


O nosso grupo só tem firmas 
reconhecidas. 

Estamos falando do 
Grupo Machline. E estamos 
falando de empresas 
reconhecidas por todo mundo. 

Para você ter uma idéia, 
estamos falando da Sharp, 
uma das empresas líderes do 

SHARP 

Grupo e qqe atua nas áreas 
de Vídeo, Audio, Cálculo, 
Lazer Eletrônico e Automação 
de Escritórios. A Sharp 
lidera os mercados de TV em 
cores, com mais de 3 milhões 
de aparelhos vendidos, de 
videocassete e videocâmera. 

Estamos falando da 
Sid, cuja divisão é integrada 
pela Sid Informática, a maior 
indústria brasileira do setor, 
Sid Microeletrônica e Sid 

Telecon, que participam do 
mercado de micros, minis 
e supenninicomputadores, 
Automação Bancária 
( A TMs, Terminais Bancários, 
Terminais de Consulta e 
Cash Dispenser), Automação 
Comercial (Terminais de 
Ponto de Venda) e 
Automação de Éscritórios; 
semicondutores, transistores 
e circuitos integrados 
(lineares e rugi tais), 
componentes fundamentais 
para a industrialização de 
equipamentos de informática, 
telecomunicações e 
aparelhos de vídeo e áudio. 

E estamos falando do 
Sistema Financeiro Digibanco, 
que completa o trio de 

DiGiBANCO 
empresas líderes do Grupo. 
O Digibanco é composto por 
Banco Comercial, Banco 
de Investimentos, Seguradora, 
Corretora e Distribuidora de 
Câmbio e Valores Mobiliários. 

Buscando conscientemente 
CJ crescimento, sempre 
procurando participar de 
mercados com forte tendência 
de expansão e que garantam 
bons níveis de retomo do 
capit.al investido, somos hoje, 
reconhecidamente, o maior 
grupo empresarial do país 
dedicado à alta tecnologia. 
E vamos continuar crescendo, 
buscando sempre aprimorar 
nossos produtos e serviços. 
Para continuarmos merecendo 
o reconhecimento de todos. 
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IMAGENS E COMPUTADORES: 
VEGETAÇÃO À VISTA 
Vitor Celso de Carvalho 

A exuberância da paisagem brasileira vem sendo comprometida pela explora
ção irracional. Mas o sensoriamento remoto, feito por satélites, pode contri
buir para inventariar e preservar a cobertura vegetal que nos resta. 

COLORINDO O INVISÍVEL: 
QUANDO OS ÁTOMOS SE SOMAM 
Gilberto Fernandes de Sá e Petrus d' Amorim Santa-Cruz 

Nos últimos anos, o estudo das substâncias luminescentes levou ao desenvol
vimento de processos de grande importância tecnológica, que permitem a con
versão de radiação infravermelha em radiação visível. 

PARQUE DAS EMAS 
Kent H. Redford 

Dominado por extensas áreas de gramíneas e cerrado, cortadas por exube
rantes matas de galeria e com uma fauna extremamente rica, o Parque Nacio
nal das Emas é um ecossistema singular em toda a América do Sul. 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Walter Celso de Lima e Jorge Moniz Barreto 

Programas que permitem ao computador trabalhar à maneira da mente hu
mana - por meio de símbolos, num processo de pesquisa exploratória - têm, 
entre suas inúmeras aplicações, o diagnóstico médico. 

REPENSANDO A TRADIÇÃO 
Lúcia Lippi OJiveira 

A relação entre os intelectuais e o poder no Brasil é pensada a partir do movi
mento modernista e do pensamento católico nos anos 20, e do compromisso 
político e ideológico que caracteriza a década seguinte. 
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CARTAS DOS LEITORES 

HIPERMETROPIA 
INVOLUNTÁRIA 

Gostaria de submeter a uma crítica o 
editorial "Miopia progressiva" (Ciência 
Hoje n? 30), que trata da questão do 
planejamento econômico, considerado 
importante para a aceleração do 
desenvolvimento e a melhoria do perfil 
de distribuição da renda. A 
argumentação ali desenvolvida não é 
consistente e incorre em erros de 
avaliação sobre o processo histórico 
contemporâneo. 

A imensa expansão da produtividade 
ocorrida no século XIX deveu-se aos 
descobrimentos científicos dessa época, 
e não 'ao capitalismo. As flutuações 
econômicas, as desigualdades entre 
países e a concentração de recursos em 
mãos de minorias também não são 
problemas originados pelo capitalismo, 
mas problemas muito antigos, que 
foram atenuados justamente pelo 
advento do novo sistema. A maior 
participação das massas no produto 
social, por exemplo, é, conforme 
assinalou o historiador inglês Arnold 
Toynbee (1889-1975), uma das 
características mais marcantes de nossa 
época. Esta participação pode ser 
verificada especialmente naqueles países 
(Estados Unidos, Europc1. ocidental e 
Japão) em que o capitalismo foi 
adotado como sistema econômico. 

Não se pode aceitar tampouco a 
argumentação de que o ''o mecanismo 
de mercado é míope em relação ao 
futuro", tornando-se necessário 
fortalecer as práticas de planejamento. 
Aqui, é necessário distinguir dois tipos 
de ordem. A primeira é a ordem geral 
da sociedade ("cosmos", para os 
gregos), na qual convivem legiões de 
agentes econômicos independentes, cada 
um com objetivos próprios, e onde 
imperam normas de c.omportamento 
gerais e abstratas, quase sempre de 
conteúdo negativo ("não matarás", por 
exemplo). A segunda é a ordem da 
organização ("táxis"), formada quando 
um grupo de indivíduos cria um agente 
econômico colegiado, no encalço de 
uma empresa com objetivos 
determinados . Trata-se, neste caso, de 
uma ordem exógena, imposta por 
autoridade e regida por leis que têm 
basicamente conteúdo positivo, 
demandando ( e não prescrevendo) certas 
ações. 

O termo planejamento constitui um 
contra-senso quando aplicado à ordem 
geral, cuja essência é ser espontânea, 
não deliberada. Podemos parafrasear da 
seguinte maneira um silogismo de 
Friedrich Hayek: se planejar a ação de 
um agente econômico faz sentido 
porque ela ocorre dentro de uma ordem 
que o agente compartilha com outro, 
então planejar a ação da própria ordem 
não faz sentido, porque ela não pode 
ocorrer dentro de si mesma. Ou seja: a 
ordem geral não pode ter objetivos 
concretos, por separado dos inúmeros 
objetivos concretos dos agentes 
componentes. E, sem objetivos, 
planejamento não faz sentido. 

O "desafio de planejar a sociedade 
democrática", como consta do editorial, 
não é, portanto, um desafio. É uma 
ilusão. O que ocorre na realidade é que 
um dos agentes econômicos contidos na 
ordem geral, chamado governo, se 
outorga o direito de alterar 
arbitrariamente as leis abstratas que a 
regem, substituindo-as por comandos 
concretos. Isso não é planejamento, 
mas sim interferência. 

Essa interferência não pode melhorar 
o funcionamento da ordem geral por 
duas razões principais: 

a) porque nenhuma autoridade 
interveniente pode possuir os 
conhecimentos necessários para tomar 
decisões corretas em todas as inúmeras 
áreas do mercado; 

b) porque as certezas jurídicas e 
tendências dos indicadores econômicos 
em que se fundamenta o planejamento 
das organizações individuais (fornecidos 
pela ordem geral) tornar-se-ão incertas e 
deturpadas em razão direta do grau de 
arbitrariedade que está implícito na 
interferência. 

É realmente incompreensível que se 
insista, absurdamente, nesse 
procedimento já totalmente 
desacreditado. 

O fato de ter sido esvaziada a 
Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República deve ser 
saudado, não como uma atitude míope, 
mas como um passo no bom sentido. 
Mas, como não se tem notícia de que 
este passo tenha sido dado com plena 
consciência da argumentação aqui 
apresentada, ele deveria ser 
caracterizado não como ''miopia 
progressiva", mas como "hipermetropia 
involuntária". 
Carlos Stegmann, São Paulo 

CONTRA JACUÍ I 
Durante o VI Encontro Estadual dos 

Geneticistas do Rio Grande do Sul, foi 
feito um abaixo-assinado em protesto 
contra a infração, pela Eletrosul 
(empresa do Ministério das Minas e 
Energia), da lei federal que exige 
licenciamento prévio para projetos que 
afetem o meio ambiente. 

A despeito da negativa da Secretaria 
Estadual da Saúde e Meio Ambiente 
(SSMA) do RS', a empresa estatal está 
construindo uma usina termelétrica a 
carvão de 350 megaw·atts de potência, a 
30 km de Porto Alegre. O 
funcionamento da usina, denominada 
Jacuí I, contaminaria a água, o ar e o 
solo da região metropolitana com 
emissões gasosas ácidas de óxidos de 
enxofre e nitrogênio, particuladas com 
metais genotóxicos como mercúrio, 
selênio, cromo, cádmio, arsênio, 
chumbo, níquel, tório e urânio. 
Segundo o Departamento do Meio 
Ambiente da SSMA, haveria aumento 
na incidência de câncer de todos os 
tipos, doenças das vias respiratórias e 
da visão, degradação da qualidade da 
água e diminuição da transparência 
atmosférica. A produtividade agrícola 
seria afetada e, em certas áreas, a 
apicultura seria impossível. 

A Eletrosul está sendo processada 
pela SSMA e por uma entidade 
comunitária. 
Flavio Lewgoy, Departamento de Genética da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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AFAPERJ 
TEM ffl PAPEL MIJIIO 

IMPORTANTE RESERVADO 
PARA O PESOIJISADOR. 

A FAPERJ - Fundação de 
1 Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro -
já está recebendo os 
pedidos de aux11ios e 
bolsas. Basta preencher o 
formulário apropriado e 
devolvê-lo à FAPER], para 
ser considerado um sério 
candidato. 

=-' ~=~ : Fundação de Amparo ~ Pesquisa 
■ &ar" .. ,.., do Estado do Rio de Janeiro 

Av. Erasmo Braga, 118- 6.0 andar- Tels.: (021)221-5219- 221-7846 -Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 
Rua São José, 35 -15.º andar -Tels.: (021)221-7993 - 252-8716 -Rio de Janeiro 

tte;t,,N·trmm 
UM GOVERNO DE TRABALHO 



A CÉSAR O QUE 
É DE CÉSAR 

Tendo em mãos o n? 36 da revista 
Ciência Hoje, detive-me numa matéria 
assinada por Joaquim Falcão, sob o 
título "Constituinte 87" . Não é meu 
propósito discutir a qualidade ou 
validade do texto (bom) e sim protestar 
q\lanto à omissão do nome dos três 
ilustradores, por sinal muito 
conhecidos, pela ordem: Théo, 
J. Carlos e Oswaldo Storni . 

Quero salientar que não conheço, ou 
conheci, aqueles coleguinhas, apenas 
minha intenção é fazer justiça, pois na 
época da publicação das ilustrações em 
O Malho eu ainda não havia nascido . 
Aliás, o crédito para os pesquisadores 
Paulo Morais - Cassia Melo está bem 
visível. 
Ionaldo Cavalcanti, São Paulo (SP) 

• O leitor, que é artista plástico, tem e 
não tem razão. Sem dúvida, o nome do 
autor deve constar ao lado de sua 
obra, seja fotografia ou ilustração, e 
procuramos sempre seguir essa regra. 
Acontece que nem todas as ilustrações 
colhidas pelos pesquisadores em O 
Malho e Careta, nas preciosas coleções 
dessas revistas conservadas pela 
Biblioteca Nacional, foram publicadas 
na época com menção de autoria. 
Algumas, pelo traço, são fáceis de 
identificar. Outras não. Para não 
incorrer em erro, optamos pela 
publicação sem créditos. A carta de 
lona/do Cavalcanti é uma oportunidade 
para que esse critério seja explicado. 

4 

AMIGOS DO 
INCONSCIENTE 

Li com satisfação a reportagem 
sobre essa figura extraordinária que é a 
dra. Nise da Silveira e gostaria de saber 
- assim como, acredito, muitos outros 
leitores de Ciência Hoje - como 
colaborar para a continuação do seu 
trabalho em favor dos doentes mentais, 
tanto no Museu do Inconsciente como na 
Casa das Palmeiras. 
Noêmia Soares, Maceió (AL) 

• A Sociedade dos Amigos do Museu 
do Inconsciente, que é presidida 
atualmente pela artista plástica Anna 
Letycia, vai reabrir brevemente as 
inscrições para várias modalidades de 
sócio. A leitora e outros interessados 
podem escrever para a Rua Marquês de 
Abrantes 1511503, Botafogo, Rio de 
Janeiro, CEP 22230, a fim de obter 
mais informações. Para o mesmo 
endereço pode ser enviada também 
correspondência referente à Casa das 
Palmeiras. Para conhecer mais sobre a 
obra da dra. Nise, recomendamos seus 
livros Imagens do Inconsciente, Casa 
das Palmeiras - a emoção de lidar e 
Terapêutica Ocupacional - teoria e 
prática. Os dois primeiros foram 
publicados pela Editora Alhambra (Rua 
Barão de Mesquita 891 loja 22, Rio de 
Janeiro, CEP 20540), o terceiro pode 
ser solicitado no endereço acima. 

ABROLHOS 
PEDE SOCORRO 

O arquipélago e o pareei dos 
Abrolhos são parte do Parque Nacional 
Marinho de Abrolhos (ver "Um parque 
nacional para Abrolhos", em Ciência 
Hoje n? 2, p. 39 e "S.O.S. Corais", 
em Ciência Hoje n? 26, p. 34). 
Localizado ao largo do sul da Bahia, o 
parque aparece assinalado em todas as 
cartas náuticas, assim como também 
estão os recifes perigosos à navegação. 

No final de julho deste ano, num dia 
claro e de mar calmo, seguia para o 
Norte o navio Go/den Unity -
pertencente a proprietário ameFicano, 
com comandante grego, tripulação 
filipina e bandeira panamenha. Na 
altura do pareei, o navio virou para a 

esquerda e o invadiu, ziguezagueando, 
das 11 h30min às 17 horas, sobre os 
chapeirões (recifes à flor da água). Sem 
atender aos chamados do radiofarol de 
Abrolhos, quebrou cerca de seis 
quilômetros de extensão do pareei. 
Depois, chegando ao arquipélago, 
quebrou a franja recifal da ilha de 
Santa Bárbara. Uma corveta da 
marinha o desencalhou, mas veio o 
vento sul e o Go/den Unity foi 
novamente de encontro à Santa 
Bárbara, com as máquinas funcionando 
e o hélice triturando corais, 
peixes, tudo. 

Esta inacreditável história terminou 
aparentemente com o navio de 130 
metros rebocado e no estaleiro. 
Liberado, o comandante voltou para 
casa. Mas, inconformados, os 
coordenadores do Parque Nacional 
Marinho de Abro lhos tentam obter, na 
Justiça de Salvador, uma indenização 
de perdas e danos. Embora os danos 
causados sejam irreversíveis - as 
condições atuais impedirão que os 
recifes mais atingidos tornem a 
crescer - , a ação é legal e 
moralmente imperiosa. 

Recentemente, estivemos em Abrolhos 
e pudemos constatar o rastro da 
destruição causada pelo velho navio, 
cujo seguro valia mais que ele próprio. 
Observamos também um nítido 
empobrecimento em áreas estudadas na 
década de 70. Espécies endêmicas 
milenares, exclusivas da região, têm 
sido intensivamente coletadas por 
turistas e comerciantes de corais, que 
até os exportam. Sem infra-estrutura 
que inclua embarcações, pessoal 
e patrulhamento constante, os 
coordenadores não têm como impedir o 
desrespeito constante à legislação que 
protege os parques nacionais. A 
indenização por perdas e danos terá, 
assim, além do inegável valor moral, o 
valor prático de fornecer recursos para 
a proteção do parque. Até quando o 
patrimônio dos brasileiros será 
impunemente dilapidado? 

Abrolhos é um banco genético único, 
com numerosas espécies endêmicas, 
várias delas ainda desconhecidas para a 
ciência. Constitui um patrimônio 
natural tão rico quanto frágil e não 
poderá sobreviver se à ação dos piratas 
se somar a omissão das autoridades. 

Maria Júlia da Costa Belém, Museu 
Nacional, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro 
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A FINEP 
mbém investe 

na sua saúde 

Os laboratórios, instalados na Fundação Oswaldo Cruz, 
responsáveis pela produção de milhões de doses de vacinas 
por ano, foram financiados pela FINEP. O apoio à pesquisa e 

à capacitação tecnológica de entidades como a Fiocruz é 
uma das preocupações permanentes da FINEP, o banco de 

~ fomento do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. ~-.~ 
~ , FINEP, 20 anos investindo no futuro 

Financiadora de Estudos e Projetos 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
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Diana e Diana Jr: 
robustez e desempenho 

para todo tipo de trabalho. 
Você não precisa pagar o preço de uma impressora de linha para obter 

o desempenho que ela lhe oferece : a Diana pode fazer o serviço, por um 
terço do preço. 

E, ao contrário das impressoras de linha, você ainda tem a vantagem de 
uma impressora capaz de imprimir gráficos em sete densidade"S distintas, o 
que permite rodar os softwares mais avançados e até a impressão de códigos 
de barra. Na impressão de textos , ela permite variar a densidade de 
impressão, condensando ou expandindo os caracteres de acordo com as 
suas necessidades.Além disso, para impressos que exijam uma apresentação 
dos caracteres melhor, ela pode imprimir em Qualidade Carta ou Memorando. 
Para completar, ela é totalmente compatível com os micros PC. 

· E seus impressos poderão ser tirados com formulários contínuos ou 
folhas avulsas em até cinco vias , e qualidade de impressão ajustável para 
cada caso. Além disso, você pode usar formulários de até 136 colunas, os 
mesmos das impressoras de linha. 

Tudo isso com a marca Elebra: a mais completa linha de periféricos para 
computadores. Sem falar na garantia e alta tecnologia , confiabilidade e o 
suporte da maior Rede Nacional de Serviços . 
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Caracteres por linhas (12,5 CPP) 

~ elebra 
Divisão Periféricos 



AO LEITOR 

A ESTABILIDADE QAS INSTITUIÇOES 
CIENTIFICAS 

O presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
Sérgio Arouca, foi convidado pelo ministro da Saú
de a se afastar do cargo. Políticos influentes o exi
gem. Políticos de que políticas? Não sabemos. As ra
zões não são divulgadas. Podemos apenas supor. 

Não é um mero cargo que está em jogo. Nem um 
centro de pesquisas, entre outros: a Fiocruz é um sím
bolo das relações entre a ciência e o poder. Em 1970, 
o "massacre de Manguinhos", de triste memória, 
marcou a história da ciência em nosso país. Intervir 
hoje na Fiocruz é ainda mais grave: é ameaçar a po
lítica científica que busca a autonomia e a capacita
ção em áreas fundamentais para o nosso desenvolvi
mento, como a informática, a biotecnologia ou a far
macologia. 

