos 
naturais e humanos necessários à produção 
agrícola. 

Com outros intelectuais, Alberto Torres 
criticou os supostos benefícios - tão exal
tados na época - gerados por nossa eco
nomia agrícola monocultora, voltada pa
ra a exportação. Evidência disso era, a seu 
ver, a presença, nas grandes propriedades, 
tidas como prósperas, de grande número 
de indivíduos pobres, desnutridos, viven
do nas mais precárias condições. Pergun
tava: isso é progresso? Segundo ele, as ren
das elevadas oriundas da agroexportação 
pouco significavam para a sociedade em ge
ral, uma vez que, em regra, permaneciam 
concentradas nas mãos do reduzido grupo 
dos latifundiários. Nem mesmo através do 
comércio esses valores circulavam no país, 
uma vez que eram trocados o mais das ve
zes por mercadorias de luxo, importadas, 
"coisas fúteis, solicitadas pela vaidade, ou 
que se fazem necessárias justamente pela 
nossa incúria''. Essa organização do cam
po em nada contribuía, portanto, para o 
desenvolvimento do comércio e da indús
tria nacionais, limitação que, ao lado da 
instabilidade própria dessa atividade, era 
mais um exemplo dos males do latifúndio: 
"Como fontes de fortuna pessoal, as pro
duções de exportação exercem( ... ), dentro 
do país, a influência desastrosa de atrair 
as ambições, drenando braços e capitais pa
ra a monocultura, com abandono das in
dústrias de consumo e das culturas que, 
sendo a base da nutrição do homem, re
compensam o produtor com a modesta mas 
segura prosperidade ... " 
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A agricultura latifundiária era ainda cen
surada porque, gerando lucros elevados, 
não dava lugar a qualquer esforço de au
mento da produtividade e de redução dos 
custos, o que acabava por se refletir sobre 
todo o aparelho produtivo. Esta seria, in
clusive, a razão do alto preço dos produ
tos nacionais. Alberto Torres chegou mes
mo a levantar uma bandeira de cunho eco
lógico, assinalando que as altas rendas ge
radas pelo latifúndio eram um estímulo à 
exploração desordenada e predatória do so
lo, que estaria levando ao esgotamento da 
fertilidade da terra no Brasil. E não pou
pava a elite latifundiária, criticando-a co
mo fator de depauperação da terra: "O 
grande produtor, pouco amante da sua 
profissão, ausente em muitos casos, pró
digo, escravo de seus gastos e hábitos per
dulários, dissipa a fortuna e perverte a pro
le, habituando-se ao parasitismo, ao luxo, 
à vida nas cidades ( ... ) Se é rico, dissipa a 
fortuna e vai devastando e desvalorizando 
a propriedade; se não tem fortuna, fica en
feudado às necessidades imediatas do cus
teio da fazenda e do credor ... " 

Oliveira Vianna, por sua vez, observou 
que, se o campo atraiu e "ruralizou" as eli-
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tes portuguesas urbanas que nos coloniza
ram, não foi igualmente eficiente em de
senvolver a ação aglutinante, formadora de 
laços de solidariedade, que se poderia es
perar dele, em contraposição à ação desa
gregadora das cidades. Atribuía à auto
suficiência, à dispersão e ao isolamento dos 
latifúndios a não-constituição dessas for
ças de solidariedade social, seja no âmbito 
das classes rurais (proprietárias ou campo
nesas), seja entre estes e os demais grupos 
sociais, pois as condições vigentes minimi
zavam a necessidade de interação social em 
geral na população brasileira. 

Desenvolvendo sua análise, Oliveira 
Vianna mostrou que a ausência de organi
zação horizontal dos grupos conduzia à 
formação de laços de dependência pessoal 
entre as camadas superiores e inferiores. 
Chamou tal f enômeno de solidariedade 
"clânica", isto é, uma relação clientelísti
ca em que o senhor, proprietário de terras, 
única fonte de assistência ao alcance do 
camponês desamparado, "oferece-lhe" pro
teção em troca de serviços e subserviência. 
Esta seria a forma de solidariedade mais 
marcante na organização da sociedade bra
sileira. Escrevia ele, em Populações meri-

dionais do Brasil: ''O homem que não tem 
terras, nem escravos, nem capangas, nem 
fortuna, nem prestígio, sente-se aqui pra
ticamente fora da lei. Nada o ampara, ne
nhuma instituição, nem nas leis, nem na so
ciedade, nem na família( ... ) O que os qua
tro séculos da nossa evolução lhe ensinam 
é que os direitos individuais, a liberdade, 
a pessoa, o lar, os bens do homem pobre 
só estão garantidos, seguros, defendidos, 
quando têm para ampará-los o braço pos
sante de um caudilho local." 

A 
análise agrarista voltou-se também 
para nossos problemas político-so
ciais mais básicos, especialmente o 
tão comentado "artificialismo" de 
nossa organização republicana libe
ral-democrática. Na ausência de coe

são e sob o império do privativismo oligár
quico, nossas instituições políticas, que 
pressupõem grupos de interesse estrutura
dos e em competição, tornavam-se artifi
ciais: ''O grande movimento democrático 
da Revolução Francesa; as agitações par
lamentares inglesas; o espírito liberal das 
instituições que regem a República Ameri
cana, tudo isso exerceu e exerce sobre nos-
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sos dirigentes políticos, estadistas, legisla
dores, publicistas, uma fascinação magné
tica, que lhes daltoniza completamente a 
visão nacional dos nossos problemas. Sob 
esse fascínio inelutável, perdem a noção ob
jetiva do Brasil real e criam para uso deles 
um Brasil artificial e peregrino, um Brasil 
de manifesto aduaneiro, made in Euro
pe .. . " (Oliveira Vianna) . 

As soluções vislumbradas para toda es
sa situação caótica eram unânimes. Apon
tavam para a necessidade imperiosa de de
senvolver a pequena propriedade voltada 
para a produção de alimentos para o mer
cado interno. Esta seria a resposta não só 
para os problemas econômicos como para 
todas as insuficiências mais gerais já men
cionadas. 

A produção da pequena propriedade vi
ria atender uma carência crucial do Brasil 
de então, a de comida. Esta reorientação 
resultaria, inclusive, na estabilização da ati
vidade agrícola no país, pois a demanda de 
alimentos não tende a ser instável nem a 
se extinguir: ao contrário, deve constante
mente crescer. O desenvolvimento de uma 
agricultura de pequena escala, produzindo 
para o abastecimento interno, acarretaria 
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também uma adequada absorção e fixação 
de mi'i.o-de-obra e a conseqüente criação de 
um mercado de consumo para bens manu
faturados, o que permitiria a expansão tan
to do comércio como da indústria do país. 

Em termos político-sociais, essa mudan
ça promoveria uma maior integração da so
ciedade, horizontal e verticalmente. Há que 
ressaltar, nesse aspecto, o papel vital que 
desempenharia a classe média de pequenos 
proprietários rurais, dela resultante, no sen
tido de contrabalançar o privativismo oli
gárquico. Com a reformulação do campo, 
comerciantes e industriais teriam também 
condições de prosperar autonomamente e 
de se organizarem como grupos articula
dos, dando conteúdo aos valores liberais
democráticos do Brasil "legal" . 