Atualmente, a Fiocruz é uma instituição viva, que 
reúne laboratórios .dinâmicos e equipes competentes. 
Pesquisa-se, ali, a biologia molecular do Trypanoso
ma cruzi, a partir da qual se poderá fazer a preven
ção e a terapia da doença de Chagas. A quem inte
ressa fechar esse laboratório? A Bio-Manguinhos, 
juntamente com o Instituto Butantan, está empenha
da na produção de vacinas. O objetivo é alcançar a 
auto-suficiência nacional nessa área crítica da saúde 
pública. Isso contraria que interesses? No laborató
rio de imunologia, isolou-se recentemente o vírus da 
AIOS. Passa a ser possível produzir kits para diag
nóstico sem pagar, às multinacionais da saúde, pe
sados royalties pelo aluguei do vírus (importado). 
Errou-se em isolar o vírus? 

Seriam outras as razões do convite à demissão? 
Quais? Talvez seja possível encontrá-las no empenho 
da Fiocruz em defender a reforma sanitária. Ou em 
apoiar e informar os constituintes que elaboraram o 
capítulo "Saúde" do anteprojeto de constituição. Ou 
ainda em contribuir para a discussão e elaboração do 
capítulo "Ciência e tecnologia". Nele, se estabelece 
que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvi
mento científico, a autonomia e a capacitação tecno
lógicas e a pesquisa científica básica, e mais: que o 
''mercado interno integra o patrimônio nacional, de
vendo ser ordenado de modo a viabilizar o desenvol
vimento sócio-econômico, o bem-estar da população 
e a realização da autonomia tecnológica e cultural da 
nação" (princípio fundamental, por exemplo, para 
o desenvolvimento de uma indústria famacêutica na
cional). Há políticos influentes a quem tudo isso cer
tamente incomoda. Não seria difícil identificá-los. A 
história do nosso desenvolvimento científico registra 
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grande número deles. Em 1970, chamavam-se Rocha 
Lagoa; agora têm outros nomes, pouco importa. Co
nhecemos suas intenções. 

A tentativa de hoje tem clara dimensão política, 
que deve ser denuncia.da. É uma agressão a toda a 
ciência nacional. 

*** 
No editorial de abril deste ano (Ciência Hoje n~ 30), 

insistíamos sobre a necessidade urgente de revalori
zação da atividade de planejamento, indevidamente 
associada ao autoritarismo. 

Já então apontávamos que o planejamento é incom
patível com injunções conjunturais que, com grande 
freqüência, determinam mudanças do pessoal, da es
trutura ou de atribuições de órgãos governamentais. 
Ou seja: antes mesmo de pensar em planejamento em 
seu sentido mais amplo, é preciso assegurar condi
ções mínimas de continuidade política e administra
tiva. 

Esse requisito, de valor geral, converte-se em ne
cessidade primordial no caso das instituições cientí
ficas. Estas - bem como os órgãos, agências e mi
nistérios que as apóiam - só podem exercer seu pa
pel quando a continuidade de seu trabalho está ga
rantida, sob diretrizes claras e ·de longo prazo. 

Infelizmente, em vez de avançar, parece que retroa
gimos neste ponto. Os persistentes rumores, que 
já duram alguns meses, sobre mudanças na Funda
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(FIBGE) - onde há fumaça, há fogo - e agora na 
Fiocruz são exemplos eloqüentes. 

Não se trata de defender pessoas, mas princípios 
e realizações concretas, bem como a credibilidade das 
instituições. É evidente que não se podem despoliti
zar as ações de governo. Mas, neste país, o governo 
diversificou muito suas atividades. A contrapartida 
do apoio à legitimidade estratégica dessa presença go
vernamental tem que ser o reconhecimento das con
dições específicas para o seu desempenho adequado. 

Entre estas, não se inclui a partidarização abusiva 
no preenchimento de cargos e funções que têm uma 
dimensão técnica fundamental. Esta pode, ou não, 
vir acompanhada de uma associação partidária. De
ve, porém, ser avaliada com base em seus resultados, 
aferidos segundo parâmetros construídos por meio 
de uma atividade de planejamento democrático. Um 
planejamento que atenda aos mais altos interesses da 
nação. 

Os Editores 
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Em busca da prevenção da· cegueira 
A retinose pigmentar, doença c~ônica e 

progressiva que acomete a retma, en~ 
volvendo principalmente a camada de cé-

. lulas fotossensíveis (cones e bastonetes), 
pode levar à cegueira. A retina de seus por
tadores apresenta, a partir da zona equa
torial, uma distribuição anormal dos pig
mentos sob a forma de corpúsculos ósseos. 
A papila (disco óptico do fundo do olho, 
que corresponde à entrada do nervo ópti
co) apresenta-se pálida e os vasos retinia
nos, afinados. 

A etiologia da retinose pigmentar ainda 
não foi determinada, mas entre as causas 
prováveis estão: distúrbios metabólicos, al
terações genéticas ou processos auto
imunes. Esta última hipótese, levantada pe
lo oftalmologista Hilton Rocha, tem sido 
particularmente estudada por nós, em Be
lo Horizonte. 

Por doença auto-imune compreende-se 
uma série de processos biológicos em que 
se verifica uma resposta agressiva do or
ganismo contra si próprio. Como reação, 
a resposta imunológica envolve: processos 
celulares, de que participam os linfócitos 
e seus produtos (linfocinas e interleucinas); 
processos humorais, mediados pelos anti
corpos; e aqueles resultantes da interação 
conjunta das células .e dos ·anticorpos com 
a ativação de sistemas.auxiliares. Nas doen
ças auto-imunes há participação desses três 
componentes, normalmente importantes 
para nos proteger contra a ação de vírus, 
bactérias e toxinas. 

Para haver percepção luminosa (visão), 
é necessário que as radiações da luz in

cidam sobre a retina. Ali, ocorrem reações 
químicas que envolvem alterações nas mo
léculas dos pigmentos visuais dos neurônios "' 
fotossensíveis. Geram-se assim impulsos i 
elétricos que são conduzidos pelas vias óp- § 

ticas até o cérebro, onde são decodificados. :i 
Aparelhos como o eletrorretinógrafo per- ~ 
mitem medir as correntes elétricas produ- ] 
zidas pela transformação do estímulo lu- .g 
minoso em mensagem para o <::érebro. A ] 
análise do eletrorretinograma permite ao -~ 
oftalmologista avaliar o estado funcional ~ 
dos cones e bastonetes. O comprometimen- •~
to da retina pode ser detectado também pe- j 
lo exame do campo visual ou campimetria. g 

Uma vez lesadas, as partes neurais do ~ 
olho não se regeneram e os meios transpa- g_ 
rentes se opacificam: ocorre cicatrização e -~ 
os tecidos se tornam incapazes de desem- ~ 
penhar suas funções normais. Disto decorre ] 
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a importância dos procedimentos que per
mitem verificar, com a necessária antece
dência - isto é, antes do comprometimen
to irremediável da visão-, a possibilida
de da ocorrência de doenças. 

Em 1975, com a colaboração de Hilton 
Rocha, Cristiano Barsante, Maria Au

gusta Tamioso e Ricardo Nobre, do Insti
tuto Hilton Rocha, em Belo Horizonte, co
meçamos a colecionar evidências de que a 
retinose pigmentar pode ter um componen
te auto-imune ou de auto-agressão. Cabe 
observar que não se trata de uma doença 
rara: mensalmente, cerca de dez pacientes 
que procuram pela primeira vez o Serviço 
de Imunologia do referido instituto recebe 
esse diagnóstico. 

Trabalhando junto a crianças filhas de 
portadores de retinose pigmentar, Augus
ta Tamioso as submeteu a uma série de exa
mes oftalmológicos - oftalmoscopia, cam.:. 
pimetria, eletrorretinografia e perfil imu
nológico (exame do sistema humoral e ce
lular) - dirigidos a antígenos da úvea (re-

giões pigmentadas que conferem "cor" ao 
olho) e a antígenos solúveis da retina (AgU 
e AgS). Os resultados obtidos foram com
parados a exames semelhantes realizados 
em um grupo de crianças sem precedentes 
familiares desse tipo de patologia. 

Os exames de 20 crianças filhas de por
tadores de retinose pigmentar revelaram al
terações no eletrorretinograma, que se 
apresentou diminuído ou abolido em 12 de
las, bem como alterações nos níveis de lin
fócitos T (derivados do timo, glândula lo
calizada no interior do tórax, responsável 
pela coordenação da resposta imunológi
ca em crianças). Freqüentemente, os linfó
citos T ativos (L Ta) estavam aumentados 
e as imunoglobulinas IgM (anticorpos de 
baixo peso molecular relacionados a res
postas secundárias), elevadas. 

Quando injetado na pele de indivíduos 
filhos de pacientes com retinose pigmentar, 
o antígeno S produz uma reação de endu
recimento local (intradermorreação positi
va), porque uma infiltração de linfócitos 
sensibilizados e não sensibilizados causa 
uma reação inflamatória. 

Foi possível pesquisar, in vitro, a presen
ça dos linfócitos sensibilizados ao AgS. 
Empregamos a técnica LAI, desenvolvida 
em 1972 pelos pesquisadores norte
americanos W.J. Halladay e S. Miller. O 
fundamento dessa técnica é a propriedade 
que têm as células brancas do sangue (leu
cócitos) de aderir ao vidro ou ao plástico. 
A adesão resiste mesmo a lavagens repeti
das, mas quando se adicionam antígenos 

Ao lado, distrofia pigmentar central e periféri
ca. A coloração esbranquiçada indica formações 
osteoclásticas. Abaixo, à esquerda, degeneração 
da região central da retina e à direita, distrofia 
pigmentar primária periférica e central. 
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aos leucócitos aderidos, estes passam a in
teragir com os linfócitos sensibilizados, que 
produzem então uma substância quedes
prende os leucócitos do vidro. A contagem 
das células antes e após a adição do antí
geno permite verificar se há células sensi
bilizadas ao antígeno. 

Em nossa pesquisa, utilizamos leucóci
tos dos filhos de portadores de retinose pig
mentar incubados com antígeno solúvel da 
retina. Por meio das reações de hemaglu
tinação passiva (glóbulos vermelhos do gru
po sangüíneo O/Rh + são sensibilizados 
com AgS e AgU), pesquisamos a presença 
de anticorpos anti-AgS e anti-AgU nosso
ros em estudo. Dos 20 pacientes testados, 
14 apresentaram anticorpos contra AgS; 13 
tinham anticorpos contra AgU; dez apre
sentaram reação positiva no teste de ade
rência dos leucócitos e seis, intradermor
reação positiva. 

Esses exames têm permitido selecionar as 
crianças portadoras da doença ainda em fa
se inicial, o que possibilita ao clínico ten
tar uma terapia imunomoduladora à base 
de extrato de linfócitos. 

As ordens para ativação e inibição dos 
linfócitos são dadas por substâncias presen
tes no interior dessas células, as linfocinas 
e interleucinas. Estas podem ser obtidas a 
partir de linfócitos do sangue circulante ou 
do baço. Adicionando-se água destilada 
aos linfócitos e promovendo, por três ve
zes consecutivas, congelamento e descon
gelamento, produz-se uma espécie de cho
que que leva à ruptura da membrana da cé
lula e à conseqüente liberação das linfoci
nas e interleucinas. 

Após a remoção dos restos celulares por 
centrifugação, essas substâncias são con
centradas por evaporação do solvente e po
dem ser administradas ao paciente. Há al
gumas décadas, o pesquisador norte
americano H. S. Lawrence purificou, a 
partir do extrato de linfócitos, uma linfo
cina de peso molecular inferior a dez mil 
quilodáltons (kd), capaz de transferir a ca
pacidade imunológica de um indivíduo pa
ra outro, a qual foi denominada "fator de 
transferência''. 

A idéia de utilizar o extrato total de lin
fócitos baseou-se no fato de que os linfó-

citos de indivíduos normais produzem fa
tores supressores e auxiliares em propor
ções ótimas. Uma vez que os pacientes por
tadores de doenças auto-imunes apresen
tam um desequilíbrio da produção de fa
tores auxiliares e supressores, tentou-se in
jetar extratos de leucócitos obtidos de in
divíduos ou animais sãos, com a finalida
de de promover homeostase imunológica 
nos pacientes. 

Atualmente, esse extrato é obtido de lin
fócitos de baço de boi, evitando-se o uso 
de células humanas, possíveis transmisso
ras do vírus da síndrome da imunodeficiên
cia adquirida (AIOS). Nos últimos 11 anos 
de estudos, a utilização dessa terapia tem 
mostrado ser possível deter a marcha evo
lutiva da retinose pigmentar. 

Lucyr Jones Antunes 
Departamento de Bioquímica e Imunologia, 
Universidade Federal de Minas Gerais 
Instituto Hilton Rocha 

Elisabeto Ribeiro Gonçalves 
Instituto Hilton Rocha 
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A pesquisa gerando as nossas soluções de problemas 
científicos e tecnológicos 

- programação científica 
- métodos computacionais em engenharia 
- modelagem matemática e análise numérica 
- modelagem estatística e análise de dados 
- microprocessadores 
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Determinação da estrutura 
cristalina e molecular da emotina z 

O potencial da flora brasileira como fonte 
de substâncias úteis tem sido enalteci

do pelos fitoquímicos - químicos que lidam 
com plantas - em reuniões científicas, pu
blicações e projetos. Apesar disso, das 120 mil 
espécies existentes no país, apenas cerca de 
600 tiveram sua composição química anali
sada. Por isso seu estudo tornou-se uma das 
linhas de pesquisa prioritárias, na área de quí
mica orgânica, para o Departamento de Quí
mica do Instituto de Ciências Exatas da Uni
versidade Federal de Minas Gerais. 

As principais espécies em estudo pertencem 
às famílias das leguminosas, compostas, big
noniáceas, anonáceas e icacináceas. Entre es
sas últimas, é de particular interesse a pesqui
sa da emotina z, isolada pela primeira vez em 
1979, a partir do umari-gordo (Poraqueiba 
paraensis) e, posteriormente, em 1983, no 
umari-amarelo (Poraqueiba guianensis), ár
vores produtoras de frutos comestíveis e co
letadas da Amazônia. A madeira de ambas 
as espécies contém a emotina z. 

As icacináceas constituem uma família 
pantropical, que só no continente americano 
é representada por 12 gêneros abrangendo 70 
espécies. O centro de distribuição dessas es
pécies em nosso continente é a parte norte da 
bacia am&2ônica brasileira. A emotina z é um 
sesquiterpeno (hidrocarboneto terpênico de 
fórmula C15 l:-1200 4). A denominação emoti
na foi dada a moléculas parecidas, isoladas 
inicialmente no limão-do-mato (Emmotum 
nitens), árvore da família das olacáceas, na
tiva de Goiás, Bahia e Pernambuco. Pouco se 
sabia sobre a composição química das icaci
náceas. Mas a partir de 1970, com o isolamen
to da camptoteçina e de outros agentes anti
leucêmicos e antitumorais, acentuou-se o in
teresse científico por essa família. 

As espécies de plantas analisadas apresen
taram grande variedade de substâncias isola
das, porém os sesquiterpenos do tipo eudes
mano (figura 1) rearranjado - as emotinas 
- destacam-se entre as classes de metabóli
tos secundários. Estas substâncias foram iso
ladas de todas as espécies dos gêneros Pora
queiba e Emmotum, entre os quais os botâ
nicos reconhecem uma afinidade morfológi
ca. Só os extratos benzênico e etanólico (fra
ções de substâncias extraídas com benzeno e 
etanol) do cerne de um espécime de Emmo
tum nitens coletado em Diamantina (MG) 
forneceram mais de 30 substâncias, sendo 21 
emotinas. 
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As 32 emotinas isoladas de gêneros de ica
cináceas podem ser classificadas em seis gru
pos distintos, de acordo com as característi
cas estruturais dessas substâncias. A emoti-

1 eudesmano 

1.4-dimetil-7-isopropildecalina 

na z pertence ao grupo dos sesquiterpenos 
tetra-hidronaftalênicos (tipo tetralina - figu
ra 2). Transformações químicas e interconver
sões (tratamento da substância que está sen
do pesquisada por processos químicos, para 
chegar a outra substância do mesmo grupo) 
permitiram confirmar a identidade do esque
leto molecular de algumas emotinas. Consi
derando as substâncias naturais e seus produ-

2 emotinas tipo tetralina 

E0-3 
COOH 

OH 

E0-4 

º'-----º 

OH 

E0-5 
CHO 

OH 

RO 

R = H emotina z 

R = CH3O meti! emotina z 

tos de transformações, o número de sesqui
terpenos, que contava com apenas dois repre
sentantes (o rishitinol e o occidol), se eleva, 
após estas pesquisas, a mais de uma centena. 

As emotinas, embora presentes nas espé
cies estudadas dos gêneros Emmotum (pre
dominantemente) e Poraqueiba, não parecem 
constituir uma característica química das ica
cináceas, pois não foram encontradas em re
presentantes de outros gêneros dessa família. 
Sesqui e monoterpenos apresentam grande 
diversidade de tipos estruturais, muitos deles 
constituintes de óleos essenciais de grande im
portância econômica. São também encontra
dos com freqüência em insetos. Alguns são 
aleloquímicos, isto é, estão presentes nas re
lações planta-animal ou planta-planta, como 
repelentes, defensivos, inseticidas. Ou podem 
ser atraentes e estimulantes, desempenhando 
nesse caso funções fisiológicas de importân
cia para a própria espécie vegetal ou animal 
em questão. A investigação dessas relações é 
objeto de estudo da ecologia bioquímica. 

Nas solanáceas, as emotinas estão estru
turalmente relacionadas ao rishitinol, uma 
fitoalexina (fator que se decompõe por a
quecimento e que, junto com um anticorpo 
natural, confere à planta poder bactericida) 
da batata-inglesa (Solanum dimissum e S. 
tuberosum), que também ocorre no exem
plar mineiro do Emmotum nitens. Sob o 
aspecto biogenético, elas também se rela
cionam a este e a outros sesquiterpenos das 
solanáceas, resultantes de profundas altera
ções no metabolismo das espécies. Essas al
terações são provocadas por infestações de 
fungos, bactérias, vírus, agressão mecânica 
ou tratamento com substâncias fitotóxicas. 
Por isso, pode-se supor que as emotinas 
constituam defesas naturais das icacináceas. 

Há semelhanças também entre as emotinas 
e o gossipol, um sesquiterpeno dimérico res
ponsável pela resistência de algumas espécies 
de malváceas ao ataque de fungos e insetos. 
O gossipol, antivirótico e citotóxico, é usado 
na China como anticoncepcional masculino 
e já demonstrou ser uma substância ativa in 
vitro contra o Trypanosoma cruzi, agente etio
lógico da doença de Chagas. Podem-se ain
da ressaltar semelhanças entre as emotinas e 
quinonas biologicamente ativas, que são an
tibióticos naturais. Por tudo isso, o papel eco
lógico dessas substâncias e suas possíveis uti
lizações famacológicas são aspectos que de
verão ser investigados no futuro. 
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O S cristais de emotina z empregados no 
presente estudo foram obtidos a partir 

do extrato etanólico da madeira do tronco de 
um exemplar de Poraqueiba guianensis cole
tado na reserva Ducke, em Manaus. Tinham 
a forma prismática, eram transparentes e le
vemente amarelados. Eles foram recristaliza
dos em acetona e apresentaram ponto de fu
são em 190-192ºC. Reunidas as evidências ob
tidas de técnicas espectográficas especiais de 
análise química, e comparando-as com as ob
tidas de substâncias bastante semelhantes já 
estudadas, foram propostas inicialmente duas 
estruturas alternativas (a) e (b), figura 3, 
para a emotina z. 