Como outros autores, contudo, Alber
to Torres e Oliveira Vianna reconheceram 
a impossibilidade de uma mudança brusca 
na estrutura agrária da sociedade brasilei
ra, dada a ascendência do latifúndio. Por 
outro lado, ambos afirmavam claramente 
que a única força capaz de fazer face ao 
poderio da grande propriedade seria o Es
tado, ou seja, a ação do poder público. Daí 
seus inúmeros apelos à intervenção auto-

ritária do poder central para reestruturar 
o campo no Brasil. A constituição de uma 
nação brasileira integrada só adviria "pe
la ação lenta e contínua do Estado - um 
Estado soberano, incontrastável, centrali
zado, unitário, capaz de impor-se a todo 
o país pelo prestígio fascinante de uma 
grande missão nacional" (Oliveira Yianna). 

A pura intervenção do Estado, no entan
to, não era vista como um elemento capaz 
de esgotar a tarefa de estruturar a nação. 
A constituição de uma solidariedade polí
tica dependia, no Brasil, em grande medi
da, de efetivas reformas econômicas e so
ciais, principalmente no sentido da multi
plicação da pequena propriedade. Na me
dida em que o grosso do eleitorado era ru
ral, esse grupo só podia se manifestar po
liticamente de forma independente quan
do fosse autônomo socialmente, isto é, pro
prietário de sua terra. Do contrário, mes
mo com reformas ( como a adoção do vo
to secreto), a dependência do camponês ao 
senhor rural não mudaria. E pouco se 
transformaria a sociedade brasileira como 
um todo. A transformação do meio agrá
rio ocupava, portanto, posição proeminen
te na busca de modificações mais gerais. 
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~ 
orno entender o significado histórico 
dessa corrente de pensamento a que 

· chamaríamos de "ruralismo moderni
zante"? Longe de ser uma reação con
servadora das oligarquias em decadên-

1 eia - como tem sido, em regra, recu
perada-, essa ideologia agrarista conju
gava-se a uma crítica mais ampla à Repú
blica Velha, marcada por intensa busca das 
causas pelas quais a Abolição da Escrava
tura (1888) e a Proclamação da República 
(1889) não haviam permitido ao Brasil atin
gir o esperado grau de desenvolvimento. 
· A sociologia era efetivamente "a arte de 
salvar o Brasil", como bem disse então Má
rio de Andrade. Entre as medidas regene
radoras propostas para o país nas décadas 
de 1910 e 1920 estavam reformas sanitá
rias, educacionais, militares, reformulações 
jurídico-políticas, adminis!;ativas e modi
ficações no campo. Nesse quadro de pro
jetos em disputa, a última proposta foi a 
que permaneceu relegada até nossos dias. 

O longo e complexo processo de trans
formação da sociedade brasileira desde en
tão envolveu mudanças das mais diversas 
ordens: com a instituição do voto secreto 
e da justiça eleitoral,.as regras do jogo po
lítico foram "moralizadas"; o desenvolvi
mento econômico foi incentivado por meio 
de uma série de estímulos à indústria, in
clusive com a criação da infra-estrutura ne-
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cessana a essa atividade (combustíveis, 
energia elétrica, sistemas de transportes 
etc); a classe operária foi enquadrada em 
regras formuladas pelo Estado (Consolida
ção das Leis do Trabalho); a saúde públi
ca, a previdência social e a educação foram 
objeto de inúmeras medidas; a administra
ção pública foi racionalizada e o próprio 
Estado foi reestruturado, com a criação de 
ministérios, conselhos e outros órgãos. En
quanto isso, porém, a estrutura agrária la
tifundiária permaneceu praticamente con
gelada, pelo menos até os anos 60. 

Às críticas e sugestões apontadas por Al
berto Torres e Oliveira Vianna somaram
se inúmeras outras propostas de reformu
lação do campo, formuladas por vários 
atores, sem que, até nossos dias, grande 
parte dos problemas diagnosticados 50 ou 
60 anos atrás tenham sido resolvidos. O la
tifúndio permanece, os alimentos conti
nuam a faltar, a migração do campo para 
a cidade aumenta. 

O agrarismo modernizante das décadas 
de 1920 e 1930 - presente em outras pro
postas não implementadas que circularam 
nas décadas seguintes - não pode ser vis
to portanto senão como o lado perdedor 
no projeto que regeu a modernização da 
sociedade brasileira. 

Paradoxalmente, a grande propriedade la
tifundiária tem sido um dos mais valiosos 

elementos na legitimação do autoritarismo 
modernizante no país, como o indicaram 
as maciças vitórias eleitorais da extinta 
Aliança Renovadora Nacional (Arena) nas 
regiões menos desenvolvidas. Mas isto já 
é outra história. 
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Em29 de maio de 1936, o 
IBGE começou a funcionar com as 
atribuições que tem hoje. 

Agora, tente voltar 50 anos ao 
passado e imagit)e o que você 
pensaria se alguém llie falasse sobre 
banco de dados. 

Pois é. 
Mas hoje, todo mundo entende 

a importância de se ter bilhões de 
informações processadas quase que 
instantaneamente através üe compu
tadores. 

E de como o domínio da inf or
mação é vital para o planeja-, 
mento das empresas e do péllS. 

Para manter esse acervo de da
dos se~atualizado, a Fundação 
IBGE r · pesquisas permanentes 
eCensos. 

Aliás, neste ano, estamos reali
zando o Censo Agropecuário, em 
fase final de coleta de dados em cerca 
de 6 milhões de propriedades rurais, 
e vamos iniciar o Censo Econômico, 
que pesquisará mais de 2 milhões 
de empresas. 

' 

Só para você ter uma ideia do 
lado prático do banco de dados da 
Fundação IBGE, saiba que muitas das 
informações que nortearam a reforma 
econôffilca do Governo saíram de lá. 

Assim como lá estão as respos
tas de. que sua empresa precisa para 
planeJar melhor. 

Seja qual for a informação de 
que você precise, consulte o banco de 
dados da Fundação IBGE. 

Ele é tão completo que é capaz 
até de você obter resP9stas sobre 
como era a economia brasileira no 
tempq onde banco de dados era en
tendido ao pé da letra. E todas as mu
danças que ocorreram até agora. 

~Danos. 
FUNDACÃO 

IBGEC'1 
O maior banco de dados sobre 

o Brasil. Disponha! 

lssoeoq. ·~··· .. 
Qente entendia por banco. 

de dados em 19}6. 



ÉBOM SABER 

NA PISTA DOS BURACOS-DE-BUGRE 
H á mais de 1.500 anos, grupos indíge

nas da nação Taquara habitavam to
do o vale do rio Pelotas, que hoje faz adi
visa entre os estados de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. A região era coberta 
por milhões de espécimes do monumental 
pinheiro-brasileiro (Araucaria angustifolia 
brasiliensis), que produz com abundância, 
durante todo o inverno, um fruto-semente 
- o pinhão - de grande valor nutritivo 
para homens e animais. 