3 emotina z 

HO 

(a) 

Os dados cristalográficos foram obtidos 
com um difratômetro automático em ope
ração no Instituto de Física e Química da 
Universidade de São Paulo, em São Carlos. 
O difratômetro automático é um aparelho 
que tem por finalidade medir as intensida
des dos feixes de raios X difratados na a
mostra de cristal. Os acessórios permitem 
um posicionamento adequado do cristal 
(movimentando-o nas três dimensões) e to
dos os comandos são feitos através de um 
computador que está acoplado ao sistema. 
A teoria da difração de raios X por cris
tais mostra que existe uma relação matemá
tica entre a estrutura cristalina de uma subs
tância e os feixes difratados (desviados). En
tretanto, a informação obtida experimen
talmente ainda não está completa, sendo ne
cessário aplicar outros métodos, matemá
ticos e estatísticos, embutidos em programas 
ocupacionais, para a completa resolução. 

O s cristais são substân_ci~s sólidas que 
apresentam um arranJo mterno que se 

repete em três dimensões. A lei e a ordem nos 
cristais se manifestam na forma de arranjos 
regulares de partículas no espaço. Essas par
tículas são átomos ou grupo de átomos que 
compõem a matéria. É como um papel de pa
rede onde o motivo de arranjo se repete tri
dimensionalmente. O arranjo (que se repete) 
está contido na cela unitária que pode ser re-
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presentada de seis formas: triclínica, mono
clínica, ortorrômbica ( caso da emotina z), te
tragonal, hexagonal e cúbica. 

De acordo com o posicionamento dos áto
mos na cela unitária, este número de repre
sentações se desdobra em 14 retículos, conhe
cidos como retículos de Bravais. A simetria 
do espaço ao redor de um ponto pode serdes
crita por uma coleção de elementos de sime
tria chamado grupo pontual. Os 32 grupos 
pontuais são formados por combinações de 
dois ou mais elementos de simetria, e a com
binação dos 32 grupos pontuais com os 14 re
tículos de Bravais (mecanismos de repetição) 
permite obter os 230 grupos espaciais. De 

CHO 

HO 

OH 

(b) 

acordo com as extinções dos padroes de di
fração (simetria coin deslizamento) é possí
vel caracterizar determinado grupo espacial 
ao qual pertence uma dada substância cris
talina. No nosso caso, a emotina z pertence 
ao grupo P 21 21 21 (um dos 230 grupos espa
ciais possíveis). 

A emotina z cristaliza-se no grupo espacial 
P 21 21 21, com apenas uma molécula por 
unidade assimétrica, isto é, numa posição ge
ral do grupo espacial. As medidas de inten
sidade foram obtidas usando-se o feixe de 
raios X provenientes da radiação do molib
dênio, filtrados através de cristal de grafite pa
ra se tornarem monocromáticos, ou seja, 
apresentarem uma faixa restrita de compri
mento de onda. O posicionamento relativo 
aos 19 átomos (15 de carbono e quatro de oxi
gênio) e outros parâmetros foram obtidos 
usando-se métodos diretos (métodos estatís
ticos) através de um pacote de programas para 
computador. 

A determinação da estrutura cristalina da 
molécula de emotina z veio confirmar a pri
meira estrutura proposta (a) e possibilitou 
ainda importantes conclusões quanto à con
figuração relativa dos átomos, à posição re
lativa dos substituintes (figura 4) e também ► 
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quanto à conformação do anel ciclo-hexâ
nico. Ficou constatado que a molécula é pla
na na sua parte aromática e com significati
vas variações de conformação na parte alifá
tica. As pontes de hidrogênio (intra e inter
moleculares) possibilitam a formação de uma 
cadeia, e o empacotamento na cela unitária 
se faz com ligações intermoleculares do tipo 
"cabeça-cauda", estendendo-se ao longo de 
um eixo helicoidal paralelo a Y e a 1 / 4 de Z, 

referente ao sistema de coordenadas na cela 
unitária do cristal. 

Pesquisas cristalográficas podem contri
buir para desenvolver a utilização farmaco
lógica da flora brasileira na medida em que 
tornam possível a determinação da localiza
ção de átomos (ou grupos de átomos) na ce
la unitária do cristal. Com essa técnica, 
obtém-se uma visão espacial da molécula, que 
permite calcular distâncias e ângulos entre 

Nobel de Economia de 1987 
H ouve certa ironia do destino na coin

cidência entre a divulgação do ganha
dor do Prêmio Nobel de Economia de 
1987, o norte-americano Robert M. Solow, 
e o crash nos mercados de ações dos prin
cipais países capitalistas. O colapso atual 
evoca, inevitavelmente, o segundo maior 
craque da história, o de 1929, e a crise eco
nômica que marcou os anos 30, a maior de 
todos os tempos. Na época, os economis
tas se dividiram em dois campos: de um la
do, os que defendiam a intervenção do Es
tado como forma de combater a crise e suas 
trágicas conseqüências sobre as populações 
dos países mais afetados; de outro, aque
les que, negando-se a reconhecer a própria 
existência da crise, teimavam em afirmar 
que não se deveria mexer nas instituições 
econômicas liberais. Hoje, excetuando-se 
os dos países socialistas, os economistas po
dem ser classificados nesses dois grandes 
grupos: o dos seguidores dos economistas 
progressistas dos anos 30 e o dos seguido
res dos economistas ortodoxos, que não ad
mitiam mudanças no status quo. Desafor
tunadamente para o comitê que o escolheu 
- e aí está a ironia - , Solow está firme
mente enraizado no segundo grupo. 

Ainda que os economistas relutem em 
admiti-lo, o conjunto das doutrinas econô
micas contemporâneas está preso aos con
ceitos elaborados pelos grandes economis
tas do século XIX. Foi na primeira meta
de desse século que, ao mesmo tempo em 
que a economia adquiria foros de discipli
na autônoma (independente, em particular, 
da filosofia), foi elaborado um corpo de 
doutrinas econômicas, chamadas clássicas, 
que teve seu apogeu, em termos de desen
volvimento analítico, na obra de Karl 
Marx . 

Na segunda metade do século XIX, 
formou-se um novo conjunto de doutrinas 
em franca oposição às idéias clássicas. Os 
economistas associados a esse movimento 
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- os chamados neoclássicos - tiveram no 
economista e matemático inglês Alfred 
Marshall sua figura de maior expressão. O 
sistema clássico foi rapidamente sobrepu
jado pelas novas doutrinas: na virada do 
século, os conceitos desenvolvidos pelos 
neoclássicos já constituíam a doutrina do
minante. 

Chegamos assim aos anos 30, e a uma 
situação em que, enquanto multidões de 
desempregados passavam fome nas cidades 
e produtores rurais se arruinavam por não 
terem a quem vender seus produtos, os se
guidores de Marshall se opunham à inter
venção do Estado no sistema econômico. 
Mas nem tudo era ortodoxia no campo das 
idéias econômicas: a tradição clássica per
sistia em obras de economistas de grande 
expressão, embora sempre à margem do es
tablishment. 

D esde então foi clara, no ocidente, a 
divisão dos economistas em dois gru

pos antagônicos. Os seguidores da doutri
na clássica têm por expoentes Michal Ka
lecki, Piero Sraffa, Wassily Leontief, Joan 
Robinson e Nicholas Kaldor; à frente dos 
seguidores da doutrina neoclássica situam
se Irving Fischer, Milton Friedman, Paul 
Samuelson, Don Patinkin e o recém-agra
ciado Robert Solow. 

A divergência, cuja base é obviamente 
ideológica, dá lugar a concepções totalmen
te distintas sobre o objeto da economia e 
os métodos de análise econômica. Para os 
economistas clássicos, a questão econômi
ca crucial era a determinação da distribui
ção do produto líquido (ou renda). A seu 
ver, era em associação com a questão da 
distribuição que se definiam diferentes clas
ses sociais, cada uma com um comporta
mento próprio (assim, os trabalhadores re
cebem salários e compram bens de subsis
tência e os capitalistas recebem lucros e de
cidem a parcela que será gasta em consu-

átomos, e com isso suas conformações estru
turais. Pode-se, desta forma, obter uma des
crição completa e detalhada da estrutura de 
determinada substância e relacioná-la com 
outras que possuam substituintes ativos em 
utilizações farmacológicas. 

Maria de Lourdes Moreira Fernandes 
Instituto de Ciências Exatas, 
Universidade Federal de Minas Gerais 

mo e a que será investida). Já a doutrina 
neoclássica julga que a distribuição de ren
da é determinada pelas técnicas de produ
ção adotadas (ou seja, é "tecnicamente" 
determinada, independentemente dos con
dicionantes sociais), e, no lugar de classes 
sociais, propõe o inócuo conceito de "agen
tes econômicos", que oferecem no merca
do "fatores de produção" (capital e tra
balho, por exemplo) e recebem a remune
ração correspondente a estes. 

Esta caracterização das correntes eco
nômicas deixa de lado, porém, o mais fa
moso economista deste século: John May
nard Keynes. É que a contribuição de Key
nes teve um duplo caráter. Como político, 
alinhou-se aos economistas progressistas; 
como economista, porém, por menos que 
alguns de seus seguidores gostem de admiti
lo, foi um neoclássico. Prova disto é que 
a chamada revolução keynesiana, que po
de ser caracterizada como uma justificati
va teórica para a intervenção do Estado na 
economia, foi rapidamente absorvida no 
seio da ortodoxia neoclássica (embora se 
deva reconhecer que, no processo, algumas 
concepções teóricas foram modificadas). 
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No arcabouço analítico neoclássico, que 
originalmente negava qualquer efeito po
sitivo à intervenção do Estado na econo
mia (por intervenção, entenda-se política 
fiscal, isto é, gastos públicos, e política mo
netária, isto é, controle da oferta de moe
da e das taxas de juro), a grande contribui
ção de Keynes foi adaptar a ortodoxia neo
clássica, tornando-a compatível com os de
senvolvimentos políticos e econômicos des
te século. A chamada revolução keynesia
na permitiu, assim, que economistas como 
Solow tomassem a defesa dos gastos pú
blicos e do controle das taxas de juros 
(diferenciando-se dos ultraconservadores, 
como Friedman). 

A ntagonismos em geral conduzem a 
conflitos abertos e o campo da eco

nomia moderna não foi exceção: gerou-se 
um conflito, em que Solow teve importan
te papel. Na segunda metade dos anos 50 
e ao longo dos anos 60, os expoentes das 
duas escolas publicaram, nas principais re
vistas internacionais de economia, diversos 
artigos em que explicitaram suas divergên
cias com relação ao conceito de capital, as 
quais estavam intimamente associadas às 
suas diferentes concepções sobre a distri
buição de renda. E não por acaso o con
ceito de capital foi eixo da controvérsia. Os 
economistas da tradição neoclássica con
sideram a parcela de renda que cabe ao ca
pital uma resultante da técnica de produ
ção adotada (parcela que corresponderia, 
grosso modo, à contribuição desse "fator 
de produção" para o produto líquido da 
economia). Já os seguidores da escola clás
sica vêem o montante de lucros apropria
do pelos capitalistas (e em particular a ta
xa de lucro) como socialmente determina
do e, portanto, independente das condições 
de produção. O papel proeminente de So
low na chamada "controvérsia do capital" 
deve-se ao fato de que suas obras mais ex
pressivas versaram justamente sobre a teo
ria neoclássica do capital e do crescimento 
econômico. Foi ele sem dúvida, nos anos 
50 e 60, o grande defensor da ortodoxia 
neoclássica. 

Segundo a nota divulgada por ocasião 
do anúncio do Prêmio Nobel de Economia 
deste ano, a escolha de Solow se deveria a 
um estudo "pioneiro", realizado nos anos 
50, sobre a importância do processo tec
nológico para o crescimento econômico. Os 
que estão familiarizados com o desenvol
vimento da análise econômica nos últimos 
50 anos sabem, porém, que isto é no míni
mo uma grande simplificação. Na verda
de, a razão principal da escolha do Nobel 
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de Economia deste ano foi de ordem me
todológica. A partir da década de 1930, 
ocorreu profunda mudança na análise eco
nômica, com a adoção de técnicas mate
máticas sofisticadas. Seguindo a trilha 
aberta por Samuelson - prêmio Nobel de 
economia em 1970, com quem escreveu di
versas obras -, Solow foi uma das figu
ras de proa desse movimento. 

Nele, os economistas neoclássicos - e 
Samuelson e Solow em particular - explo
raram os conceitos marshallianos, utilizan
do técnicas de cálculo. Solow especializou
se no tratamento do conceito de "função 
de produção agregada", que representa as 
opções técnicas para a economia como um 
todo. Trata-se de um conceito destinado a 
representar, de forma combinada, os pro
cessos produtivos de todas as mercadorias 
produzidas numa economia - sapatos, au
topeças, relógios, trigo etc-, de relevân
cia prática bastante questionável. É com 
base nesse método analítico, contudo, que 
Solow chega a resultados para a economia 
como um todo, isto é, para todos os seto
res que compõem uma economia. 

D o ponto de vista metodológico, a con
tribuição de Samuelson e Solow, en

tre outros, à análise econômica, consistiu 
em combinar cálculo e conceitos neoclás
sicos. Nesse plano, o paradigma era a físi
ca, cabendo aos economistas buscar obter 
um conjunto de leis econômicas da mesma 
natureza das leis da física e de outras ciên
cias da natureza. Em particular, tais leis de
veriam ser expressas por meio de técnicas 
de cálculo. Na verdade, essa visão do ob
jeto e do método da economia iria servir 
de modelo para várias gerações de econo
mistas, até os nossos dias, como é fácil per
ceber em trabalhos recentes de economis
tas ortodoxos. Um detalhe curioso, no en
tanto, é que, por um breve período, Solow 
se desviou dessa linha de atuação, trocan
do o cálculo, como instrumento de análi
se, pela álgebra linear. Em particular, pas
sou a combinar os conceitos neoclássicos 
com um novo ramo da matemática, desen
volvido no final da década de 1940: a pro
gramação linear . 

A história da programação linear está 
de certa forma ligada ao desenvolvimento 
da economia contemporânea. Criada nos 
anos 30 pelo matemático e economista so
viético L. V. Kantorovitch, ela permaneceu 
vários anos ignorada, até ser redescoberta 
pelo matemático norte-americano George 
Dantzig. Imediatamente, os economistas 
ortodoxos perceberam a existência de im
portantes paralelos entre a análise neoclás-

sica e a técnica da programação linear. Em 
especial, ela permitia a utilização do con
ceito de "função de produção" em nível 
setorial, e não no nível absoluto de agre
gação até então usado por Solow. Segun
do esse procedimento, as opções técnicas 
eram representadas por combinações dif e
renciadas de insumos, definidas para dife
rentes setores da economia. Por outro la
do, a programação linear permitia o trata
mento de certos insumos como recursos da
dos exogenamente, o que é uma das carac
terísticas fundamentais do sistema neoclás
sico. 

Mas a incursão de Solow (e de outros 
economistas neoclássicos) na álgebra linear 
foi efêmera. Logo ficou claro que esse não 
era o método adequado para representar 
seus conceitos, sobretudo porque, sendo o 
chamado modelo neoclássico um sistema 
teórico de elevadíssimo nível de abstração, 
pouco se presta a aplicações de caráter mais 
empírico. Além disso, Solow não percebeu 
que a programação linear não dava conta 
da característica central do sistema neoclás
sico: seus resultados analíticos dependem 
da hipótese de que os fluxos econômicos 
são inteiramene determinados pelos preços 
relativos, ao passo que o conceito matemá
tico de linearidade implica inevitavelmen
te a ocorrência de restrições incompatíveis 
com a completa variabilidade desses fluxos. 
Na realidade, a álgebra linear é o instru
mento típico da escola clássica, que consi
dera os fluxos econômicos, em grande par
te, tecnicamente determinados, sendo os 
preços relativos obtidos em função desses 
fluxos, e, além disso, é bastante apropria
da a aplicações empíricas. 

Em suma, Robert M. Solow contribuiu 
para a preservação da ortodoxia neoclás
sica, sistema bastante restritivo nas suas 
hipóteses e que parece ficar mais afastado 
da realidade econômica na medida em que 
esta se i:ransforma. Na obra principal de 
Marshall, o fundador da escola neoclássi
ca, os exemplos econômicos se baseiam 
num mercado imaginário, onde peixe é a 
única mercadoria transacionada. Isso não 
ocorre por acaso, e Marshall teve a perspi
cácia de perceber que o modelo teórico que 
desenvolveu só se aplicava a sistemas eco
nômicos extremamente simples. Se a rele
vância prática de tal modelo já seria ques
tionável na virada do século, o esforço por 
preservá-lo em nossos dias parece, no mí
nimo, inútil. 

Manuel Alcino R. da Fonseca 
Departamento de Economia, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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UMM CIA 

BIOMECÂNICA 

CANGURUS: 
VIBRAM PARA RESPIRAR 

Constituído por vias aéreas superiores, 
pulmões e parede torácica, o sistema res
piratório é talvez o sistema do organismo 
a que mais claramente se aplicam as leis da 
física, sobretudo da mecânica. Para se en
cher, ele necessita de uma força ou pres
são normalmente provida pela contração 
dos músculos respiratórios. Essa pressão 
deve vencer as forças elásticas decorrentes 
das características dos tecidos e sobrepu
jar as resistências à movimentação do ar. 

Por isso, muitos cientistas se atêm à des
crição do sistema respiratório por equações 
matemáticas ou modelos mecânicos ou elé
tricos. Este ano, o australiano R. V. Bau
dinette e outros pesquisadores da Univer
sidade Flinders* apresentaram um mode
lo segundo o qual os pulmões do wallaby 
- canguru de menor porte, natural da 
Austrália - se encheriam e esvaziariam sin
cronicamente a seus saltos. 

Outros animais, como cavalos, cães ele
bres, também realizam um ciclo respirató
rio a cada salto, ao galoparem. Os wal/a
bies constituem, porém, modelos especial
mente convenientes porque saltam só so
bre as patas traseiras, movendo-as sincro
nicamente. Os quadrúpedes galopam com 
os membros defasados entre si, apresentan
do padrões mais complicados de acelera
ção e desaceleração. 

Estudos feitos com wal/abies sugerem 
que seu sistema respiratório se comporta 
como um oscilador mecânico: a ventilação 
pulmonar é provocada em grande parte pe
los saltos do animal, realizando-se de for
ma passiva. A figura mostra o oscilador hi
potético desses animais. A massa móvel em 
seu interior representa as vísceras abdomi
nais, que se deslocam para trás quando da 
insuflação pulmonar e para a frente para 
auxiliar na expulsão do ar. A massa se liga 
a uma mola, que representa as proprieda
des elásticas do diafragma e de outros te
cidos, e a um amortecedor, que representa 
os efeitos amortecedores dos tecidos e a vis
cosidade do ar. 