Esta vasta região do sul do Brasil, então 
coberta de pinheirais (hoje quase inteira
mente dizimados), era um "celeiro hiber
nal'' para os índios nômades que viviam 
no litoral durante o verão, séculos antes da 
chegada dos primeiros europeus. No inver
no, eles se deslocavam para o vale, onde, 
além do próprio pinhão, tinham a caça, 
que também se alimentava do fruto da 
Araucaria, como porcos-do-mato, caititus, 
capivaras e antas. 

Achados arqueológicos recentes provam 
que era maior do que se pensava a "inver
nagem'' desses índios nos campos e matas 

de serra acima: uma equipe de arqueólo
gos dirigida por professores gaúchos aca
ba de localizar novas galerias subterrâneas 
nos municípios de Esmeralda e Vacaria, no 
Rio Grande do Sul. Chamadas pelos atuais 
proprietários das terras de "buracos-de
índios" ou "buracos-de-bugre", elas são 
na verdade casas subterrâneas com mais de 
mil anos, de que os nômades se utilizavam 
como habitação sazonal e depósito de ali
mentos. 

O s "buracos-de-bugre" têm forma ci
líndrica, cerca de 1,5 metro de pro

fundidade e de dois a dez metros de diâ
metro. As paredes e tetos são feitos de ga
lhos amarrados. No interior das galerias, 
os pesquisadores encontraram cerâmicas, 
pedras polidas e lascadas, armas e outros 
utensílios. Descobertas semelhantes já ha
viam sido feitas em outros municípios do 
Rio Grande do Sul, como Santa Cruz do 
Sul, Caxias do Sul e Casca, o que indica 
ser a região pontilhada ·de riquezas arqueo
lógicas. 

Reconstituição hipotética de uma casa subterrânea (baseada em estudos de La Salvia 
para os sítios arqueológicos de Caxias do Sul-RS) 
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pedras de sustentação do telhado 

cobertura de palmas de "gerivá" escoamento das 

fogueiras e carvão 

pedras de sustentação do poste central . 

artefatos líticos e de nó de pinho 

pedras na parede para facilitar o acesso ao interior cerâi:nica 

Os locais escolhidos pelos índios para es
sas habitações sazonais eram estratégicos, 
quase sempre nos triângulos formados pe
los rios, como o que se situa entre o Pelo
tas e o Santana. As aldeias - ou grupos 
dessas habitações - ficavam no ponto de 
encontro dos campos limpos com as ma
tas de Araucaria, próximas ao rio, pois a 
água representava para os índios um recur
so natural de defesa . 

Nas barrancas do rio Pelotas , tanto do 
lado gaúcho como do catarinense, já ha
viam sido descobertas cavernas horizontais 
cujas paredes tinham sido visivelmente po
lidas pelos indígenas para a construção de 
habitações e depósitos de alimentos de que 
necessitavam. 

O s estudos arqueológicos profissionais 
dessas galerias subterrâneas são ain

da incipientes, destacando-se os que vêm 
sendo desenvolvidos por equipes de pesqui
sadores de universidades gaúchas. Do la
do catarinense, o nome do padre J .A. Rohr 
ainda é o mais lembrado. As referências 
mais antigas ao assunto encontram-se nos 
arquivos jesuítas, principalmente no mo
numental História dos jesuítas no Brasil, 
de Serafim Leite (1949). 

O padre Rohr, o primeiro pesquisador 
.a explorar a região, considerava tais gale
rias ''inteiramente artificiais''. Arqueólo
gos mais recentes discordam dessa interpre
tação, acreditando que a ação da erosão foi 
responsável pela criação das cavernas, sim
plesmente adaptadas pelos índios para os 
próprios fins. 

A polêmica, no entanto, corre o risco de 
submergir (literalme:-ite) antes de qualquer 
conclusão, pois a Eletrosul planeja cons
truir várias barragens ao longo do alto rio 
Uruguai e de seu formador, o rio Pelotas. 
A última à ser construída a montante (a 
barragem do Paiquerê) inundará vários 
"buracos-de-bugre". Ao prejuízo arqueo
lógico, inestimável, virá se somar um gra
ve dano social: milhares de famílias, desa
lojadas de suas terras, irão engrossar a ca
tegoria dos "afogados" - como são cha
madas na região as vítimas das barragens 
- e disputar com os sem-terra novos es
paços para trabalhar. Ficará assim acirra
da uma situação agrária já complexa, prin
cipalmente da banda gaúcha. 

Paulo Ramos Derengoski 
Jornalista 
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ÉBOM SABER 

GLEB WATAGHIN 
(1889-1986) 

A comunidade científica perdeu um de 
seus protagonistas de maior autori

dade: faleceu em Turim, na Itália, no dia 
9 de outubro de 1986, o professor Gleb Wa
taghin. Para os físicos brasileiros, essa per
da assume uma dimensão particular, uma 
vez que foi ele o criador da física moderna 
no país. Para os discípulos e amigos, de
saparece um grande homem, dotado de in
tensa alegria de viver, amante da natureza 
e das pessoas. 

Russo de nascimento, Gleb Wataghin 
emigrou para a Itália aos 18 anos, por oca
sião da Revolução Russa. Na Universida
de de Turim, onde ingressou, logo deu 
mostras de grande capacidade, agudeza in
telectual e, sobretudo, fascínio pela física . 
Em pouco tempo, acumulou notável cul
tura nos campos da física e da matemáti
ca, destacando-se entre os colegas italianos. 

Com a criação da Universidade de São 
Paulo, em 1934, professores italianos, ale
mães, franceses e portugueses foram tra
zidos para ocuparem as cátedras da recém-
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criada Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras. Entre eles, veio Wataghin, a quem 
coube a tarefa de organizar o Departamen
to de Física, para o qual se destinara uma 
sala de 60 m2, no sótão do mais velho edi
fício da Escola Politécnica, na rua Três 
Rios. 

Com invulgar entusiasmo pela pesquisa 
científica e grande capacidade de trabalho, 
Wataghin conseguiu em pouco tempo trans
mitir seu interesse pela física a um peque
no grupo de discípulos. Ao lado destes , 
com trabalho e perseverança, logrou ven
cer os obstáculos que se antepunham à cria
ção do Departamento de Física. 

Iniciou imediatamente, com seus primei
ros discípulos, pesquisas em física teórica 
e experimental. É digna de nota, aliás, a 
importância fundamental que Wataghin 
atribuiu à criação de um grupo de pesqui
sa experimental, a despeito de sua forma
ção teórica. Escolheu á radiação cósmica 
como área de trabalho experimental, de
monstrando assim visão e sabedoria: este 
era, na época, um tema de fronteira da fí
sica, sendo, por outro lado, compatível 
com os recursos humanos e materiais de 
que então se dispunha no Brasil. 