Os livros de engenharia trazem esquemas 
como este, representando acelerômetros e 
sismômetros. Se a mola fosse rígida o bas-
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tante para tornar a freqüência natural de 
oscilação do sistema muito maior que a fre
qüência dos saltos, as vísceras se compor
tariam como um acelerômetro. Neste ca
so, teriam apenas um pequeno movimen
to em relação ao esqueleto, e seu desloca
mento em qualquer instante seria propor
cional à aceleração do corpo. Os pulmões 
apresentariam enchimento máximo no mo
mento de maior aceleração do animal pa
ra frente. Se, ao contrário, a mola fosse 
complacente o bastante para tornar a fre
qüência de oscilação natural das vísceras 
muito menor que a freqüência dos saltos, 
elas se comportariam como um sismôme
tro. Seu movimento teria velocidade pra
ticamente constante: igual à velocidade mé
dia do animal, quer este acelerasse ou de
sacelerasse. O volume dos pulmões aumen
taria quando a velocidade do animal fosse 
a média e diminuiria quando esta caísse 
abaixo da média. Além disso, não teriam 
seu volume gasoso máximo quando o ani
mal atingisse sua desaceleração máxima. 

Resta outra possibilidade: a freqüência 
de oscilação natural das vísceras seria igual 
à freqüência dos saltos. Nesse caso, se a 
aceleração e a desaceleração do animal ti
vessem padrão sinusoidal, os deslocamen
tos das vísceras em relação ao esqueleto es
tariam sincronizados com a variação da ve
locidade do mesmo. Os pulmões apresen
tariam enchimento máximo quando a ve
locidade fosse máxima ( caso em que a ace
leração seria nula, é claro). Ocorre que a 
aceleração não varia sinusoidalmente, o 
que torna a questão bem mais complica
da. O animal desacelera e reacelera quan
do seus pés estão em contato com o solo; 
enquanto eles estão no ar, move-se com um 
componente horizontal de velocidade cons
tante. E há uma complicação adicional: o 
sistema pode ser afetado por acelerações 
verticais, além das horizontais . 

Para que o sistema funcionasse como um 
acelerômetro, o diafragma e a parede to
rácica deveriam ser bastante rígidos, o que 
resultaria em movimentos respiratórios de 
amplitude bem reduzida. Se operasse co
mo um sismômetro, tais estruturas seriam 

Acima, o desenho esquemático de um canguru, 
com a representação de seu sistema respiratório, 
que se comporta como um oscilador mecânico. 

tão complacentes que o animal deixaria 
suas vísceras para trás ao longo de uma ace
leração prolongada. As duas hipóteses pa
recem inviáveis e suas conseqüências são in
compatíveis com a realidade biológica: os 
pulmões dos wallabies estão vazios quan
do seus pés permanecem em contato com 
o solo e apresentam enchimento máximo 
poucos momentos antes que a altura má
xima dos saltos seja alcançada. 

Já a hipótese do acelerômetro ajustado 
à freqüência dos saltos parece permitir uma 
relação de sincronismo razoavelmente rea
lista, que poderia, com diferentes graus de 
amortecimento, gerar qualquer amplitude 
de movimento respiratório. Corroborando
ª• outros pesquisadores estudaram a fre
qüência de oscilação natural das vísceras 
de cães por meio de exames radiográficos 
dos animais em posição vertical, com a ca
beça para cima ou para baixo. Encontra
ram um valor de cerca de 4 hertz (Hz), pró
ximo à freqüência de salto desses animais 
(3,3 Hz). Ademais, tanto os wallabies 
quanto os quadrúpedes variam muito pou
co suas freqüências de saltos, aumentan
do a velocidade por meio de saltos mais 
longos. 

* Nature, vol. 328, p. 477, 1987 
Journa/ of Experimental Biology, vol. 129, 
p. 251-259, 1987 

Walter Araujo Zin 
Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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PSICOBIOLOGIA 

HoRMôNro GASTROINTESTINAL 
NA MODULAÇÃO DA MEMÓRIA? 

A capacidade de aprender com a expe
riência e de evocar informações e estraté
gias de comportamento já conhecidas é 
uma característica fundamental de sistemas 
inteligentes. Em animais, por exemplo, é 
óbvia a vantagem adaptativa de lembrar o 
último local onde se encontrou alimento . 

Embora seja crença comum que a me
mória, como outras funções superiores do 
sistema nervoso, depende de f enômenos ex
clusivamente cerebrais, tem-se demonstra
do que, através do sistema nervoso perif é
rico, o organismo como um todo partici
pa dos processos de modulação da memó
ria. Assim, alimentar animais de experi
mentação após uma sessão de aprendiza
do poderia resultar numa melhor evocação 
da tarefa aprendida. Esta hipótese e algu
mas de suas implicações para a fisiologia 
da modulação da memória foram testadas 
por James Flood, Gary Smith e John Mor
ley, do Laboratório de Pesquisas em Psi
co biologia do Centro Médico dos Vetera
nos, em Sepúlveda, Califórnia*. 

A tarefa escolhida foi a esquiva num la
birinto em T ( ver figura). Os camundon
gos aprendiam a evitar o lado do labirinto 
em que recebiam um choque nas patas. Sete 
dias após a sessão de aprendizado, a me
mória da tarefa era medida na sessão de re
tenção, que consistia em subsessões conse
cutivas de seis testes cada uma. O critério 
de memória utilizado foi o número de sub
sessões necessárias para que os animais 
atingissem a marca de cinco esquivas em 
seis testes. 

Dois grupos de animais foram privados 
de comida por 18 horas e treinados na ta
refa de esquiva. Imediatamente após, ou 
três horas depois, foram alimentados. Na 
sessão de retenção, o grupo alimentado teve 
um desempenho superior ao do grupo-con
trole (camundongos não privados e alimen
tados após o treino); no grupo alimentado 
três horas após o treino, a facilitação da 
evocação causada pela alimentação foi me
nos intensa. 

Vários peptídios (substâncias formadas 
por cadeias de aminoácidos, mas muito me
nores que proteínas) são liberados no tra-
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to gastrointestinal durante a ingesta alimen
tar. Por isso, os pesquisadores decidiram 
testar se a colecistocinina (CCK) - peptí
dio liberado pelo duodeno e pelo jejuno, 
que promove a liberação de enzimas diges
tivas - teria efeito semelhante ao da in
gesta alimentar sobre a evocação da tarefa 
de esquiva. Para tal, grupos de camundon
gos receberam injeção intraperitoneal de 
doses crescentes de CCK após o treino. O 
resultado foi uma curva dose-efeito em U 
invertido (as doses menores e as maiores 
foram ineficazes; as intermediárias causa
ram facilitação da evocação). 

Como este é o padrão clássico de efeito 
das substâncias que agem na modulação da 
memória através de sistemas endógenos, e 
o intervalo de doses utilizado foi compatí
vel com a quantidade circulante de CCK 
durante a ingesta alimentar, supôs-se que 
o efeito da ingesta alimentar sobre a evo-

cação da tarefa de esquiva poderia se de
ver à secreção fisiológica de CCK. 

Sabendo que muitos efeitos da CCK so
bre a ingesta alimentar dependem da inte
gridade do nervo vago, os pesquisadores 
adotaram, para testar essa hipótese, o se
guinte desenho experimental: submeteram 
grupos de camundongos à secção do ner
vo vago (vagotomia) e testaram o efeito da 
injeção intraperitoneal de CCK sobre a evo
cação da tarefa de esquiva. Nos animais
controle (alguns não operados e outros sub
metidos a falsa cirurgia), a CCK facilitou 
a evocação; nos vagotomizados, foi inefe
tiva. Ficou assim demonstrado que o efei
to facilitador da CCK sobre a evocação de
pende da integridade do nervo vago. 

Em conjunto, esses experimentos suge
rem que a CCK melhora a evocação em ca
mundongos ao ativar as fibras ascenden
tes do nervo vago - aquelas que condu
zem informações das vísceras para o cére
bro - e que ao menos parte do efeito fa
cilitador da ingesta alimentar pode se dever 
à liberação fisiológica de CCK. Um outro 
experimento, em que animais vagotomiza
dos e privados de alimento fossem sub
metidos a sessão de treino e depois alimen
tados, poderia talvez reforçar esta idéia. 

Além de demonstrar a importância da in
teração entre o sistema nervoso central 
(SNC) e o sistema nervoso periférico na 
modulação da memória Uá demonstrada 
para o efeito de agonistas e antagonistas 
opióides sobre a memória), este trabalho 
evidencia o possível papel fisiológico da 
CCK periférica na modulação da memó
ria. Mas, levando em conta que esse peptí
dio é sintetizado também por grupos neu
ronais do SNC, é lícito supor que ele po
deria ter um efeito central na modulação. 
Foi o que demonstrou um trabalho** de 
Goro Katsuura e Shinji ltoh, do Shionogi 
Research Laboratory (Osaka, Japão): a in
jeção intracerebral de CCK recupera ratos 
da amnésia experimental induzida pelo cho
que eletroconvulsivo ou pelo proglumide 
(antagonista dos receptores para CCK). Lo
go, pode-se supor que a CCK - um hor
mônio gastrointestinal e também neuro
transmissor /neuromodulador no SNC -
participa na modulação da memória atra
vés de mecanismos periféricos e também 
centrais. 

* Science, vol. 236, p . 832-834, 1987 
** Peptides, vol. 7, p. 105-110, 1986 

Carlos Alexandre Netto 
Departamento de Bioquímica, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

15 



UM MUNDO DE CIÊNCIA 

ASTROFÍSICA 
/ 

loN H3 o+ EM coMET As 

A análise espectroscópica do gás da ca
beleira de cometas (ver "Bem-vindo, Hal
ley! ", em Ciência Hoje n? 21) revela apre
sença de diversas moléculas e radicais. Mo
lécula é a menor porção a que uma subs
tância pode ser reduzida por subdivisão fí
sica sem perder sua identidade química. Ra
dical é um grupo de átomos que ocorre nu
ma dada substância e que permanece inal
terado durante reações. Moléculas e radi
cais podem ser eletricamente neutros (as 
cargas negativas são neutralizadas por igual 
número de cargas positivas) ou possuir ex
cesso de carga elétrica; neste último caso, 
são denominados íons. 

A espectrometria de massa é uma técni
ca de análise que permite identificar áto
mos, moléculas ou compostos por meio da 
determinação de pesos atômicos ou mole
culares. Ela possibilita, por exemplo, iden
tificar isótopos e medir sua abundância. 
Primeiramente, o material a ser analisado 
precisa ser ionizado (perder um elétron). 
Depois, os íons devem ser acelerados por 
meio de um campo elétrico até uma velo
cidade conhecida. Um feixe de íons assim 
acelerados deve atravessar o campo mag
nético, mas sua trajetória é encurvada por 
este (força de Lorentz). Para íons que te
nham a mesma velocidade, submetidos ao 
mesmo campo magnético, o raio de curva
tura da trajetória é proporcional à raiz qua
drada da razão entre a massa e a carga do 
íon. Por meio de um coletor de cargas co
locado em posição adequada para receber 
os íons desviados, podem-se identificar seus 
pesos atômicos e moleculares e medir sua 
abundância. 

Observações do aparecimento de poeira 
e de diferentes espécies de moléculas e ra
dicais nas cabeleiras, à medida que um co
meta se aquece ao se aproximar do Sol, su
geriram a existência de um núcleo sólido 
constituído de "gelo sujo", ou seja, gelo 
misturado com grãos e fragmentos de ma
téria meteórica. O gelo teria a água como 
componente majoritário, mas, nas cavida
des de sua estrutura cristalina, existiriam, 
oclusas, outras moléculas, como amônia, 
metano e dióxido de carbono. O gelo não 
seria, portanto, de água pura, mas de hi
dratos clatratos (estruturas cristalinas de 
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uma espécie molecular em cujo interior fi
cam "aprisionadas" moléculas de outras 
substâncias, sem que haja propriamente 
união química entre elas). A evaporação 
desses clatratos explicaria o aparecimento 
de espécies moleculares e de radicais não 
derivados da água. 

Que a água é de fato o componente ma
joritário do gelo do núcleo dos cometas fi
cou evidente após as observações feitas no 
espaço a partir de 1970. Reyelou-se então 
que uma gigantesca corona, de cerca de um 
milhão de quilômetros, contendo H e OH 
- produtos da dissociação da água---, cir
cundava os cometas. 

Recentes missões espaciais aos cometas 
Giacobini-Zinner e Halley evidenciaram, 
através da técnica de espectrometria de mas
sa, a presença de íons com razão massa/car
ga entre 16 e 19. Esse resultado foi inter
pretado como indicador da presença dos 
íons o+, OH+, H 20+ e H 30+, 
respectivamente. 

A explicação para as duas primeiras es
pécies não pode fugir de um esquema de 
fotodissociação da água, seguida pela fo
toionização dos produtos da dissociação. O 
prefixo "foto" indica que o agente, quer da 
dissociação (fragmentação) da molécula, 
quer da ionização (perda de elétrons), é a 
luz ultravioleta proveniente do Sol. O sím
bolo "+" indica o excesso de uma carga 
positiva, decorrente da perda de um elétron 
(carga negativa unitária). 

A produção de HzO + é explicada atual
mente em termos de fotoionização da mo
lécula da água, através da reação H20 + 
h v - H 20+ + e-, onde h v (h: constan
te de Planck; v: freqüência da radiação) re
presenta a energia de um fóton da radia
ção solar e e- representa um elétron. 

Já a produção do íon Hp+ é explica
da por meio da seguinte reação, que envol
ve uma molécula de H 20 e um íon H20 + 
produzido na reação anterior: H20 + 
Hp+ - Hp- + OH. 

Esta reação, porém, é exotérmica, sen
do que o possível aumento conseqüente da 
temperatura deve provocar uma redução na 
sua taxa. Para contornar essa dificuldade, 
Edmund Murad e Peter Bochsler elabora
ram recentemente um trabalho* em que dis-

cu tem a possibilidade de que o íon H 30 + 
seja formado a partir não da molécula sim
ples de água, mas do dímero (combinação 
de duas moléculas iguais) da água (HzD)2: 

(Hp)2 + hv - Hp+ + e - + OH. 
Na vaporização do gelo cometário, a 

uma temperatura de cerca de 250 K (-23 C), 
tais dímeros podem estar presentes na co
ma interna numa concentração de 12%. A 
presença desses dímeros de água pode, em 
princípio, aumentar em 25 a 30% a quan
tidade de íons Hp +. 

Esse estudo, cujo caráter preliminar os 
próprios autores reconhecem, chama a 
atenção para a importância de compostos 
moleculares maiores, tais como compostos 
voláteis, agregados de moléculas neutras em 
torno de íons, grãos orgânicos submicro
métricos, no balanceamento químico das 
comas. Igualmente importantes devem ser 
também as reações de moléculas com elé
trons de baixa energia ao produzirem íons 
negativos como OH-, H - e o- . 

* Nature, vol. 326, p. 366-367, 1987. 

Oscar Toshiaki Matsuura 
Instituto Astronômico e Geofísico, 
Universidade de São Paulo 
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UM MUNDO DE CIÊNCIA 

BIOQUÍMICA 

BILIRRUBINA: UM ANTIOXIDANTE 
BIOLÓGICO? 

O principal papel biológico do oxigénio 
é captar os elétrons provenientes da cadeia 
respiratória das células (o sistema respon
sável pela oxidação dos alimentos). Nesse 
processo fisiológico de redução do oxigé
nio, forma-se água em uma única etapa. 
Se isto não ocorresse, a redução parcial do 
oxigénio resultaria em espécies químicas co
mo os radicais superóxido (O~) e hidroxi
la (OH•). Estes são altamente tóxicos, 
porque, dada sua elevada reatividade, ata
cam moléculas orgânicas, como ácidos nu
cléicos ou lipídios de membranas, geran
do doenças degenerativas e mutações. A in
dispensável destruição de radicais livres for
mados pelo organismo é processada por 
mecanismos antioxidantes naturais, que 
utilizam enzimas, como a superóxido-dis
mutase e a catalase, e substâncias como o 
tripeptídio glutation, as vitaminas E e C e 
o pigmento beta-caroteno. 

Um grupo de pesquisadores da Univer
sidade da Califórnia, em Berkeley (EUA), 
que investigava a poderosa ação antioxi
dante do ácido úrico - presente no san
gue mas eliminado na bile e na urina - , 
relatou recentemente resultados que eviden
ciam o poder antioxidante da bilirrubina*. 
Esta é um pigmento biliar proveniente da 
degradação do heme, um complexo radi
cal orgânico que acompanha certas proteí
nas, como a hemoglobina e o citocromo 
P-450. A bilirrubina tem ação tóxica quan
do se acumula em altas concentrações, co
mo nas icterícias (é ela a responsável pela 
cor amarela dos doentes de hepatite). 

O trabalho publicado por Roland Stocker 
e colaboradores mostra a ação antioxidante 
da bilirrubina num sistema em que lipídios 
são oxidados por uma espécie reativa do 
oxigénio. Assim, o ácido linoléico (ALH) 
é transformado por essa reação num ra
dical (AL•) ao perder um hidrogénio (rea
ção 1). Esse radical AL• dá origem, na 
presença de oxigénio, a um radical peroxi
la (ALOO•, reação 2). Este pode reagir 
com um lipídio, o próprio ácido linoléico 
ou outro, formando um hidroperóxido do 
ácido graxo (ALOOH) e um radical (AL•, 
reação 3),. capaz de reiniciar a reação 2. 
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AL-H radical iniciador AL• (l) 

AL• + O --- ALOO• (2) 
ALOO• + AL-H - ALOOH + AL• (3) 

Os autores testaram a influência de con
centrações crescentes de bilirrubina na for
mação de ALOOH em função do tempo. 
Observaram que diminui a formação de hi
droperóxido quando se aumenta a concen
tração de bilirrubina, havendo consumo do 
antioxidante durante a experiência. Este re
sultado sugere que a bilirrubina estaria 
competindo com o ácido linoléico (AL-H) 

biliverdina 

pelo radical peroxila (ALOO•) formado 
na reação 3 e inibindo parcialmente a oxi
dação do ácido linoléico. Ao que parece, 
a bilirrubina doaria um hidrogénio para o 
radical peroxila (ALOO• ), sendo em segui
da capaz de se estabilizar. Os pesquisado
res mostraram também que a biliverdina, 
um precursor metabólico da bilirrubina, 
tem um poder antioxidante maior ainda na 
proteção do AL-H. 

Mas teriam efetivamente essas substân
cias uma função antioxidante no organis
mo? Para investigar essa possibilidade, os 
autores começaram por comparar a ação 
da bilirrubina com a do beta-caroteno e a 
da vitamina E através do mesmo sistema 
antes empregado e com idênticas concen
trações dos compostos. Observaram o mes
mo grau de inibição da formação de 
ALOOH: uma eficiência comparável à dos 
antioxidantes biológicos. 