O acerto da escolha ficou patente quan
do, quatro anos depois de iniciados ostra
balhos, a comunidade científica tomou co
nhecimento de uma das mais importantes 
descobertas da física moderna: a dos sho
wers penetrantes, feita em São Paulo por 
Wataghin e seus jovens colaboradores. Em 
poucos anos, o pequeno departamento fo
ra transformado numa das mais prestigio
sas escolas de física do continente latino
americano. 

Finda a Segunda Guerra Mundial, Wa
taghin retornou ao Instituto de Física de 
Turim e, como que reiniciando o trabalho 
feito em São Paulo, elevou-o a uma posi
ção de alto prestígio internacional. 

A presença das idéias básicas de Gleb 
Wataghin nas mais atuais teorias da física 
das partículas elementares atesta o lugar 
permanente que ele soube assegurar naco
munidade científica. Junto a seus amigos 
e discípulos, fez-se igualmente inesquecível 
por sua grandeza humana. 

Marcelo Damy de Souza Santos 
Oscar Sala 
Instituto de Física da Universidade de São Paulo 
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É BOM SABER 

GUATÓ: UMA LÍNGUA REDESCOBERTA 
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A primeira menção aos índios Guató 
aparece em 1555, nos Comentários do 

navegador Alvar Núnez Cabeza de Vaca. 
Identificados como índios canoeiros, eles 
eram nômades e se deslocavam por uma re
gião que se estendia desde o norte da cida
de de Corumbá (MS), nas proximidades da 
lagoa Mandioré e do porto de Amolar, até 
aciIT)a da cidade de Cáceres. Habitavam 
ainda-o rio São Lourenço - hoje Cuiabá 
-, afluente do Paraguai, o rio Caracará, 
afluente do São Lourenço, e as lagoas Gai
oa e Uberaba. Desde aquela época, os Gua
tó foram mencionados com certa freqüên ~ 
eia nos relatos de viajantes e exploradores, 
até 1938, quando Frederico Rondon publi
cou Na Rondônia ocidental, em que narra 
contato estabelecido com eles dois anos an
tes. Depois disso não houve sobre a tribo 
nenhum registro importante durante 40 
anos. 

As notícias mais completas sobre o pas
sado dos Guató são os relatos feitos por 
Francis D. Castelnau (1851) e Hercules Flo
rence (1875), e, neste século, os trabalhos 
de Max Schmidt, que os estudou de 1900 
a 1928. Aparentemente eles nunca consti
tuíram uma tribo muito numerosa. No tem
po em que Schmidt os contatou, a nação 
subdividia-se em três grupos, cada qual 
com um chefe de linhagem patrilinear. 
Agrupavam-se em famílias biológicas, sem 
aldeamento fixo, mas faziam casas precá
riQs nas áreas ribeirinhas, que ocupavam 

74 

até o período da cheia. Então as abando
navam, permanecendo em suas canoas ou 
mudando-se para as partes mais elevadas 
das margens. 

Nos tempos de Castelnau e de Florence, 
os Guató já usavam alguma vestimenta e 
ornamentos discretos nas orelhas e lábios; 
suas armas eram o arco, a flecha e a za
gaia (espécie de lança). Os homens tinham 
barba e eram descritos como "muito ciu
mentos". Polígamos, chegavam a ter até 
12 esposas. As mulheres eram menciona
das como "bonitas e muito tímidas". 
Schmidt observou que os homens se reu
niam ocasionalmente em lugar secreto. Se
gundo ele, o hábito de permanecer muito 
tempo nas canoas contribuiu para que os 
Guató tivessem as pernas ligeiramente 
arqueadas. 

Schmidt também registrou algumas fra
ses e narrativas, além de quatro listas de 
palavras na língua desses índios. Essa é pra
ticamente toda a documentação existente 
sobre o guató, que é uma das 40 línguas 
indígenas brasileiras ainda não analisadas. 
Aryon Rodrigues fez sua classificação ge
nética no tronco Macro-Jê, mas ela não 
apresenta relação mais imediata com qual
quer outra língua ou família lingüística co
nhecida . Apesar da extrema penúria em 
que vivem hoje os últimos· remanescentes 
dos Guató, com seu povo desestruturado 
e a organização social desfeita, a língua -
que pode ser considerada obsolescente -

resiste às interferências do português de 
forma surpreendente, constituindo ainda 
um fator de unidade étnica do grupo. 

O que resta dessa nação são cerca de 220 
pessoas, segundo levantamento feito pela 
Fundação Nacional do Índio (Funai) em 
1978, pouco tempo depois de nosso primei
ro contato com os Guató em setembro de 
1977. Meses antes, uma missionária sale
siana - a irmã Ada Gambarotto - havia 
retomado o fio que levava aos Guató, nos 
últimos 40 anos considerados como tribo 
extinta e portanto não reconhecida oficial
mente. A religiosa identificou a guató Jo
sefina, em Corumbá, através do trançado 
que essa índia fazia. Soube-se ent~o que as 
famílias remanescentes se encontravam dis
persas pelas margens dos rios, ora viven
do dos favores de fazendeiros, ora se es
condendo para não serem enxotadas. Ou
tros sobreviviam nas cidades vizinhas de al
gum trabalho marginal. Por serem excelen
tes caçadores, esses índios foram usados e 
explorados no auge da comercialização dos 

À esquerda, Félix, jovem índio Guató que ha
bita São Lourenço (local indicado com o núme
ro um no mapa). Acima, Josefina, índia Guatú 
que vive em Corumbá (MS). 
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couros de jacaré e onça, geralmente por 
pessoas inescrupulosas. Das nove famílias 
que visitei, quatro faziam uso ativo do gua
tó. Acreditamos que dos remanescentes da 
tribo só cerca de 50 pessoas sabem a lín
gua e, destas, só 20 ou 30 a empregam no 
dia-a-dia, ao lado do português. São cerca 
de dez a 15 famílias que vivem longe umas 
das outras e raramente têm oportunidade 
de se encontrar. 

D e acordo com nossa análise e descri
ção, o guató é uma língua tonal (ou 

seja, o tom alto ou baixo de uma vogal mo
difica o significado das palavras), predo
minantemente aglutinante com respeito à 
formação de palavras, apresenta marcas de 
ergatividade (os marcadores de sujeitos dos 
verbos transitivos e intransitivos são dife
rentes) e é do tipo VSO (a ordem predomi
nante é verbo-sujeito-objeto). Um sistema 
numeral de base quinária até o número 20 
e decimal para os demais é uma das carac
terísticas que a distingue da maioria das lín
guas indígenas brasileiras. Temos, em nos
so registro, números acima de mil. Esse sis
tema numeral, bastante intrigante, deve ter 
sido desenvolvido há muito tempo, pois foi 
registrado por Castelnau antes de 1851. 
Que fatores culturais teriam levado os Gua
tó a desenvolver um sistema tão elabora
do para representar valores numéricos tão 
altos? 