Depois, tornaram o modelo mais próxi
mo das condições fisiológicas. Substituíram 
o ácido linoléico, insolúvel em água, pela 
fosfatidilcolina, um fosfolipídio comum 
nas membranas biológicas. O novo mode
lo mostrou uma inibição de 87% da oxi
dação da fosfatidilcolina na presença de bi
lirrubina, e de 99% com a mesma concen
tração de vitamina E. A ação antioxidante 
da bilirrubina se igualava à da vitamina E 
quando se reduzia a concentração de oxi
génio de 20 para 2%, nível próximo ao que 
se verifica nos tecidos. 

Como em aves, peixes e anfíbios não há 
redução da biliverdina em bilirrubina, é 
provável que a primeira seja, nestes ani
mais, um antioxidante hidrofílico e não tó
xico. Em mamíferos, tal redução ocorre à 
custa da energia celular, na síntese da bi
lirrubina. Esta, além de hidrof ó bica, é tó
xica e se liga à albumina sérica, que a trans
porta ao fígado, onde é retransformada 
num derivado hidrofílico excretado na bile. 

Outros pesquisadores mostraram que a 
bilirrubina não associada à albumina po
de interagir in vitro com membranas puri
ficadas. Com base nessas informações e nos 
próprios resultados, o grupo da Califórnia 
sugere que esse composto talvez tenha uma 
ação benéfica, agindo como antioxidante 
natural em membranas biológicas. Resta 
que evidências mais diretas retirem defini
tivamente a bilirrubina do rol dos ''vilões 
biológicos''. 

* Science, vol. 235, p. 1.043-1.046, 1987. 

Marcelo Hermes-Lima e Sônia Ubatuba 
Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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Estamos quase no séc. XXI, a "era da 
tecnologia", quando as mõos serõo substitu idas 
pelos cérebros . 

A tecnologia é o motor do desenvolvimerito, 
é a condiçõo n ~ l para que um país possa ser livre e 
escolher seu próprio destino. 

Naçõo com tecnologia própria é aquela 
capaz de conceber* , com autonomia . O contrário 
de simplesmente reproduzir com as mõos e sem o 
cérebro, o que foi concebido ló fora. 

Hoje, e Brasil atingiu o marco de l . 000 . 000 
de equipamentos de informática produzidos pela 

indústria nacional. Esse é o resultado do trabalho 
intelectual de milhares de brasileiros que estão 
desenvolvendo nossa própria tecnologia, com o 
objetivo de crescer, desenvolver a nossa sociedade 
e consolidar a nossa soberania . 

A Lei de Informática abriu espaço para isso 
e a Indústria Nacional correspondeu a estas 
expectativas. 

Para que isso se torne cada vez mais a nossa 
realidade, é preciso que o Brasil continue 
acreditando e i~centivando a capacidade e o 
potencial de todos nós. 

29 de OUTUBR0-3 Anos da Lei de Informática abrindo 
espaço para a inteligência brasileira. 

l.000.000 de Equipamentos produzidos pela 
Indústria Nacional. 

abicrmp 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE COMPUTADORES E PERIFÊRICOS 

• Conceber- v.t .d . - 1. Gerar . 2 . Compreender. entender. J. Figurar. imaginar. 4 . Explicar. interpretar . 5 . Criar mentalmente. especialmente ahstra1;úes . ó . Fom1ular 
idéia original , um projeto . um plano para posterior realiLa<;ão . 7 . Inventar. 
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Cario Rubbia o 
É 

Física de altas energias 
Nascido em Gorizia, Itália, em 1934, Cario Rubbia recebeu 

o Prêmio Nobel de Física em 1984 pela descoberta das partícu
las W e Z e pela sua contribuição à física de aceleradores. Hoje, 
é um dos principais físicos do Laboratório Europeu para Física 
de Partículas (CERN), onde trabalha desde 1960. Rubbia lide
rou o projeto que permitiu confirmar experimentalmente a exis
tência de partículas extremamente pesadas, prevista por físicos 
teóricos na década passada. Para comprovar essa teoria foi ne
cessária a construção de uma máquina capaz de acelerar partí
culas (prótons) e antipartículas (antiprótons) a energias gigan
tescas. 

A observação de eventos produzidos pela colisão de partícu
las a altas energias pressupõe uma tecnologia altamente sofisti
cada. Os aceleradores são máquinas que podem ter dezenas de 
quilômetros de extensão, onde partículas são aceleradas a velo
cidades próximas à da luz. Após percorrerem milhares de quilô
metros nos anéis de colisão, elas se chocam numa região muito 
pequena. As colisões, repetidas milhões de vezes, são registra
das por detectores especializados. Os dados são filtrados, pro
cessados e integrados por uma seqüência de sistemas de eletrôni
ca rápida e de computadores. 

A física experimental de altas energias tem como conseqüên
cia indireta a geração de novas tecnologias. No momento, os Es
tados Unidos estão investindo cerca de quatro bilhões de dóla
res na construção do acelerador Superconducting Super Collider 
(SSC) com aproximadamente 90 km de comprimento. Os países 
europeus, em conjunto, estão construindo outro acelerador, o 
Large European Project (LEP), com 27 km de extensão, que en
trará em operação em 1989. 

Por ocasião do III Simpósio Pan-Americano de Colaboração 
em Física Experimental, organizado pelo Centro Brasileiro de Pes
quisas Físicas (CBPF) e realizado no Rio de Janeiro de 19 a 23 
de outubro, Cario Rubbia concedeu uma entrevista a Ronald 
Shellard (Departamento de Física, Pontifícia Universidade Ca
tólica do Rio de Janeiro) e a Alicia lvanissevich (Ciência Hoje). 

dezembro de 1987 

Nessa oportunidade, ele conversou sobre a linha de pesquisa ado
tada no CERN e sobre os benefícios tecnológicos gerados pela 
física de altas energias. 

- Como justificar as enormes verbas gastas na construção de 
aceleradores de partículas? 

- Há duas abordagens que são equivalentes no que concerne 
à obtenção de altas energias. Uma é a americana, que consiste 
em construir a maior máquina possível no maior lugar possível. 
Essas máquinas são chamadas desertrons, pois só podem ser cons
truídas no deserto. É uma idéia razoável, pois o fall-out científi
co de uma máquina deste tipo será muito considerável. Certa
mente mais considerável que estações espaciais. Porém, estações 
espaciais não são apenas conquistas científicas, mas também po
líticas e geográficas. Se existe um país no mundo capaz de levar 
à frente esse projeto, certamente é os Estados Unidos. Não está 
claro ainda se o governo americano irá bancar o projeto. É uma 
decisão difícil que está sendo estudada. 

A outra abordagem é a européia. Nós sabemos que não pode
mos pedir essa quantia de dinheiro para esse tipo de programa. 
Então, em vez de seguir o caminho americano, construindo um 
fantástico castelo no topo de uma montanha, decidimos fazer 
uso do que já temos. De fato, o nosso programa, chamado Lar
ge Hadron Collider, apesar de similar nos propósitos ao SSC, 
é cerca de dez vezes mais barato e faz uso do que já dispomos: 
o injetor e o túnel no CERN, pessoal qualificado e a competên
cia que nosso laboratório desenvolveu por abrir o campo de anéis 
de colisão. A Europa tem quase 20 anos de trabalho nesse cam
po. Esta é a razão por que temos um desenvolvimento harmo
nioso destas máquinas. 

Nosso novo projeto implica a construção de máquinas que não 
estejam fora de linha. Podemos, na Europa, continuar com uma 
abordagem que acreditamos ser completamente competitiva com 
o plano americano, o das grandes máquinas. Existem duas vi
sões diametralmente opostas: uma tenta fazer o melhor uso da- ► 
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qujlo qµe já foi construído, a outra quer limpar a mesa e come
çar tudo de novo. Então, essa questão dos grandes investimen
tos em física de altas energias tem mais a ver com o SSC e a abor
dagem americana do que com a área como um todo. Nós enten
demos, na Europa, que a física de altas energias é um campo 
de conhecimento fundamental, mas ainda é ciência pura. A ver
ba destinada para a ciência pura e para a ciência aplicada deve 
ser balanceada. Acreditamos que o próximo passo deva ser da
do com os recursos que possuímos, como o injetor, o túnel, o 
lugar, as facilidades experimentais e o know-how, e que será pos
sível a continuidade do projeto. 

- A pesquisa básica justifica tamanho empreendimento? 
- Normalmente, não se pode fazer uma escolha de estudos 

a priori para obter um desenvolvimento harmonioso no campo 
científico. Pesquisa pura não pode ser planejada, é uma mani
f<:":stação da mente. A busca deve ser fundamentalmente livre. En
tão, física de altas energias pode ser um dos aspectos a serem 
estudados. Na Europa, por exemplo, gasta-se grande quantida
de de dinheiro em pesquisa astronômica. Nós não pedimos mais 
recursos do que os astrônomos. Eles procuram encontrar o que 
acontece no infinitamente distante; nós buscamos estudar o que 
se passa no infinitamente próximo. Eu acredito que o infinita
mente próximo é mais relevante, é o interior de nós mesmos ... 

Deve haver um equilíbrio entre os recursos destinados à ciên
cia fundamental e à pesquisa como um todo. Países desenvolvi
dos como alguns da Europa, os Estados Unidos e o Japão estão 
investindo de dóis a três por cento do seu Produto Nacional Bruto 
em todas as formas de pesquisa e apenas um décimo dessa por
centagem em pesquisa fundamental, como astronomia, física de 
altas energias etc. 

Einstein costumava dizer que não existe a física aplicada, mas 
aplicável. Quando se inicia um programa científico, não se sabe 
se ele vai gerar supercondutividade ou se será um puro exercício 
da mente. Quando se estudou a mecânica quântica, não seco
nheciam os seus possíveis frutos. No entanto, não poderíamos 
ter um transístor se ela não tivesse surgido. Isto mostra perfeita
mente a relação entre as equações fundamentais e uma aplica
ção na indústria. Então, sob esse aspecto, as regras do jogo são 
muito claras: sem pesquisa, não haverá inovação. Faremos in
definidamente o que sempre rizemos. A sociedade capitalista é 
obrigada a trabalhar com inovação. O melhor exemplo é o Ja
pão, um país que inicialmente concentrou-se na produção de bens, 
com pesquisa zero. Os japoneses não desenvolveram máquinas, 
as copiaram. Agora, o quadro mudou: o país gasta hoje três por 
cento do seu PNB em pesquisa. Deixou de apenas produzir bens, 
para fazer parte dos países inovadores. Na economia mundial 
está tudo conectado: você vai ao supermercado e encontra pro
dutos vindos de todas as partes do globo. Estamos numa situa
ção em que para manter a vantagem sobre os países que estão 
preparados para trabalhar mais e mais intensamente e viver por 
menos, temos que estar sempre inovando. Este é o único modo 
pelo qual os países ricos podem manter a cabeça fora d'água, 
porque na Terra não há lugar para todo mundo. A riqueza de 
alguns significa a pobreza de outros. E hoje isto é materializado 
pela inovação tecnológica que, em outras palavras, se traduz por 
pesquisa e desenvolvimento. 

- Que benefícios a pesquisa em flsica de altas energias pode 
trazer para o Brasil? De que forma o Brasil poderia participar 
no CERN? 
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- Tentarei explicar a função do CERN para depois analisar 
o caso brasileiro. O CERN tem três funções fundamentais. Uma 
delas é gerar conhecimento, escrever os livros que se encontram 
nas bibliotecas. Outra é treinar pessoas. O CERN não concorre 
com a universidade, faz parte do sistema universitário. Todo o 
sistema universitário europeu pode enviar seus estudantes ao 
CERN, de modo a possibilitar uma aprendizagem melhor e fa
zer uso de equipamentos que as instituições de ensino não po
dem fornecer. Nesse sentido, o laboratório está trabalhando de 
maneira muito eficaz, já que não existe praticamente nenhuma 
universidade européia que não tenha estudantes no CERN. A pes
quisa pura é fundamental na formação de gente jovem. Os alu
nos tornam-se amadurecidos quando aprendem a questionar a 
natureza. Isto significa inventar possibilidades, tentar alternati
vas e, se estas não funcionam, procurar novas soluções. Não im
porta se o produto final vai ser jogado fora. O que interessa é 
o exercício que forma as pessoas para serem melhores, mesmo 
quando abandonam a pesquisa pura para entrar no campo da 
ciência aplicada. 

A América Latina possui pessoas extremamente inteligentes, 
mas está sendo jogada fora uma tremenda quantidade de recur
sos ao deixar estes cérebros soltos, sem explorar o melhor deles. 
Os recursos primordiais não são aqueles que a terra pode dar, 
mas sim os que as pessoas representam em termos de brain po
wer (poder cerebral). Muitos países, como Itália e Brasil, estão 
desperdiçando uma imensa quantidade de capital em inteligên
cia mal aproveitada. Esta situação tem que mudar, melhorando 
o sistema de educação superior. Um bom professor é aquele que 
sabe como fazer pesquisa e que pode escrever seu próprio livro 
ao invés de copiar o de outro. Sob esse aspecto, o CERN tem 
uma função essencial: estimular a educação superior na Europa. 

A terceira função do laboratório europeu é auxiliar a indús
tria. Já se percebe uma grande interação com os grupos de pes
quisa. Nós estamos ajudando as indústrias a desenvolver tecno
logia. Quando queremos fabricar um magneto, por exemplo, nos 
dirigimos à indústria e oferecemos o nosso melhor conhecimen
to científico. Se olharmos um mapa dos EUA, vamos encontrar 
todos os centros universitários próximos aos pólos industriais de 
alta tecnologia. Esse efeito germinativo observado na América 
também se encontra em outros grandes centros, como é o caso 
do CERN. Nosso laboratório está ajudando as companhias a des
cobrirem os caminhos de melhor produção. Um relatório oficial 
mostrou que companhias que receberam encomendas do CERN 
multiplicaram por três os seus faturamentos. O laboratório man
tém uma conexão muito forte com as indústrias de alta tecnolo
gia no campo de computadores, de baixas temperaturas, de su
perfícies metálicas, na metalurgia de materiais de alta pureza, 
no desenho de software etc. 

Nós aprendemos que cooperação internacional não é um subs
tituto para pesquisa nacional. Não há nenhuma incompatibili
dade entre um grupo forte em casa e sua participação numa gran
de instituição internacional. Mas a participação só é possível se 
há previamente investimento interno. Vejamos o que aconteceu 
com a física em países como a Grécia e a Espanha e o que está 
ocorrendo agora em Portugal: depois que se juntaram ao CERN, 
esses países obtiveram grandes avanços. 

Todo mundo fica impressionado com os investimentos em fí
sica de altas energias, mas se olharmos o orçamento de alguns 
países europeus, ficaremos surpresos. No caso da França e da 
Alemanha, as despesas são equivalentes para a física de baixas 
e de altas energias, sendo ainda maiores para biologia e quími-
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ca. As pessoas desconhecem esses dados. Se compararmos os or
çamentos, chegaremos à conclusão de que não usamos verbas 
superiores do que as destinadas para outras ciências. 

No campo da biologia, por exemplo, é preciso criar um CERN. 
Hoje, pretende-se ler toda a estrutura do DNA humano. São qua
tro bilhões de elementos de informação. Ler um pedaço de in
formação do nosso código genético custa um dólar. Então, para 
conhecer todo o código genético humano, deve-se ler cerca de 
quatro bilhões de dólares de informação! Isto é o SSC. Para ma
nipular quatro bilhões de pedaços de informação, tem que ser 
feita uma análise segmento por segmento, é necessária uma coor
denação, precisa-se de uma cooperação internacional e de um 
centro onde este trabalho possa ser feito. É o que nós estamos 
realizando em física de altas energias. 

O mesmo processo ocorre em astronomia. São poucos os as
trônomos que podem ter seu próprio telescópio. Eles preferem 
investir o seu dinheiro num telescópio espacial que custa dois bi
lhões de dólares e que fornecerá informações para milhões de 
pessoas. Portanto, todos os campos da ciência estão fadados a 
concentrar recursos em alguns poucos laboratórios de tamanho 
planetário que dispõem de facilidades para uma comunidade gran
de de cientistas. Se um pesquisador brasileiro quiser trabalhar 
no CERN, não lhe será cobrado o custo da máquina. Em ciên
cia não há cobrança pelo custo das facilidades. O que conta é 
o mérito. Se você faz uma proposta mais inteligente do que os 
alemães, estes ficarão em casa e você usará a máquina. Esta de
cisão não é tomada por políticos, mas por cientistas. As facili
dades são acessíveis a todo mundo. 

- Na sua opinião, o CERN poderá transformar-se num cen
tro mundial para física de altas energias? 

- Não acredito. Gostaria de citar um exemplo que tem a ver 
com a fusão nuclear, que será provavelmente a fonte de energia 
do futuro. No recente encontro entre Gorbatchev e Reagan, em 
Genebra, foi formulado por ambos o desejo de verem desenvol
vidas formas seguras e pacíficas de aplicações da energia nuclear. 
Isto levou a um esforço muito complexo: juntar recursos e fazer 
um programa de fusão mundial, coordenado pela Agência de 
Energia Atômica de Viena, que é nada mais do que as Nações 
Unidas. Neste acordo, existem quatro parceiros: EUA, URSS, 
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Japão e Europa. O quarto componente não é França, Alema
nha ou Itália. Trata-se da Europa! 

Creio que, primeiro em ciência e depois em tecnologia e finan
ças, estão se constituindo no mundo massas críticas, blocos, que 
têm aproximadamente o tamanho desses países, mais de cem mi
lhões de pessoas. Portanto, a única chance que os países da Eu
ropa têm de se tornarem um desses parceiros é a de juntar seus 
recursos, o que implica organizações como a Euratom, o CERN, 
Airbus, Arianne, Eureka, European Space Agency (ESA) etc. Tu
do isso representa a Europa. Hoje, nesse continente, a ciência 
é única. Não existe a física francesa ou alemã. Há somente uma 
ciência européia. 

- Este é um modelo a ser seguido pela América Latina? Qual 
a perspectiva de cooperação entre o CERN e o Terceiro Mundo? 

- Se a América do Sul pretende ser um elemento competitivo 
na estratégia mundial, os países devem se unir. Vocês poderiam 
tomar o CERN como um exemplo de países que se juntaram nu
ma iniciativa comum e bem-sucedida. Não necessariamente em 
física de altas energias. O CERN não representa só essa área; 
ele é a prova de que se pode fazer ciência internacional. Vocês 
têm que se dar conta de que no ano 2000 ou 2010 a América La
tina poderá ser tão importante quanto os outros quatro blocos. 
É preciso pensar não só em termos de Brasil, mas de Argentina, 
México, Bolívia etc. 

O CERN não é uma experiência isolada. O fundamental é que 
povos de diferentes línguas, que se mataram durante séculos, 
aprenderam a conviver pacificamente. Espero que de modo de
finitivo. Na minha opinião, nunca mais haverá uma guerra eu
ropéia. Os povos estão se conhecendo e a Europa unida é uma 
realidade. Neste processo de unificação, a ciência vem em pri
meiro lugar. 

Quando vocês observam o CERN, devem perguntar-se o que 
significa construir um enorme sistema computacional, um labo
ratório de engenharia genética ou qualquer outro empreendimento 
dessas dimensões. Eu sei que a América do Sul enfrenta proble
mas mais prementes do que o estudo do cometa Halley. Os sul
americanos estão mais interessados em conhecer o que acontece 
na Terra do que no espaço. Eu compreendo isso. Porém, quan
do vocês olham para o CERN, não devem procurar saber ape
nas o que estamos fazendo, mas como estamos fazendo. Este é 
o ponto ao qual vocês devem dar atenção. 