Várias cores têm representações lexicais, 
mas as nuances dessas cores nem sempre 
correspondem às interpretações que delas 
fazemos. Por exemplo, /nipé/é a palavra 
para preto e azul, que indica tanto a cor 
do céu como a de uma galinha preta. O 
amarelo do milho é /nópi/, a mesma pa
lavra que descreve o vermelho do urucum. 
Tenho ainda registrados nomes para cada 
um dos dias da semana, nomes para cada 
um dos dedos e palavras para algumas das 
relações de parentesco do lado paterno, di
ferentes das do lado materno. Os dois ti
pos de verbos descritivos, com marcado
res diferentes para descritivos dimensionais 
e não dimensionais, parecem também uma 
evidência lingüística de que esse povo te
ria tido, em passado remoto, preocupações 
quantificadoras pouco conhecidas entre os 
povos indígenas do Brasil. 

Schmidt refere-se à construção dos 
"aterrados" guató como verdadeiras obras 
de engenharia, construídas com areia, con
chas, espinhas de peixe, ossos e outros ma
teriais. Tais aterros, localizados nas mar
gens habitadas por esses índios, em locais 
acima do nível das cheias, eram transfor-
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Mapa da área habitada pelos Guató remanescentes. Os números assinalam os locais em que a au
tora estabeleceu contato com eles em 1977 e 1978. 

mados em áreas férteis através de técnica 
elaborada, servindo então a cultivas como 
o da banana e do acuri. Alguns deles ain
da podem ser vistos nas margens de rios e 
lagoas. Pode-se especular que tais manifes
tações culturais, associadas a noções espa
ciais, podem ter relação com as caracterís
ticas que apontamos na língua. 

Embora todo o grupo remanescente dos 
Guató fale português e a despeito do mo
saico lingüístico que na sua região existe, 
não foi possível constatar interferências ób
vias em sua língua, nem mesmo do portu
guês. Nos meus dados há apenas três pala
vras que registram tal interferência: /ma
mãu/"mamão", /morimãu/"limão" e 
/mavaka/"gado", "vaca". Estas palavras 
apresentam uma adaptação morfológica e 
/morimãu/ também uma adaptação fono-

lógica. A cunhagem de palavras para con
ceitos de recente entrada cultural, como ca
valo, galinha e objetos de metal, faz-sedes
critivamente. A palavra "cavalo", por 
exemplo, é formada por analogia a outras 
palavras já existentes na língua, sendo tra
duzida literalmente como "onça grande". 
Tive a oportunidade de ver a índia Jos~fi
na cunhar uma dessas palavras quando se 
referiu a um ônibus chamando-o de "ca
noa da terra". Talvez seja exatamente es
sa resistência um dos fatores a manter. os 
Guató identificados entre si e a sua língua 
viva. 

Adair Pimentel Palacio 
Núcleo de Estudos lndigenistas, 
Departamento de Letras, 
Universidade Federal de Pernambuco 
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É BOIYI SABER 

A GUARUBA: 
NOVO SÍMBOLO 
NACIONAL? 

H á milênios o homem usa aves como 
símbolos. Já nas pinturas pré-his

tóricas executadas pelos Cro-Magnon 
25.000 anos antes de Cristo, em cavernas 
da França (Lascaux, do paleolítico supe
rior), aparecem desenhos rudimentares de 
aves. Mais tarde, foram usadas como sím
bolos por egípcios, assírios, chineses e ou
tros povos. 

Por volta de 3000 a.C., venerava-se na 
Mesopotâmia o símbolo de uma águia. No 
Egito, aparecia o falcão de Horus, símbo
lo do deus celestial. As reproduções de Ho
rus em sarcófagos até hoje conservados são 
tão primorosas que permitem reconhecer 
a espécie da ave representada: uma espé
cie bem afim do atual falcão-peregrino, que 
tem distribuição mundial, chegando perio
dicamente ao Brasil. 

Antiqüíssima é a lenda de fênix, vincu
lada ao culto do sol no antigo Egito: uma 
criatura aviforme que, com a ajuda do fo
go, ressurge sempre das próprias cinzas. Na 
Bíblia, a águia aparece como símbolo da 
fé e da ressurreição após a morte. No Êxo
do (19,4), lemos: " ... de que modo vos 
trouxe sobre asas de águias ... " Mais conhe
cida é a pomba como simbolização do Es
pírito Santo e também da paz. 

Entre os gregos (cerca de 400 a.C.), a co
ruja era considerada o símbolo da sabedo
ria. Também os índios brasileiros veneram 
essa ave, enquanto a população branca, 
com base em superstições trazidas da Eu
ropa, vê nela um prenúncio agourento e 
precursor da morte. 

As águias aparecem, como símbolo do 
poder e da liberdade, em moedas do tem
po de Alexandre Magno (356-323 a.C.) e 
no Império Romano. O galo, que represen
ta ao mesmo tempo a ave e o gaulês, figu
rou como emblema da França (mais tarde 
substituído por uma águia) simbolizando 
vigilância e atividade. Hoje, aparece estam
pado na camisa da seleção francesa de 
futebol. 

O uso das aves como símbolos das mais 
diversas naturezas atesta o valor que a hu
manidade sempre lhes conferiu . Hoje, a es
se apreço, junta-se a preocupação de que 
elas venham a ser extintas pelas atividades 
humanas. 
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V ários países modernos adotaram aves 
como símbolos nacionais. Em 1782, 

os norte-americanos instituíram a Bold Ea
gle - a águia-de-cabeça-branca - sua ave 
nacional. No Panamá, o uiraçu (a harpia) 
foi elevado a símbolo. É a mais forte ave 
de rapina da Terra, e os astecas do México 
antigo veneravam-no como grande caça
dor. O México moderno tem como ave na
cional uma águia-real pousada num cacto, 
segurando uma cobra. Essa espécie, de vas
tíssima distribuição (ocorre do México ao 
Alasca, na Ásia e na Europa), foi símbolo 
das cidades alemãs de Lubeck e Konigs
berg, quando independentes. 

Colômbia, Equador, Bolívia e Chile têm 
como símbolo o condor dos Andes. Cuba 
elegeu um surucuá; a Jamaica, um beija
flor; o Peru tem como ave nacional o mag
nífico galo-da-serra e a Guiana Francesa, 
um mutum. A Guatemala escolheu o quet
zal, uma das aves de cauda mais longa da 
Terra, já venerada pelos maias como sím
bolo de libertação. Trinidad elegeu o gua
rá, incomparável em sua plumagem verme
lha, como figura heráldica. 

O pavão, ave sagrada da Índia, é tam
bém o símbolo desse país. O Japão tem por 
emblema o faisão. A ave nacional da Di
namarca é um cisne branco e a da Holan
da, um colhereiro. No brasão da Austrá
lia, acham-se o emu e o canguru. O emu, 
uma das maiores aves viventes, é restrito 
a este país, pertencendo - com o avestruz 
africano e a ema da América do Sul - a 
um grupo de aves que existe há 80 milhões 
de anos. 

Alguns países preferem passarinhos. As
sim, a Venezuela tomou por símbolo o cor
rupião, ou sofrê, colorido e bom cantador, 
e a Argentina, o hornero - o nosso joão
de-barro. Na Inglaterra, o robin, o pisco-

de-peito-ruivo, 
goza de especial 
predileção. É um 
passarinho de ampla 
distribuição na Europa, 
com apenas 17 gramas 
de peso, que não deve ser 
confundido com o robin 
norte-americano, uma espécie 
de sabiá. 

S obre este pano de fundo, podemos dis
cutir a questão da ave nacional brasi

leira. A escolha de um tal símbolo pelos 
mais variados países é feita em geral segun
do os seguintes critérios: a) uma ave forte 
e bela, que corporifique o poder e a liber
dade do país. Para isto se prestam especial
mente as águias, escolhidas por vários paí
ses como ave nacional; b) uma ave bem típi
ca do país, de preferência uma que só nele 
exista, isto é, um endemismo; c) uma ave 
muito popular, amplamente distribuída no 
país, conhecida e estimada por todos. 

A questão da ave nacional brasileira deu 
margem a alguma confusão. Todas as pu
blicações feitas a partir de 1968 afirmam 
ser o sabiá-laranjeira a ave-símbolo do país . 
Em 1979, Augusto Ruschi estampou esse 
pássaro cantando na capa do primeiro vo
lume de sua Aves do Brasil, dizendo: ''O 
sabiá-laranjeira é considerado a ave nacio
nal brasileira." 

De fato, nenhum decreto institui uma 
ave nacional brasileira. O decreto federal 
de 12 de setembro de 1968, que criou o Dia 
da Ave, não se refere a nenhuma ave de
terminada. Um decreto anterior, estadual, 
que instituiu o Dia da Ave em São Paulo, 
referiu-se ao sabiá-laranjeira como "sím
bolo representativo da fauna ornitológica 
brasileira". Mais tarde, membros da So-
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ciedade Ornitológica Bandeirante sugeri
ram que o sabiá-pardão da Bahia fosse de
clarado ave-símbolo do Brasil, uma vez que 
o sabiá-laranjeira já fora designado símbo
lo do Dia da Ave em São Paulo. 

A opção pelo sabiá-laranjeira ou o sabiá
pardão - aves cujo traje, modestíssimo, 
lembra o hábito de um monge - como ave 
nacional brasileira deveu-se ao seu canto, 
melodioso e querido por todos, e à popu
laridade do sabiá-laranjeira. Gonçalves Dias 
(1823-1864) imortalizou, na sua Canção do 
Exílio, o canto do sabiá brasileiro. "Mi
nha terra tem palmeiras onde canta o sa
biá ... " É possível, todavia, que o poeta se 
referisse não a um sabiá verdadeiro, mas 
ao sabiá-da-praia, pássaro encontradiço no 
litoral maranhense, sua terra. 

A família dos sabiás, que abrange mais 
de 300 espécies, é de distribuição mundial, 
mas concentra-se no hemisfério norte. Os 
sabiás da América do Sul são imigrantes, 
vindos outrora da América do Norte. Três 
estados norte-americanos têm o robin (o sa
biá) como símbolo, e cinco outros têm o 
mockingbird (parente do nosso sabiá-da
praia). Na Europa, a Suécia e Malta esco
lheram um sabiá como símbolo (o melro
preto e o melro-azul, respectivamente). 

Seria adequado, nessas circunstâncias, 
eleger o sabiá como ave nacional do Bra
sil? Ele só encontrará abrigo na categoria 
"passarinhos cantores populares" - o 
mundo dos passarinheiros. 

O símbolo de um país deve ter cunho 
nacional, representar digna e genui

namente a região. A espécie escolhida de
ve ser caracteristicamente brasileira, ou se
ja, restrita ao nosso território. Essa condi
ção poucas vezes foi preenchida na esco
lha feita por outros países, porque a dis
tribuição das aves não obedece fronteiras. 
A espécie deve ser também um digno re
presentante de nossa exuberante avifauna, 
em grande parte tropical, de belíssimas co
res, uma das mais ricas do mundo. Por fim, 
deve ser popular, ou uma espécie especial
mente interessante do país, talvez até sob 
ameaça de extinção. A designação de uma 
ave nacional deve ser uma honraria muito 
especial, além de enfatizar o esforço para 
preservá-la. 

O exame da lista das aves do Brasil (mais 
de 1.600 espécies) revela uma espécie no
tavelmente apropriada para ser a ave na
cional brasileira: trata-se de um magnífico 
psitacídeo amazônico de porte médio (34 
cm no total), a guaruba ou ararajuba (gua
rá = ave, juba= amarelo), de cor amarelo-
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dourada, com as pontas das asas verdes. 
Macho e fêmea são idênticos. É encontra
da apenas no sul da Amazônia, do Mara
nhão (rio Gurupi) até a margem esquerda 
do rio Tapajós (Parque Nacional do Ta
pajós), sendo, portanto, endemismo bra
sileiro. 

A guaruba não é muito popular em ra
zão de sua ocorrência restrita à Amazônia, 
mas sua aparência extraordinária a torna 
bastante conhecida pelo povo. Além de 
obedecer integralmente à exigência do en
demismo, apresenta características morfo
lógicas e estéticas que apóiam da melhor 
maneira sua escolha como ave nacional: 
tem em sua plumagem exatamente as co
res . nacionais brasileiras, o verde e o ama
relo, condição quase única em aves do 
Brasil. 

e orno qualquer ave silvestre de distri
buição exígua e que não viva junto 

com o homem (isto é, não seja sinântro
pa), a guaruba ou ararajuba está ameaça
da de extinção. A Amazônia meridional, 
onde ocorre, está exposta desde alguns anos 
a modificações profundas: desmatamentos, 
inundações, construção de estradas (pas
sam pela área da guaruba as rodovias 
Belém-Brasília e Transamazônica) e povoa
mento. A isto se soma a tremenda perse
guição direta à ave, de aproveitamento va
riado: é tanto um prato local muito apre
ciado como um valioso objeto de comér
cio clandestino; está presente nas feiras ile
gais de aves do país e é exportada à vonta
de para outros continentes, a despeito de 
todas as proibições nacionais e internacio
nais. É tal a demanda da guaruba que che
gam a falsificá-la, pintando de amarelo es
pécimes de maracanãs comuns (como o 
periq ui tão-maracanã). 

É interessante notar que, anos atrás, o 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF) fez um carimbo que mos
trava uma orquídea e uma guaruba (sim-

bolizando plantas e aves ameaçadas de ex
tinção), para oficializar documentos da 
chamada Convenção de Washington, que 
proibia o comércio de espécies raras. Tam
bém o XI Congresso Brasileiro de Zoolo
gia (1984) escolheu a guaruba como sím
bolo. 

Um projeto de implantação de uína "re
serva ararajuba" no Maranhão, no local 
mais oriental da ocórrência natural da es
pécie, tem o apoio da Unidade de Meio 
Ambiente da Companhia Vale do Rio Do
ce, Projeto Ferro Carajás. Ao mesmo tem
po, está prevista a reprodução da araraju
ba em cativeiro, o que não é difícil, desde 
que se consiga juntar um bom número des
sas aves. Ao contrário da maioria dos psi
tacídeos, a guaruba se mostra sociável até 
na época da reprodução. 