Percebo que em dez, 20, talvez 30 anos, o Brasil terá um pa
pel no mundo. Um papel identificável que será seu, com suas 
tradições, sua educação, seu estilo, sua história, seu povo. O Ja
pão, os EUA, a Europa têm suas próprias mensagens. Vocês tam
bém têm uma mensagem. 

Aqui, deve-se instituir uma ciência brasileira forte, cooperan
do com os países vizinhos como parceiros de mesmo nível, de 
forças iguais. Vocês devem implantar programas nacionais e in
ternacionais fortes. Se não se têm os dois, não se tem nenhum. 
Sem um projeto interno, o programa internacional é perda de 
personalidade e desperdício de dinheiro. E um projeto nacional 
sem conexões com o exterior é um projeto parado, atrasado, in
suficiente. Na Europa, temos uma regra empírica que funciona 
para o CERN: um quarto dos recursos são destinados a progra
mas internacionais e três quartos para investimento nacional. 

Meu sentimento é que a ciência está se tornando uma força 
política, que ela tem relevância para os mundos político e eco
nômico. Cada vez mais companhias e pessoas estão percebendo 
que não se pode ter inovação sem desenvolvimento científico .. ■ 
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O LEITOR PERGUNTA 

Gostaria de obter mais informações sobre uma 
área de estudo que poderá revolucionar 

diversas ciências: trata-se dos fractais. O que são 
e que contribuições seu estudo poderá 

trazer para o conhecimento? 
Paulo Eduardo Juhas 

São Bernardo do Campo (SP) 

U m fractal é um ente geométrico de 
dimensão não inteira (por exemplo, 

d = 2,21), invariante por escala, isto é, que 
se apresenta aos nossos olhos essencialmen
te igual por mais que nos aproximemos ou 
nos afastemos dele. Algo assim como um 
quadro dentro de um quadro dentro de um 
quadro ... Um fractal pode ser de natureza 
topológica ou métrica. No primeiro caso, 
somente as conexões entre seus elementos 
interessam: a dimensão fractal de tal ente, 
imaginando que o tenhamos desenhado em 
uma folha de papel ou sobre uma membra
na elástica, não varia se enrugarmos a fo
lha ou se esticarmos a membrana de modo 
arbitrário. Um exemplo são as chamadas 
redes hierárquicas (ver figura), muito em 
voga atualmente na área de transições de 
fase e outros fenômenos críticos, por exem
plo, a ebulição da água. No segundo caso, 
os tamanhos relativos das diversas partes 
do fractal são relevantes: nos casos da fo
lha de papel e da membrana elástica, a di
mensão fractal depende do estado delas. 
Exemplos são a curva de Koch, os conjun
tos de Cantor, as esponjas de Sierpinski, 
as folhas de certos tipos de samambaias, 
as moléculas de hemoglobina ou o movi
mento browniano. O conceito de fractal é, 
naturalmente - como todo conceito ma
temático -, um conceito ideal. Quando 
aplicado à física ou às ciências naturais em 
geral, só é válido dentro de certos limites, 
nem menores do que um tamanho mínimo 
nem maiores do que um tamanho máximo. 

O seu campo de aplicações é imenso e 
crescente. É usado em geografia quando se 
tenta quantificar o comprimento do lito
ral de um país ou o tamanho de sua rede 
fluvial. Pode ser usado em biologia, como 
no caso da hemoglobina, no estudo das 
moléculas dos ácidos desoxirribonucléico 
(ADN) e ribonucléico (ARN), ou em bo
tânica e mineralogia, quando se estudam 
as formas e os processos de crescimento das 
plantas e minerais. Podemos descobrir 
fractais nas rachaduras de um velho mu
ro, em uma mancha de tinta ou nas ima
gens luminosas que aparecem por ocasião 
de descargas elétricas violentas. A corro-
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são química de metais, assim como certos 
tipos de aglomerados (folhas no chão em 
um parque outonal, ruas e ruelas entrela
çadas em uma cidade medieval), a mem
brana pulmonar e sua rede bronquial, cer
tas turbulências caóticas em fluidos, redes 
de neurônios, modelos de inteligência ar
tificial e de robôs apresentam uma nature
za fractal. Na física, este conceito tem se 
mostrado de grande fecundidade e tem per
mitido analisar, sob ângulos originais, an
tigos e novos fenômenos, micro ou macros
cópicos, deterministas ou aleatórios. 

Olhando para o passado, encontramos o 
que talvez seja a primeira intuição de um 
fractal. Apolônio de Perga, matemático e 
astrônomo grego que viveu em Alexandria 
no século III a.e., formulou um proble
ma, no qual círculos são circunscritos nos 
interstícios de três círculos maiores que se 
tangenciam, e isto repetido infinitas vezes. 
O "problema de Apolônio", como ficou 
conhecido, permaneceu sem solução durante 
mais de dois milênios, e só foi resolvido nos 
anos 70 por uma equipe de físicos france
ses do Centre d'Etudes Nucléaires de Sa
clay (tive o privilégio de testemunhar pes
soalmente, na sala do cafezinho, a gênese da 
solução): a dimensão fractal associada a es
te problema é 1,306951 ... Observando a es
puma que aparece quando se agita uma mis
tura de água com qualquer detergente de 
cozinha, pode-se ter uma visão aproxima
da da estrutura imaginada por Apolônio. 

Olhando para o futuro, sejam-me per
mitidas algumas especulações, porque é 
possível que a física nos reserve surpresas 
maravilhosas. Com efeito, parece-me sen
sato (e elegante) pensar que as bem conhe
cidas flutuações quânticas da matéria pos
sam estar intimamente ligadas às análogas 
flutuações do espaço-tempo que, assim, 
além de unificado e curvo, seria "trêmu
lo" e não estático, como costuma pensá
lo a física atual. Estas flutuações poderiam 
conferir ao espaço-tempo uma dimensão 
fractal (um pouco diferente de quatro, is
to é, altura, largura, profundidade e tem
po), mas que somente seria detectável em 
uma escala de comprimentos muitíssimo 

Rede hierárquica 

(
d = ~ = 2,3219 ... ) 

ln 2 

menor do que a acessível à tecnologia do 
século XX. Talvez esteja novamente na ho
ra de começar a "brincar de Demócrito" 
e imaginar que não é possível, com todo 
o rigor, cortar o espaço-tempo em interva
los infinitamente menores: a "continuida
de" do espaço-tempo seria então pura ilu
são, embora cotidiana. Isto significaria o 
fim da física das equações diferenciais 
(equações de Newton, Maxwell, Einstein, 
Schroedinger, Dirac ... ), já que elas repre
sentariam apenas aproximações no quadro 
de uma nova física, cujo embasamento ma
temático essencial seria o das equações de 
diferenças finitas (aliás, é sugestivo o fato 
de que não é possível programar soluções 
para equações diferenciais em um compu
tador tal como o concebemos hoje, mas so
mente soluções para equações de diferen
ças finitas). De fato, a física contemporâ
nea já provou fartamente a existência de 
comportamentos imprevisíveis, caóticos, de 
aparência aleatória, como soluções de 
equações de diferenças finitas determinis
tas (relacionadas ou não com equações di
ferenciais de dimensão mais alta). Assim, 
Albert Einstein talvez tivesse - mais uma 
vez - razão quando, para expressar sua 
insatisfação em relação à interpretação es
sencialmente probabilística da mecânica 
quântica, dizia que "Deus não joga dados 
com o universo". 

Ao leitor curioso sobre fractais, recomen
do, a título de introdução, a leitura do ex
celente livro Les objects fractales, de Benoit 
Mandelbrot (Flammarion, Paris, 1984). 

Constantino Tsallis 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) 
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TODO MUNDO SABE O QUE ELE É. 
POUCA GENTE SABE O QUE ELE FAZ. 

Todos sabem que o Fundo de Garantia é um seguro pelo tempo de seroiço do 
empregado, que mês a mês vai sendo depositado pelo empregador numa 
conta banmria. Mas pouca gente sabe que esse dinheiro, enquanto não é 
utilizado pelo trabalhador, ajuda a diminuir o sofrimento de milhões de 

_ _ brasileiros nas regiões mais carentes do país. 
E com o dinheiro do FGTS que a Caixa Económica, através dos programas de 

saneamento e desenvolvimento urbano, financia a construçã,o de casas 
populares, redes de luz, água, esgoto, calça,mento e arruamento. Sem falar na 
canalizaçã,o de córregos, aterro de mangues e serviços de infra-estrutura que 

transformam as condições de vida nos nossos municípios, tornando-as 
compatíveis com a dignidade do cidadão. Mais uma boa razão para que o 

empregador mantenha em dia o recolhimento do Fundo de Garantia. 
FGTS. Todo 

1

mundo sabe o que ele é. Pouca gente sabe o que ele faz. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
MINISTÉRIO DA HABITACÃO. URBANISMO 

E MEIO AMBÍENTE 
Governo José Sarney - Tudo Pelo Social 







V ariada e complexa como seria de 
esperar num país com a dimensão 
continental de 8,5 milhões de 

km2, a vegetação natural do Brasil vem 
sofrendo grandes alterações. Ao Norte, mi
tos e verdades da floresta amazônica, o 
"inferno verde", desaparecem a uma ve
locidade que espanta cientistas e autorida
des internacionais, graças à ação predató
ria do homem, na busca de lucros imedia
tos e da posse de áreas nem sempre produ
tivas. No Centro-Oeste, dominado por uma 
vegetação savânica, o cerrado, caracterís
tico de um domínio pedológico fraco e pro
blemático, nem a acidez dos solos tem im
pedido a devastação. O Nordeste, especial
mente o "polígono das secas", com suave
getação estépica, a caatinga, caracterizada 
pelos cactos e plantas espinhentas das re
giões áridas e desérticas, é palco de enor
mes problemas sociais explorados pela in
dústria da seca. 

Por quase todo o país, a destruição das 
formações litorâneas pela especulação imo
biliária e, em alguns casos, pela poluição 
resultante de uma atividade industrial que 
não respeita os padrões mínimos da quali
dade de vida tem ocupado as manchetes de 
jornais e revistas. A tal ponto que, no Su
deste, é possível ironicamente dizer que não 
se registram mais grandes problemas: pra
ticamente toda a cobertura vegetal já de
sapareceu. Os poucos resquícios, protegi
dos no papel por leis rígidas, na prática são 
submetidos a criminosas pilhagens que 
comprometem sua perpetuidade. No Sul, 
sustentáculo agrícola do país, encontra-se 
um quadro semelhante, agravado pelo apa
recimento de verdadeiros desertos, decor
rentes da exploração indiscriminada dos 
campos e das florestas. 

São vários os motivos que podem expli
car o desmatamento de uma área. No en
tanto, num país com as dimensões do Bra
sil, e que já dispõe de ampla superfície agri
cultável, nem sempre eles se justificam. O 
aumento do nível de industrialização veri
ficado na década de 1960, por exemplo, 
acarretou a expansão dos setores que utili
zam matéria-prima florestal. Um atendi
mento irracional a essa demanda acelerou 
ainda mais a transformação de nossa co
bertura vegetal. Esse processo, desencadea
do sobretudo na Amazônia e no Centro
Oeste, vinculou-se também à crescente de
manda de alimentos, que forçou a abertu
ra de novas fronteiras agrícolas (figura l): 
um investimento bem menor, mais rápido 
e mais cômodo do que o aperfeiçoamento 
de técnicas para aumentar a produtivida
de das áreas tradicionais de cultivo. Assim, 
apesar dos frágeis esforços de minorias es
clarecidas, interesses empresariais e políti
cos nos têm subtraído, com vertiginosa ra
pidez, enormes extensões de vegetação na
tural. 

28 

Fig. 1. Acompanhamento com imagens orbitais, ao longo de dez anos, da ocupação do vale do 
rio Suiá-Miçu, na Amazônia, por projetos agropecuários. 

Com o lançamento dos satélites artifi
ciais especialmente destinados ao levanta
mento dos recursos naturais, iniciado na 
década de 1970, os países subdesenvolvi
dos, geralmente exportadores de matérias
primas, vislumbraram a possibilidade eco
nomicamente viável de utilizar os dados 
assim obtidos no estudo de suas próprias 
riquezas. De fato, o sensoriamento remo
to, graças à sua capacidade de permitir a 
obtenção de imagens orbitais de uma mes
ma fração da superfície terrestre ao longo 
do tempo, e em várias porções do espectro 
eletromagnético (ver: "Imagens e compu
tadores: o olho que tudo vê", em Ciência 
Hoje n? 37), revela-se um meio fundamen
tal para a execução desse estudo. Não é, 
entretanto, urna panacéia que se possa mi
nistrar a todos os problemas relativos a um 
levantamento de tais dimensões. Muito tra
balho é ainda necessário para uma defini
ção científica de suas reais possibilidades 
e limitações. 

Desde 1971, o Instituto de Pesquisas Es
paciais (lnpe), através do Departamento de 
Pesquisas e Aplicações (OPA) da Área de 
Sensoriamento Remoto, vem buscando de
senvolver metodologias que possibilitem o 
mapeamento, o monitoramento e o inven
tário dos recursos brasileiros, entre os quais 
a cobertura vegetal. Os esforços se inicia
ram pela formação de pessoal especializa
do no domínio dessa tecnologia e em suas 
aplicações. Hoje, existem no DPA grupos 
que atuam nas áreas de agronomia, geolo
gia, análise ambiental e vegetação. Este úl
timo se constitui atualmente de nove pes-

quisadores cuja atividade está primaria
mente ligada à caracterização e ao mapea
mento da cobertura vegetal natural, ao seu 
manejo e monitoramento e, ainda, à ava
liação qualitativa e quantitativa - o que 
inclui inventário volumétrico - de povoa
mentos florestais plantados. O objetivo é 
o de tornar o sensoriamento remoto e, por 
conseguinte, as informações obtidas atra
vés dele sobre os recursos vegetais do país 
cada vez mais disponíveis para usuários ex
ternos do lnpe: agências governamentais, 
empresários, a própria comunidade brasi
leira como um todo. 

O mapeamento da cobertura vege
tal natural é uma transposição 
cartográfica de suas característi

cas intrínsecas, à luz de conceitos científi
cos relacionados com a forma, a quanti
dade e a qualidade das plantas. Ele pode 
ser feito a partir dos dados contidos em fo
tografias aéreas e em imagens orbitais. 
Contudo, apesar dos esforços do grupo de 
vegetação do DPA/lnpe, ainda existem 
muitas lacunas nesse campo de aplicação, 
como se verificará a seguir, através da rá
pida análise de resultados obtidos em es
tudos e trabalhos que envolveram os prin
cipais tipos de vegetação no Brasil. 

A floresta amazônica, que ocupa cerca 
de 40% da superfície do país, tem sido al
vo freqüente do avanço da fronteira agrí
cola. Tal fato está levando entidades pri
vadas e governamentais a buscarem utili
zar o sensoriamento remoto num planeja
mento mais racional do uso dos recursos 
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naturais da região. Para isso, são funda
mentais a caracterização e o mapeamento 
atualizados da cobertura vegetal, o que im
plica designar e localizar com precisão os 
diferentes tipos de matas: as de terra fir
me, imunes à influência dos rios; as de vár
zea, ligadas aos aluviões fluviais; e as de 
igapó, permanentemente inundadas. 

Um trabalho nesse sentido foi iniciado 
em 1980 pelo Inpe junto com a Comissão 
de Desenvolvimento do Estado do Amazo
nas (Codeama). Tomando-se como áreas 
de teste os municípios de Careiro, Uruca
rá, Barreirinha, Parintins e Manacapuru, 
a caracterização e o mapeamento visavam 
estabelecer diretrizes para um Plano de De
senvolvimento Rural Integrado (PDRI). A 
identificação de manchas de vegetação se
cundária, assim designada conforme o es
tágio de regeneração da cobertura, permi
tiu a detecção de atividades exploratórias 
de curto prazo, seguidas do abandono das 
áreas. 

A vegetação do cerrado, que abrange 
cerca de 230/o do território nacional, sofre 
atualmente um intenso dinamismo antró
pico, em razão da exploração agropecuá
ria e aa utilização de sua madeira como 
fonte alternativa de energia. A caracteri
zação de suas unidades fisionômicas - cer
radão, cerrado stricto sensu, campo cerra
do e campo sujo de cerrado -, através de 
dados de imagens orbitais, foi realizada já 
no fim da década de 1970. Desta forma, 
atendia-se a uma necessidade do Centro de 
Pesquisa Agropecuária dos Cerrados 
(CPAC) da Empresa Brasileira de Pesqui
sas Agropecuárias (Embrapa); que decidira 
apoiar o desenvolvimento dessa metodolo
gia, nova àquela época. Buscava-se um co
nhecimento mais preciso do potencial do 
cerrado e de sua distribuição espacial, pa
ra tentar explorá-lo corretamente. No que 
se refere a esse tipo de vegetação, aliás, o. 
sensoriamento remoto caminha rapidamen
te para outros campos de aplicação, como 
se verá adiante. 

A caatinga, dominante no Nordeste, 
ocupa aproximadamente 11 % da superfí
cie do país e apresenta características com
plexas, provocadas fundamentalmente pela 
ação humana direta e indireta, antiga, 
constante e dispersa, desenvolvida sob con
dições climáticas adversas, que não aceitam 
técnicas de manejo convencional. Levan
do em conta as limitações impostas por tais 
condições, esse meio deveria ser maneja
do segundo conhecimentos tecnológicos 
avançados, que envolvessem principalmen
te sistemas adequados de irrigação. Como 
isso não ocorre, sua classificação e seu ma
peamento são muito discutidos e evitados 
pelos pesquisadores. Assim, até o momen
to, não se dispõe de um levantamento ve
getal da caatinga satisfatório para a cole
tividade científica. 
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Uma lacuna que o DPA/Inpe, com o 
apoio do Centro de Pesquisa Agropecuá
ria do Trópico Semi-Árido (CPATSA) da 
Embrapa, tenta preencher desde o início 
desta década, com o estudo metodológico 
de uma área teste. A primeira etapa, con
cluída em maio de 1986, consistiu na ca
racterização e no mapeamento da cobertura 
da região de Quixabá (PE). Definiram-se 
então, no campo e em fotografias aéreas, 
15 classes de formações vegetais, com ba
se em suas características estruturais: pa
drão, estratificação e porcentagem de co
bertura. Esses dados estão sendo utilizados 
na avaliação de imagens orbitais. Encerra
dos os trabalhos com as do Land Satellite 
(Landsat), sensor Multispectral Scanner 
System (MSS), iniciou-se a avaliação das 
imagens Landsat feitas com o sensor The
matic Mapper (TM) e das do Satellite Pour 
l'Observation de la Terre (SPOT) com o 
sensor Haute Résolution Visible (HRV). 