A guaruba já vem sendo reproduzida em 
cativeiro em vários lugares do mundo, in
clusive no Brasil. Nos Estados Unidos, um 
único casal chegou a produzir mais do 30 
filhotes. Exemplares assim obtidos podem 
ser usados para a realização de repovoa
mentos na pátria da ave, a Amazônia, após 
sua adaptação à vida silvestre, que poderá 
ser feita na reserva a ser implantada no Ma
ranhão. 

Os hábitos e o comportamento da gua
ruba diferem muito daqueles dos maraca
nãs do gênero Aratinga, a que ela foi reu
nida por ornitólogos que só conheciam 
exemplares de museu, empalhados. É no
tável como os índios sentem a singularida
de da guaruba, chamando-a de "arara 
amarela" - de fato, o comportamento da 
ave pode lembrar remotamente o de uma 
arara. Seria melhor conservar o nome ge
nérico Guaruba, proposto por Lesson em 
1831, com base no nome indígena. A de
nominação completa da ararajuba seria en
tão Guaruba guarouba (Gmelin, 1788). 

Helmut Sick 
Academia Brasileira de Ciências 
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AVES DE CUBATÃO 
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A devastação do meio ambiente provoca
da pelas 26 indústrias do pólo siderúr

gico-petroquímico de Cubatão, no sopé da 
serra do Mar, na Baixada Santista (SP), há 
muito vem sendo denunciada tanto pela im
prensa como pela comunidade científica (ver 
"Cubatão: uma tragédia ecológica", em Ciên
cia Hoje n? 1). De modo geral, os meios de 
comunicação apresentam a região como um 
"vale da morte", o lugar mais poluído do 
mundo, onde a vida, sob qualquer forma, mal 
pode existir. Essa imagem leva a crer que, tam
bém do ponto de vista faunístico, Cubatão é 
um grande deserto. 

Movidos pela curiosidade de investigar essa 
suposição, propusemo-nos a fazer - sob a 
orientação de Jacques Vielliard e Wesley Sil
va, da Universidade de Campinas (Unicamp) 
- um levantamento · da avifauna da região 
ocupada pelas indústrias, ou seja, as áreas de 
baixada. Para a realização do trabalho, ini
ciado em setembro de 1985, selecionamos 
áreas em que predominam tipos de habitat ca
racterísticos das baixadas: lagoas, pântanos 
e outros ambientes úmidos; capoeiras, capin
zais e outras formações de ambientes secos. 
Escolhemos locais muito próximos do pólo 
fabril, incluindo duas áreas situadas no inte
rior de plantas industriais. 

A s áreas úmidas apresentam-se razoavel
mente bem conservadas e são bastante 

heterogêneas. As lagoas e brejos em geral não 
recebem afluentes e são habitat de pelo me
nos quatro espécies de peixes e de numerosos 
invertebrados, que servem de alimento para 
várias espécies de aves. 

Das 63 espécies de aves que identificamos 
em Cubatão até janeiro de 1986, 45% fre
qüentam as áreas úmidas. Algumas são dig
nas de nota: quatro espécies de marreco 
(A mazonetta brasiliensis, Dendrocygna vidua
ta, D. autumnalis e Oxyura dominica), duas 
de garça ( Casmerodius a/bus e Egretta thula), 
além de batuíras (Tringa solitaria), biguás 
(Phalacrocorax olivaceus) e outras. Foi pos
sível observar também, nas áreas estudadas, 
a reprodução de algumas espécies, como aja'." 
çariã (Jacanajacana) e frangos-d'água (Ga/
linula chloropus e Porphyrula martinica). In
fluenciados até então por uma visão apoca
líptica de Cubatão, nos surpreenderam are
lativa diversidade de espécies e o número de 
espécimes de algumas delas. Confrontando 
nossos dados relativos às espécies de habitat 
úmido com os obtidos em levantamentos rea
lizados em áreas protegidas próximas à serra 

do Mar, concluímos que a 
avifauna apresenta igual ri
queza nos dois locais. 

Com relação às aves de 
ambientes secos, as espécies 
encontradas freqüentam for
mações vegetais abertas ou 
são espécies ditas urbanas 
(sinantrópicas). Entre as pri
meiras, podemos citar Leis
tes superciliares, Mo/othrus 
bonariensis, Ramphocelus 
bresilius, Tyrannus melan
cholicus, T. savanna, Buteo 
magnirostris e outras. Ases
pécies sinantrópicas que ali 
ocorrem são aquelas encon
tradas em quase todas as ci
dades brasileiras, como o 
pardal (Passer domesticus), 
a carriça (Trog/odytes ae
don) e o bem-te-vi (Pitangus 
su/phuratus). 

A composição dessa avi
fauna parece estar intima
mente relacionada com o ti
po de vegetação. Nesses am
bientes restou pouca cober
tura arbórea, tendo perma
necido apenas capões pequenos, com raras 
espécies vegetais. Predominam as grandes 
extensões cobertas de plantas herbáceas, ar
bustos, capinzais e pteridófitas. 

De maneira geral pode-se dizer que as es
pécies florestais típicas da serra do Mar de
sapareceram da área das indústrias, e, prin
cipalmente no que se refere às aves aquáticas, 
uma parte das espécies é representada por in
divíduos "de passagem". 

O empobrecimento da avifauna de Cuba
tão nas babqtdas decorre provavelmente 

<la franca degradação da cobertura arbórea, 
em conseqüência não apenas dos poluentes 
que impregnam o ar, mas também da insta
lação da base física das indústrias, dos oleo
dutos, gasodutos e linhas de transmissão. 

Para estabelecer conclusões mais firmes é 
necessário estender nossas observações por 
tempo maior, incluindo estudos sobre o es
tado de saúde das aves residentes e sua capa
cidade reprodutiva. Mas de uma coisa já es
tamos co~vencidos: apesar dos enormes pre
juízos sofridos pelo ecossistema, é inegável 
que em meio à região, misturados a densas 
nuvens de poluentes e a muita miséria huma
na, ainda persistem expressivos focos de vi-

da. As aves ali observadas são uma prova ine
quívoca disso, contrariando opiniões sensa
cionalistas que insistem em ver Cubatão co
mo um caso perdido e atribuem-lhe muitas 
vezes males que não são exclusividade sua, co
mo a anencef e lia, que se manifesta ali em fre
qüência igual à verificada na cidade de São 
Paulo (ver ''Anencefalia em Cubatão", em 
Ciência Hoje n? 19, p. 10). 

Tudo indica que a poluição ambiente ten
de a se agravar ainda na região de Cubatão, 
comprometendo talvez irremediavelmente a 
fauna e a flora locais. Entretanto, se as auto
ridades competentes se empenharem num 
projeto de proteção das áreas ainda conser
vadas e de recomposição da vegetação, a fau
na local terá muito a ganhar. Um passo já foi 
dado: recentemente, as indústrias de Cuba
tão firmaram um acordo com a Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
(Cetesb), comprometendo-se a reduzir a 
poluição, até o final da década, a níveis 
considerados toleráveis pela Organização 
Mundial de Saúde. 