As formações litorâneas, embora ocu
pem uma área pequena - menos de 5 % 
do território-, têm merecido grande aten
ção dos pesquisadores que trabalham com 
sensoriamento remoto na avaliação da ve-

getação. Esse interesse se deve, em grande 
parte, ao acelerado processo de redução 
dessas áreas, já limitadas, o qual resulta so
bretudo da expansão e da especulação imo
biliárias. O desaparecimento de tais forma
ções compromete o papel fundamental que 
elas exercem nos processos ecológicos cos
teiros, estuarinos e lacustres. 

Assim, os manguezais da costa brasilei
ra foram mapeados regionalmente pelo Ins
tituto Oceanográfico da Universidade de 
São Paulo (USP), que usou imagens dera
dar (acrônimo da expressão inglesa radio 
detection and ranging). Estudos detalhados 
sobre os manguezais de Cananéia (SP) e da 
baía de Guanabara se desenvolveram no In
pe, com dados do Landsat/MSS. No lito
ral sul de Santa Catarina, mapeou-se a ve
getação litorânea das lagoas da planície flu
viocosteira do rio Tubarão (figura 2). 

Mas a aplicação das técnicas de senso
riamento remoto não se limita à vegetação 
natural. O estímulo resultante da promul
gação da lei dos incentivos fiscais, em 1966, 
acarretou, nos últimos 20 anos, um consi:.. 
derável aumento das áreas de refloresta
mento no país. Para controlar com eficiên-

Fig. 2. Resultado do mapeamento da vegetação litorânea das lagoas da planície fluviocosteira do 
rio Tubarão. As cores representam as identificações a seguir: mostarda - banhados permanente
mente alagados; azul escuro - banhados sazonalmente alagados; amarelo - áreas de ocupação 
agropecuária; ciano - áreas urbanas (Tubarão no centro esquerdo da figura e Laguna na margem 
norte da lagoa de São Francisco); azul claro - áreas de solo preparado para plantio; lilás - reser
vatórios aqüíferos. 

29 



eia essa atividade, tornou-se necessário o 
acompanhamento dessas áreas, desde sua 
implantação até, em alguns casos, sua ex
ploração. 

O DPA/lnpe vem, portanto, desenvol
vendo isoladamente, e ainda em convênio 
com o Instituto Brasileiro de Desenvolvi
mento Florestal (IBDF), estudos baseados 
na análise digital e visual de dados orbitais, 
tendo em vista o desenvolvimento de me
todologias que permitam caracterizar, ma
pear, monitorar e inventariar áreas reflo
restadas. A primeira etapa se deu em 1976, 
com a caracterização espectral de reflores
tamento com os gêneros Pinus sp e Eu
calyptus sp numa área de 36.000 km3, cor-

respondente à divisão administrativa de Ri
beirão Preto (SP). 

Os resultados obtidos animaram a am
pliação desse trabalho e, em 1978, caracte
rizaram-se áreas reflorestadas com aqueles 
mesmos gêneros em 12 municípios do nor
deste do estado de São Paulo. Nos anos 
subseqüentes, conduziram-se estudos seme
lhantes, sobretudo no estado de Mato 
Grosso do Sul. As fases de caracterização 
e mapeamento incluíram os parâmetros 
idade e grau de heterogeneidade dos plan
tios. Fez-se também, com metodologia es
pecífica, não convencionalmente emprega
da em trabalhos desse tipo, o inventário vo
lumétrico, do qual se falará adiante. 

A essa primeira fase, predominante
mente centrada na caracterização 
e no mapeamento, seguiram-se os 

trabalhos de manejo e monitoramento da 
cobertura vegetal a partir de dados orb:
tais. Eles permitem intervir sobre proble
mas como desmatamentos, queimadas, de
gradação ambiental ou ocorrência de pra
gas, doenças e outras anomalias. Alguns es
tudos resultaram de solicitação da comu
nidade florestal, em conseqüência de inci
dentes em parques nacionais e áreas de pre
servação permanente, de indiscutível im
portância. 

O lnpe tem desenvolvido metodologias 
que, através de 'técnicas de sensoriamento 

1-' ig. 3. Seqüência de imagens Landsat/TM do Parque Nacional de Brasília, mostrando as áreas queimadas. 
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remoto, facilitem o controle e a fiscaliza
ção dos desmatamentos e também orien
tem a exploração sustentada - a que visa 
manter o equilíbrio entre a produção e a 
reposição de árvores - de nossas flores
tas. Um exemplo disso foi o esforço reali
zado em 1979, junto com o IBDF, para 
identificar e quantificar as áreas de desma
tamento na Amazônia legal, em dois pe
ríodos distintos: 1973-1975 e 1976-1978. 
Dele resultaram mapas que mostram a dis
tribuição espacial e as áreas críticas de 
maior concentração do fenômeno. 

No que se refere à avaliação de queima
das, várias razões explicam a crescente uti
lização do sensoriamento remoto. Em ge
ral, elas abrangem áreas extensas, facilmen
te visualizáveis a partir de um satélite. Por 
outro lado, as fotografias aéreas e, sobre
tudo, as imagens orbitais reduzem consi
deravelmente o tempo e o custo de aquisi
ção de informações, em relação aos meios 
convencionais. Isso permite um acompa
nhamento eficiente da ação do fogo . 

A primeira aplicação das técnicas de sen
soriamento remoto com essa finalidade 
se deu em 1975, quando ocorreu um in
cêndio de grandes proporções no Parque 
Nacional de Brasília. Nessa ocasião, 
exploraram-se informações visuais do 
Landsat/MSS. Em 1985 o fenômeno se 
repetiu e, desta vez, avaliaram-se as do 
Landsat/TM. Na seqüência de imagens da 
figura 3, observam-se as composições da 
área afetada - assinalada por contorno -
em quatro datas. Note-se, na do dia 
14/ 6/ 85, as frentes de fogo ativo. Essas 
imagens foram usadas para quantificar a 
área queimada e para avaliar o início da re
generação da vegetação . 

Fig. 5. Degradação da m·ata atlântica no vale do rio Mogi, em fotografia colorida (infravermelho). 

A degradação de nossa cobertura vege
tal e a conseqüente perda irreversível de ter
ras agricultáveis têm motivado notícias 
alarmantes, em ritmo quase diário. O Nor
deste aparece, nesse contexto, como uma 
das regiões mais problemáticas do mundo. 
O processo a que está sujeito conduz à re
dução do potencial biológico, isto é, da ca
pacidade produtiva, e acarreta altos riscos 
de desertificação. 

Com o apoio do CP A TSA/Embrapa e 
da Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste (Sudene), iniciou-se nesta dé
cada uma pesquisa no DPA/Inpe destina
da a utilizar imagens Landsat/MSS no mo
nitoramento da superfície terrestre. Em es
pecial, a partir da análise multitemporal 
(feita sobre imagens obtidas em épocas dis
tintas) de dados aéreos e orbitais, foi pos
sível avaliar a dinâmica vegetal da região 
de Quixabá, cujo mapeamento já mencio
namos. Embora tenham sido constatadas 
notáveis expansão e mudança agrárias, 
quase 150/o da área já apresentavam seriís
simos problemas de degradação ambiental 
que resultaram na formação de paisagens 
como a da figura 4. A continuidade da pes
quisa permitirá um aperfeiçoamento da 
metodologia, tendo em vista a evolução tec
nológica que se processa nessa verdadeira 
corrida espacial de cunho científico. 

Fig . 4. Área sob processo de degradação ambiental em Quixabá (PE). 

Sensores remotos com alto poder de re
solução, que geram fotografias aéreas em 
escala grande, têm ampla aplicabilidade em 
estudos da cobertura vegetal que exijam de
talhamento. Foi o que se deu na avaliação 
da degradação da mata atlântica causada 
pela poluição atmosférica na serra do Mar, 
perto do complexo industrial de Cubatão . . 
Esse trabalho, realizado com pesquisado
res da Companhia de Tecnologia de Sanea
mento Ambiental (Cetesb}, concentrou-se 
nos vales dos rios Mogi e Quilombo. O pri
meiro, sujeito a uma carga muito grande 
de poluentes, apresenta elevado nível de de
gradação da vegetação (figura 5). Isso re
sulta em escorregamentos de terreno, mais 
evidentes nos períodos chuvosos, que põem 
em risco a população e até mesmo o par
que industrial de Cubatão. 
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Fig. 6. Anomalias na região do Alto Xingu. A origem das manchas não está ainda definida. Como 
possíveis causas, apontam-se o ataque de pragas (cupins arbóreos) ou de doenças, além de ativida
des antrópicas dos índios que habitavam a região. 

Dependendo de sua extensão e intensi
dade, o ataque de pragas e doenças, assim 
como as anomalias na vegetação natural ou 
plantada, podem ser detectados por inter
médio de dados de sensoriamento remoto. 
Normalmente, o estudo desses f enômenos 
envolve a análise multitemporal, que iden
tifica aumentos, reduções ou outras alte
rações na fitomassa. Trabalho desse tipo 
foi efetuado numa região do estado de Ma
to Grosso do Sul. Depois de serem consta
tadas, nas imagens orbitais, reduções na 
densidade da fitomassa, as causas foram 
verificadas no campo, descobrindo-se que 
se relacionavam à infestação de formigas 
cortadeiras do gênero Afta sp. 

Metodologias semelhantes também fo
ram úteis na detecção de anomalias, algu
mas de causas ainda desconhecidas. Isso 
ocorreu em relação ao f enômeno denomi
nado "seca de ponteiros", que vem afetan
do as áreas plantadas com Eucalyptus sp. 
no vale do rio Doce e causando sérios pre
juízos às empresas reflorestadoras. Graças 
ao sensoriamento remoto, essas empresas 
poderão ao menos localizar e delimitar as 
manchas anômalas, avaliar os prejuízos 
reais e tomar medidas saneadoras. Um ou
tro exemplo foi o estudo realizado na re
gião do Alto Xingu, no estado de Mato 
Grosso. Em áreas ocupadas pela floresta, 
as imagens orbitais registraram manchas de 
forma tendente à circular e de tonalidade 
mais clara do que a da vegetação adjacen
te (figura 6). 
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A evolução das metodologias de 
aplicação do sensoriamento remo
to gerou pesquisas destinadas a 

avaliar e inventariar recursos vegetais na
turais e plantados. Duas linhas se definem 
nessa direção: a avaliação da fitomassa e 
o inventário florestal. 

No primeiro caso, as pesquisas se voltam 
para o domínio dos cerrados, em razão da 
maior experiência do grupo de vegetação 
do DPA/Inpe nos estudos sobre esse tipo 
de cobertura. A avaliação da fitomassa dos 
cerrados se faz com base nos índices vege
tativos, obtidos a partir da combinação 
e/ou da divisão dos níveis de cinza, corres
pondentes às bandas espectrais em que ope
ram os sensores orbitais. A análise desses 
índices tem demonstrado alta correlação 
com parâmetros quantitativos de cobertu
ra vegetal, entre os quais índice de área fo
liar, fitomassa fotossinteticamente ativa, 
turgência e vigor vegetativo. Os resultados 
se mostram interessantes e permitem pre
ver amplas aplicações práticas. 

No segundo, plantios florestais homogê
neos de Pinus sp e Eucalyptus sp têm si
do inventariados quantitativamente, o que 
significa levantar seu volume de madeira. 
Os dados obtidos por sensores remotos, 
complementados pelos que provêm de fo
tografias aéreas e do trabalho de campo, 
são empregados numa metodologia que en
volve múltiplos estágios para o inventário 
florestal. Embora ainda em fase de aper
feiçoamento, tal metodologia já extrapolou 

fronteiras: o governo da República Orien
tal do Uruguai mostrou interesse em aplicá
la no conhecimento do potencial florestal 
do país. A idéia foi a de desenvolver um tra
balho conjunto para estimar o volume de 
madeira das florestas artificiais uruguaias. 

O avanço das pesquisas sobre sensoria
merrto remoto e vegetação verificado no 
Brasil ao longo das duas últimas décadas 
é fruto do esforço do grupo de pesquisa
dores do DPA/lnpe, apoiado por recursos 
principalmente governamentais. De acordo 
com o objetivo de atender a toda a comu
nidade brasileira, essa tecnologia tem sido 
paulatinamente transferida a entidades 
afins. Nesse processo, fica patenteado o 
crescente interesse em utilizar o sensori-a
mento remoto seja para caracterizar, ma
pear, fiscalizar ou inventariar os diferentes 
tipos de cobertura vegetal, em qualquer re
gião do país. 

Não será demais repetir, no entanto, que 
o emprego dessa técnica ainda apresenta li
mitações: entre elas, a falta de informação 
por alto índice de cobertura de nuvens e a 
baixa resolução espacial para determinados 
detalhamentos. Finalmente, deve-se consi
derar que, em função da sempre evolutiva 
capacidade de coleta e tratamento dos da
dos obtidos por sensores remotos, ainda é 
extenso o universo das pesquisas a serem 
desenvolvidas e aplicadas à vegetação. 
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" ... A cor das flores não é a 
mesma ao sol 
De que quando uma nuvem passa 
Ou quando entra a noite 
E as flores são cor da sombra. 
Mas quem olha bem vê que são 
as mesmas flores ... 
... Que difícil ser próprio e não ver 
senão o visível!" 

Fernando Pessoa, Poemas de 
Alberto Caieiro 

A radiação térmica é uma proprie
dade universal de todos os cor
pos. Raios térmicos são emitidos 

por qualquer corpo a qualquer temperatu
ra acima do zero absoluto. Mas este não 
é o único caso onde isso ocorre. A lumi
nescência é um f enômeno onde há a emis
são de radiação sem que haja um aumento 
da temperatura do corpo (ver "Lumines
cência, da alquimia à época moderna", em 
Ciência Hoje n? 2). 

Praticamente todas as substâncias são ca
pazes de ser luminescentes. Mas apenas al
gumas normalmente. são brilhantes e de im
portância prática. Estas substâncias são uti
lizadas, por exemplo, como material para 
recobrir telas de televisão, ou aparecem em 
seres vivos como o vaga-lume. Tanto no ca
so da televisão, cujo f enômeno é chamado 
luminescência inorgânica, como no do 
vaga-lume, onde o fenômeno é chamado 
de bioluminescência, temos a mesma ori
gem: a existência de elétrons na matéria. 

No primeiro caso, o efeito ocorre em ní
vel atômico, onde alguns átomos são indu
zidos a um estado de energia mais alta do 
que o seu (conhecido como estado excita
do), e, ao voltarem ao seu nível normal de 
energia (estado fundamental), emitem ra
diação eletromagnética na região visível do 
espectro (ver "Fótons e radiação"). No se
gundo caso, a emissão de radiação se dá 
quando ocorrem reações químicas ou bio
lógicas. 

A cor da luz emitida nesses processos 
é bem definida e depende de cada mecanis
mo e sistema utilizado. Para a descrição 
desse fenômeno - que ocorre, portanto, 
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em nível das dimensões atômicas -, é ne
cessário o uso da teoria quântica. De acor
do com um conceito básico desta teoria, a 
"confinação" de um elétron nas proximi
dades do núcleo de um átomo dá lugar à 
quantização de sua energia, o que signifi
ca que ela só pode assumir valores fixos, 
chamados de níveis de energia (ver "O efei
to Hall quântico", em Ciência Hoje n? 31). 

A luminescência de um material ocorre 
quando existe emissão de radiação lumino
sa por parte dos átomos do material, exci
tados geralmente por radiação de maior 
energia (figura 1). Quando a luminescência 

ocorre em um tempo muito curto (10 - 8s) 
após a excitação do material, a substância 
é dita fluorescente (uma lâmpada, por 
exemplo). Quando este tempo é longo 
(maior que um segundo), a substância é di
ta fosforescente (interruptores de luz, por 
exemplo). 

Nos últimos 26 anos, com a descoberta 
e o desenvolvimento dos lasers, o estudo 
dessas substâncias sofreu uma verdadeira 
revolução, sendo possível a detecção e o es
tudo de processos em que a fluorescência 
ocorre em situações onde a energia é mais 
alta do que a da radiação excitadora. 

(a) excitação (b) desexcitação não radiativa (c) radiação E,.. ___ _ 

h,, 
/VV'\+ 

E,_ .. __ 

E2 ____ _ 

Fig. 1. Etapas do processo de luminescência analisado através dos níveis de energia dos átomos 
do material: (a) cada átomo absorve um fóton (de energia apropriada), de forma a que seu elétron 
mais "externo" passe do nível fundamental E1 para o nível excitado E2; (b) há uma possível "re
laxação" para um nível intermediário E; (deslocado na figura para melhor visualização). Em um 
cristal essa energia (~ - E2') pode ser absorvida pela rede cristalina, na forma de vibrações quan
tizadas denominadas/ônons; (c) o elétron volta para o nível fundamental E1, mais estável por ter 
menor energia, e cada átomo emite um f óton de energia E; = h 11 • 
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e orno a energia de um f óton é pro
porcional à sua freqüência (E = 
hv), cada fóton emitido por esse 

processo tem uma energia maior que a dos 
fótons excitadores. Fóton por fóton, há um 
ganho de energia no processo, que chama
mos de conversão ascendente (up
conversion). É evidente que a lei de con
servação da energia não é violada, já que 
o número de fótons emitidos (intensidade 
da luz) é sempre menor que o número de 
f ó tons utilizados em processos dessa natu
reza. Há portanto uma compensação, de 
forma que podemos afirmar que o núme
ro de f ó tons excitadores multiplicado pela 
energia do f óton excitador é igual ao nú
mero de fótons emitidos multiplicado pela 
energia do fóton emitido. 

Através deste processo, podemos con
verter radiação infravermelha (invisível aos 
nossos olhos) em radiação visível (luz). O 
que ocorre é que cada f óton emitido é ge
rado a partir da absorção de mais de um 
fóton de excitação (figura 2). 

(a) absorção do 1? f óton (b) absorção do 2? fóton 

hv 2 

~ 

E2 __________ _ 

(e) radiação 

hv 
~ 

(v= 11 1 + 112) 

E, ____ .. __ _ 

Fig. 2. Absorção sucessiva de dois fótons, através do nível intermediário E2• O fóton emitido tem 
energia correspondente à soma das energias dos fótons absorvidos. 

FÓTONS E RADIACÃO 
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Desde o início das pesquisas com a luz, 
existe um conflito entre dois modelos 
muito diferentes. Em um deles, a luz é vis
ta como uma forma de movimento on
dulatório, e, em outro, como um feixe de 
partículas muito velozes. 

Em uma onda, a rapidez com que ela 
caminha é descrita pela velocidade de on
da c. A distância entre dois picos suces
sivos da onda determina o comprimento 
de onda À. O tempo gasto por um ponto 
p na onda para andar de um pico a outro 
é conhecido como a freqüência f da on
da. A velocidade, o comprimento de on
da e a freqüência estão relacionados pela 
equação c = v .À. 

No século XIX, através de uma série 
de importantes resultados experimentais 
e teóricos, a teoria ondulatória da luz ga
nhou aceitação universal: foi proposto 
que as ondas luminosas eram idênticas -
com exceção do comprimento de onda -
a todas as ondas eletromagnéticas que po
diam ser geradas pela radiação de circui
tos elétricos. 