Fábio Olmos C. Neves 
Estudante de Ciências Biológicas, 
Universidade de Campinas 
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É.BOM SABER 

CONSTITUINTE E COSMO: 
CIENTISTAS APONTAM CAMINHOS 

, 'A sociedade brasileira deve tratar a 
questão espacial com a mesma ên

fase com que tem tratado outras questões 
vitais, como o petróleo, a política nuclear 
e a informática." Esta é a conclusão a que 
chegaram, após um ano de trocas de opi
niões e debates, representantes de diversas 
sociedades científicas, instituições de pes
quisa e órgãos do governo que acabam de 
dar a público o documento ''Ciência e Tec
nologia Espaciais e a Constituinte". Eles 
lembram que a última Assembléia Nacio
nal Constituinte ocorreu 11 anos antes do 
lançamento do Sputnik, quando as ativi
dades espaciais eram apenas objeto de fic
ção científica. Desde então os avanços nes
se campo se tornaram essenciais para a eco
nomia, o bem-estar social e a autonomia 
de qualquer nação moderna. 

Como propostas específicas à Consti
tuinte, são sugeridas as seguintes disposi
ções, entre outras de caráter mais geral no 
âmbito da ciência e da tecnologia: 

a) manter' o controle, pelo Estado, do 
lançamento e operação de missões espa
ciais, bem como dos serviços de telecomu
nicações, sensoriamento remoto e outras 
aplicações espaciais, controle este que po
derá ser exercido pela exploração direta ou 
mediante concessão; 

b) definir a propriedade e a administra
ção das empresas que devem explorar os 
serviços acima mencionados, deixando-os 
nas mãos de cidadãos brasileiros e de em
presas de capital nacional; 

c) assegurar a liberdade de acesso às in
formações no contexto das telecomunica
ções, sensoriamento remoto, meteorologia 
e outras atividades espaciais, respeitando, 
no entanto, o sigilo das comunicações, o 
privilégio das invenções e os direitos auto
rais. 

N a introdução, o documento explica 
que, do ponto de vista físico, o con

ceito de espaço deve ser caracterizado sob 
dois aspectos: o espaço aéreo, sobre o qual 
é necessário assegurar a soberania, e o es
paço externo, para o qual devemos desen
volver autonomia tecnológica. E assinala: 
"A soberania sobre o território nacional 
é um princípio fundamental que, explícita 
ou implicitamente, deve estar contido no 
texto da Carta Magna. O mar territorial, 
a plataforma continental e o espaço aéreo, 
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fronteiras imediatas e naturais dessa sobe
rania, não podem ser esquecidos. É neces
sário conhecê-los e ocupá-los para que es
ta soberania possa ser exercida em pleni
tude. Quando as informações sobre nos
sos recursos terrestres e marinhos são mais 
facilmente acessíveis a outras nações do 
que a nós mesmos, a soberania sobre es
ses recursos corre perigo. Não há forma, 
por outro lado, de coibir nações de pers
crutar territórios. Mister se faz que nós 
mesmos desenvolvamos o conhecimento 
necessário e tenhamos todas as informa
ções vitais sobre nossos recursos, para que 
não cheguemos a eles com atraso e possa
mos utilizá-los quando preciso." 

O estudo apresentado pelo documento 
aborda os principais temas que dizem res
peito às atividades espaciais: ciências espa
ciais e atmosféricas, tendo como subitens 
meteorologia, geofísica, astronomia e as
trofísica; aplicações espaciais, incluindo 
sensoriamento remoto, meteorologia eco
leta de dados, navegação e telecomunica
ções; e, finalmente, atividades espaciais e 
àesenvolvimento tecnológico. Resumindo 
essas atividades, o documento explica que 
"as ciências espaciais e atmosféricas são 
ciências básicas que, além de objetivarem 
o avanço da fronteira do conhecimento, 
têm contribuído em muito para a qualida
de de vida do homem, quer através de ser-

viços e subprodutos tecnológicos, quer sob 
a forma cultural e no desenvolvimento de 
capacitação profissional''. 

Diz ainda o documento: 
''O desenvolvimento de sistemas espa

ciais impõe desafios tecnológicos ímpares, 
referentes a várias áreas do conhecimento. 
A solução dos problemas colocados pela 
complexidade dos sistemas, das condições 
extremas a que são expostos e pela confia
bilidade exigida, envolve e proporciona o 
desenvolvimento de diversas áreas de co
nhecimento, como materiais, sensores, es
truturas, mecânica de precisão, energia, 
controle, eletrônica, telecomunicações, in
formática, gerenciamento, entre outras. 
Por outro lado, os benefícios econômicos 
indiretos gerados pela aplicação de tecno
logias espaciais a outros setores da ativi
dade econômica são também importantes 
e podem até superar os benefícios econô
micos diretos. Propõe-se que o Brasil en
care as atividades espaciais como uma fer
ramenta do desenvolvimento da tecnologia 
de ponta.'' 

A Sociedade Brasileira para o Progres
so da Ciência (SBPC) participou dos de
bates que precederam a definição do do
cumento e de sua elaboração, ao lado das 
sociedades brasileiras de Automática, Ciên
cias Mecânicas, Computação, Geofísica, 
Matemática Aplicada e Computacional, 
Meteorologia, Telecomunicações, da Socie
dade de Especialistas Latino-Americanos 
em Sensoriamento Remoto e da Socieda
de Astronômica Brasileira. Além dessas, 
foram convidados também órgãos gover
namentais como os ministérios da Ciência 
e Tecnologia e das Relações Exteriores, o 
Instituto de Pesquisas Espaciais (lnpe), o 
Instituto Astronômico e Geofísico da Uni
versidade de São Paulo, o Instituto Tec
nológico de Aeronáutica e o Observatório 
Nacional, entre outros. 

A íntegra do documento "Ciência e Tec
nologia Espaciais e a Constituinte'' está 
disponível no lnpe, bastando solicitar, pelo 
telefone (0123) 22-9977 (ramais 364 ou 
255), ou por escrito, à Assessoria de Co
municação Social do Instituto de Pesqui
sas Espaciais, Caixa Postal 515 - São J o
sé dos Campos - CEP 12201 - SP. 

Fabíola de Oliveira 
Jornalista 
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VASe 
TUDO PARA TER voct A BORDQ 

Para isso, a Vasp trouxe novos 
aVJóes - nada menos que o Boeing 
737-300, o mais moderno do munda 

Criou novas opções de horários, 
voa para todas as capitais do país 

com novas rotas, aumentou 
freqüências e tem.o maior número 
de vôos diretos. 
Está mudando completamente seu 
VJ'sua/, ficando ainda mais bonlfa, 
agradável e moderna. 

~VJISP 
7üdo para ter voce a borda 

O que não mudou foi a simpatia, 
a cordlalidade e a eflóência dos 
seus func,onános. 

Confira. Veja tudo o que a Vasp está 
fazendo para ter você a borda 
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