Esta visão dos f enômenos ondulatórios 
foi profundamente alterada, no entanto, 
no início do século XX, quando foram 
descobertas propriedades da luz que só 
puderam ser explicadas pela teoria cor
puscular ou de partículas. Albert Eins
tein, em 1905, considerando as dificulda
des encontradas pela teoria ondulatória 
de James C. Maxwell para explicar estas 
propriedades, propôs que a luz poderia 

ser vista na forma de pequenos quanta de 
energia. A natureza destes quanta, pos
teriormente chamados de fótons, é mais 
complexa do que se pensou inicialmente, 
mas eles foram imaginados como se pos
suíssem energia em "pacotes" discretos 
(isto é, que não são contínuos). Max 
Planck havia estabelecido em 1900 que 
a energia E de uma radiação emitida 
é diretamente proporcional à sua fre
qüência, de acordo com a relação E = 
h v, onde h é uma constante que vale 
6,626.10- 27 ergs/s,e é chamada de cons
tante de Planck. 

No f enômeno que sugere a existência 
dos fótons, a propriedade mais facilmente 
mensurável é a energia que a eles está as
sociada. As diferentes cores, por exem
plo, podem ser representadas por fótons 
de diferentes energias. A ligação entre as 
duas teorias da luz é feita pelo postulado 
de Planck. A freqüência, que mede o nú
mero de vibrações da onda por segundo, 
fixa o comprimento de onda de tal ma
neira que diferentes energias podem ser 
expressas em termos de diferentes com
primentos de onda. Todos os comprimen
tos de onda deste artigo são fornecidos 
em nanômetros (1 nm = 10-9 m). 

A radiação eletromagnética é dita lu
minosa ou visíyel quando se situa em uma 
faixa de energia capaz de ser detectada pe
lo olho humano. Esta faixa muito peque
na do espectro fica, em termos de com
primento de onda, entre 700 nm (limite 

entre vermelho e infravermelho) e 400 nm 
(limite entre violeta e ultravioleta). 

Do ponto de vista do modelo atômico 
criado em 1913 por Niels Bohr, o elétron 
descreveria órbitas bem definidas em tor
no do núcleo do átomo. Cada órbita te
ria uma energia igualmente bem defini
da e, portanto, quantizada. Para o elé
tron passar de uma órbita de energia E 1 

para uma de energia maior E2, deveria 
absorver radiação com energia igual à di
ferença de energia dos níveis citados, ou 
seja, com freqüência v tal que E2 - E 1 

= h ". Esse átomo pode voltar ao seu es
tado inicial E1, emitindo um f óton de 
energia hv. Quando o elétron passa de um 
nível para outro, dizemos que ocorreu 
uma transição eletrônica. Como cada áto
mo possui seus níveis de energia bem de
finidos e característicos, os materiais po
dem ser estudados através de suas transi
ções eletrônicas. 

A espectroscopia consiste no estudo 
destas transições durante a interação en
tre a radiação eletromagnética e a maté
ria, através de medidas de intensidade de 
radiação decomposta nos diferentes com
primentos de onda, sendo uma importan
te ferramenta para se entender mecanis
mos que ocorrem em escala microscópi
ca. A origem da espectroscopia remonta 
ao início do século passado, com as ob
servações feitas por Fraunhofer do espec
tro solar visível (ver "Bem-vindo, Hal
ley!", em Ciência Hoje n? 21). 
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Processos como esse, que converte ra
diação de baixa freqüência em radiação 
com uma freqüência mais alta, são de gran
de importância tecnológica e vêm sendo 
muito estudados em alguns laboratórios, 
inclusive no Brasil. 
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O primeiro sistema de conversão ascen
dente de energia foi proposto por N. 
Bloembergen e utilizava feixes de lasers de 
alta potência. Nesses feixes, a densidade de 
fótons é muito grande e, em certos casos, 
um elétron do material "iluminado" pode 
ser excitado sucessivamente por dois f ó
tons, passando por um nível de energia in
termediário. Ao decair para o nível origi
nal, esse elétron emite um f óton com o do
bro da freqüência do laser utilizado para 
a excitação (figura 3), ao lado de outros 
mecanismos~ 

Fig. 4. Diferenças estruturais entre amostras: as vitrocerâmicas são um caso intermediário entre 
as cristalinas e as vítreas (constituem as matrizes onde os íons estudados são implantados). 

(a) efeito APTE 
eficiência = a 

B A B'ou B 

(c) efeito cooperativo 
eficiência = ai 1000 

-
-A A 

: V 

(b) absorção em duas etapas 
eficiência = ai 100 

hv' 
A/V\+ 

(d) absorção direta 
de dois f ótons 
eficiência = 10- 'ºa 

hv 
A/V\+ 

hv 
~ 
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A/V\+ 

-D C D' D e -D' e 

Fig. 3. Mecanismo tipo conversão ascendente de dois fótons. Note que nos processos (a) e (c) surge 
um novo elemento: o íon sensibilizador (B e D), com alto poder de absorção de fótons. A presença 
deste íon é a diferença básica entre o processo APTE (a) e o processo proposto por Bloembergen (b). 

A eficiência desse processo é muito bai
xa, pois a probabilidade da absorção su
cessiva de dois f ó tons é dada pelo produto 
das probabilidades de absorção do primeiro 
e do segundo fótons. Por esta razão, a 
chance de que o processo ocorra é muito 
pequena, mesmo quando utilizamos lasers 
de alta potência para a excitação (cada 
transição tem uma probabilidade intrínse
ca de ocorrer ou não). 

Outro processo utilizado para a obten
ção de fluorescência por conversão de ener
gia é chamado adição de f ó tons por trans
ferência de energia (APTE), descoberto pe
lo francês F. Auzel em 1966. Esse proces
so caracteriza-se por utilizar, além do íon 

dezembro de 1987 

que emite a fluorescência (ativador), outro 
íon que ajuda o primeiro a observar ara
diação incidente (sensibilizador). Esse úl
timo deve ter um grande poder de absor
ção da radiação de excitação (alta taxa de 
probabilidade de absorção), devendo trans
ferir com facilidade a energia absorvida pa
ra o íon ativador fluorescer . 

A transferência de energia entre íons de
pende muito do meio em que esses íons se 
encontram. No caso de íons de elementos 
terras-raras, essa transferência ocorre com 
grande eficiência em meios chamados vi
trocerâmicas, onde os íons são implanta
dos. As vitrocerâmicas, apesar de não se
rem tão organizadas como os cristais, pos-

suem pequenos microcristais dispersos em 
uma estrutura desorganizada, conhecida 
como "amorfa" (figura 4). 

Nessas condições, a eficiência do proces
so aumenta a ponto de podermos substi
tuir o laser por um simples diodo emissor 
como fonte de excitação (ver "Super-redes: 
harmonia de bandas cristalinas'', em Ciên
cia Hoje n? 35). A técnica APTE propor
ciona uma fluorescência cem vezes mais efi
ciente do que a que ocorre no mecanismo 
proposto por Bloembergen (que não usa o 
sensibilizador) e 10- 10 vezes maior que um 
mecanismo sem nível de energia interme
diário nem sensibilizador. 

O Laboratório de Espectroscopia de 
Terras-Raras da Universidade Federal de 
Pernambuco é um dos centros ativos nes
ta área, com pesquisas que visam à síntese 
de vitrocerâmicas implantadas com íons de 
terras-raras, o desenvolvimento de novas 
montagens experimentais e a formulação 
de modelos teóricos. 

Na figura 5 podemos observar o proces
so que permite a obtenção de fluorescên
cia verde (comprimento de onda de 560 na
nômetros), quando excitamos com radia
ção infravermelha (960 nm) uma amostra 
vitrocerâmica de óxido de germânio, con
tendo uma pequena quantidade de íons de 
érbio (Er3 +) e itérbio (Yb3 +). Os espectros
copistas interpretam o fenômeno em ter
mos de um diagrama de níveis de energia 
(figura 6). 

A radiação infravermelha excita inicial
mente um íon Yb3 

+ ao nível A' que, por 
sua vez, transfere sua energia ao íon Er3 +, 

levando-o ao nível B'. Em seguida, outro 
íon Yb3 + (igualmente excitado) transfere 
sua energia para o Er3 

+ , que passa para o 
nível B". Em poucos milésimos de segun
do, o íon Er3 + passa desse estado excita
do (B") para seu estado fundamental (B), 
por ter menor energia e ser portanto mais 
estável, emitindo um fóton com compri
mento de onda de 560 nm, que correspon-
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vitrocerâmica 

radiação infravermelha 

(invisível) 

Fig. 5. Representação macroscópica do efeito conversão ascendente. O diodo é a fonte de excita
ção .e a vkrocerimica contém os fons onde o mecanismo ocorre. 
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960nm 
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(verde) 
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960nm 
~ 
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A-------Yb3+ a--------• Er3 + 
A ---1■11---• 

Yb3 + 

Fig. 6. Conversão de radiação infravermelha em luz verde no par érbio/itérbio em termos de níveis 
de energia. Apenas fótons de 960 nm são usados para a excitação (os níveis tracejados não partici
pam do processo). 

de à região da cor verde do espectro. Em 
cada grama de amostra tem-se em torno de 
102° átomos desses, de forma que a inten
sidade de luz verde emitida torna-se per
ceptível (nesse caso ela é bem intensa). 

A grande eficiência deste sistema em par
ticular pode ser explicada em função de o 
par Er3 + /Yb3 + possuir níveis com a mes
ma diferença de energia (chamados resso
nantes), isto é, A-A' = B- B' e B-B' = 
B'-B". 

Para um outro mecanismo estudado usa
mos, além da radiação infravermelha de 
960 nm, radiação de 1.500 nm (também in
fravermelha). Essa última excita o íon 
Er3+ ao nível B"' (figura 7), que está se
parado do nível B"" pela mesma diferen
ça de energia A -A' (960 nm). Portanto, 
os íons Yb3 + , excitados pela radiação de 
960 nanômetros, transferem energia para 
o íon Er3+, que passa para o nível B"". 
Quando o érbio volta ao estado fundamen
tal, ele emite luz vermelha (650 nm). No
te, pelo diagrama, que enquanto a amos
tra não receber radiação de 1.500 nm, ela 
não fluoresce no vermelho, ocorrendo ape
nas o mecanismo anterior, porque o érbio 
precisa estar no estado B"' para que o ní
vel B"" seja "populado" por transferên-
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eia de energia. Os níveis pontilhados no 
diagrama não participam do mecanismo 
em questão. 

Se substituirmos o érbio por outro íon 
terra-rara trivalente - o túlio (Tm3+) -, 
e excitarmos a amostra com a radiação in
fravermelha de 960 nm, ela fuoresce emi
tindo luz azul. Isso ocorre graças à possi
bilidade dos níveis de energia desse íon, os 
quais estão dispostos de forma a tornar 
possível uma transferência de três f ó tons. 

As principais aplicações do f enômeno de 
conversão ascendente tal como estudado no 
nosso laboratório baseiam-se na possibili
dade de geração de luz visível a partir de 
radiação infravermelha (calor). 

Desta forma, podem-se construir diodos 
emissores de luz (LED's) em regiões espec
trais (cores) em que os diodos comerciais 
não são eficientes (o azul, por exemplo). 
Esses LED's são obtidos recobrindo-sedio
dos convencionais emissores de infraverme
lho com uma fina camada de material vi
trocerâmico, onde estão implantados pa-
res de íons com Tm3 + /Yb3 + , Er3 + /Yb3 + , 

Ho3+ /Yb3+ etc. De acordo com o par de 
íons utilizado, consegue-se converter a ra
diação invisível em luz de cores como o 
azul, o verde e o vermelho (figura 8). 

Os LED's sintonizáveis em cor, uma va
riante desses diodos, são obtidos quando, 
no lugar de pares de terras-raras, utiliza
mos tríades onde há competição de mais 
de um mecanismo, havendo uma mudan• 
ça de cor em função da variação da volta
gem aplicada ou da variação da oscilação. 

O recente desenvolvimento dos lasers 
compactos de semicondutor, emitindo no 
infravermelho, tornou possível a obtenção 
de equipamentos ópticos de dimensões redu
zidas (minilasers), emitindo em várias cores, 
através da conversão ascendente de energia, 
utilizando como fonte de infravermelho o 
próprio laser de semicondutor no lugar do 
diodo do processo anterior (figura 9). 

N a mais moderna tecnologia de te
lecomunicações, os fios conduto
res dos cabos telef ônicos são subs-

tituídos por fibras ópticas, pelas quais são 
transmitidas as mensagens na forma de pul
sações em um feixe de radiação infraver
melha. Desta maneira, milhares de mensa
gens podem ser transmitidas ao longo de 
cada fibra, livres de influências elétricas ou 
magnéticas que causam interferência nos 
cabos convencionais. Cada fibra pode subs
tituir centenas de cabos elétricos, dimi
nuindo custos e manutenção. O material 
da fibra (vidro fundido à base de silicatos), 
contudo, não é perfeitamente transparen• 
te à radiação infravermelha, que é atenua
da e alterada durante a transmissão, atra
vés de absorção e dispersão por este mate
rial. As fibras de primeira e segunda gera
ções operam com radiação infravermelha 
de 800 e 1.300 nm respectivamente. As per
das de qualidade da transmissão são mini
mizadas se os sinais são transmitidos com 
radiação infravermelha de 1.500 nm. 

O maior problema, no entanto, é a defi
ciência de bons detectores para esta faixa 
de comprimento de onda. A eficiência de 

960nm 
VVV\+. 
(invisível) 

A __ ._ __ 

Yb3+ 

■------B'"'-----· 
650nm 
~ 
(vermelho) 

···---··· 
B"'1■11111111!1----• 

1.500nm 
+vvvvv 
(invisível) 

B _ _.. _ _._ 

Er3+ 

Fig. 7. Outro mecanismo com o mesmo par de 
íons da figura anterior. Na conversão de radia• 
çijo infravermelha em luz vermelha, duas fon• 
tes de excitação são utilizadas (960 e 1.500 na• 
nômetros). 
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terras-raras 

Fia, 8. Representaçio esquemática de um dlo
do emissor no visível feito pela técnica APTE. 

O QUE ÉO IROC 
Existem várias classes de detectores de 

radiação infravermelha. Os contadores 
quânticos de infravermelho (infrared 
quantum counter), ou simplesmente 
IRQC, constituem uma dessas classes. 

O que acontece dentro de um detector 
IRQC nada mais é que a conversão dara
diação infravermelha em radiação visível, 
através dos processos de transferência de 
energia tipo conversão ascendente (APTE) 
já descritos. Essa radiação (agora visível) 
pode ser detectada facilmente por foto
multiplicadoras comerciais. 

Um sistema IRQC é formado basica
mente por uma amostra contendo íons 
cujos níveis de energia permitam a ocor
rência de processos de conversão infraver
melho-visível; se necessário, uma fonte de 
radiação complementar (freqüência i, 1) 

para fornecer f ótons para serem somados 
aos fótons que constituem o sinal a ser 
detectado (freqüência i,2); e uma foto
multiplicadora para detectar f ótons de 
freqüência v1 + v2• 

Devemos destacar que, como os íons 
têm níveis de energia bem definidos 
(quantizados), os detectores tipo IRQC 
são bastante específicos. Por exemplo, co
mo a melhor região para a transmissão 
de informações em fibras ópticas é a de 
1.500 nm, e por uma coincidência da natu
reza o íon érbio possui um nível de energia 
exatamente neste comprimento de onda, 
parece válida a idéia de desenvolver um 

dezembro de 1987 

laser semicondutor 
(compacto) 960 nm 

amostra com pares 
de terras-raras 

invisível visível 

(emissão laser) 

Fia, 9. Há a possibilidade de construir minilasers na região visível pela técnica de adição de fótons 
por transferência de energia. 

um detector é caracterizada pelo índice ruí
do/ sinal, que deve ser o menor possível. 
Uma medida desta eficiência é o noise equi
valent power (NEP), que mede o menor si
nal capaz de ser detectado antes que o mes
mo se confunda com o ruído (todo circui
to eletrônico gera um pequeno sinal espú
rio, que denominamos ruído). Com o uso 
de detectores baseados na conversão ascen-

filtro 
(1.500nm) 

sinal a ser 
detectado 

'V'VVVVV'\A,,.. 

dente - os contadores quânticos de infra
vermelho (IRQC) - consegue-se boa efi
ciência de detecção nessa região do espec
tro (1.500nm) e, em particular, os que uti
lizam a técnica APTE são cem vezes mais 
eficientes do que o proposto inicialmente 
por Bloembergen, como descrito anterior
mente (ver "O que é IRQC" e "Entenden
do o sistema experimental"). 

'V'VVVVV'\A,,.. 

VVVVVVV\,, 

..., -____ díodo 960nm 

~ --.a~ -:--- amostra APTE (vitrocerâmica) 

1.500nm 

fonte de 
\} J 650nm (vermelho) 

[ 

sinal detectado: 
.'-------~ I (1.500nm) a tensão _.,..."""""""""'"'""""'"'"--"""'"'"""· I (vermelho = 650 nm) 

Fig. 10. Diagrama do protótipo de um contador quântico de infravermelho pela técnica APTE. 

IRQC sensível em 1.500 nm (figura 10). 
Através da figura podemos acompa

nhar o mecanismo do detector: a) o sinal 
que queremos (1.500 nm) passa por um 
filtro de interferência, eliminando radia
ções espúrias que constituam "ruído" 
(chamamos "ruído" a toda radiação que 
não faz parte do nosso sinal - suas ori
gens são as mais variadas); b) o sinal "fil
trado" é focado através de uma lente so
bre a amostra vitrocerâmica contendo os 
íons Er3 + e Yb3 + • Esta amostra fica 
constantemente recebendo radiação de 
um diodo emissor de 960 nanômetros, ali
mentado por uma bateria; c) no momento 
em que os fótons de 1.500 nm atingem a 

amostra, estes são somados com os f ó tons 
emitidos pelo diodo (960 nm) de acordo 
com o diagrama de níveis da figura 7; d) 
a amostra passa a emitir radiação visível 
de 650 nm (vermelho), alimentada por 
uma fonte de tensão, detecta os f ó tons de 
650 nm de comprimento de onda. O si
nal é processado de forma síncrona. 

Note que a detecção é indireta, ou se
ja, queremos medir fótons de 1.500 nm 
(sinal), mas medimos os de 650 nm que 
são provenientes da conversão do sinal, 
portanto proporcional a ele. A conversão 
leva cerca de 1 o- 3 segundos para ocorrer, 
mas apesar deste tempo parecer bastante 
curto, isso constitui uma limitação. 
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ENTENDENDO O SISTEMA EXPERIMENTAL 
Uma descrição, baseada no funciona

mento simplificado da instrumentação 
utilizada nos laboratórios de pesquisa, 
permitirá uma visão dinâmica de como 
funciona a montagem experimental de
senvolvida para estudar a conversão as
cendente de energia. Através da figura 11, 
podemos observar a montagem onde se 
estuda o efeito conversão ascendente em 
geral, e, em particular, o IRQCpor APTE. 

Para simular um IRQC, uma lâmpa
da de tungstênio/iodo (1) filtrada repre
sentará o sinal infravermelho que quere
mos detectar. A radjação emitida pela 
lâmpada passa a ser pulsada devido a um 
disco giratório com algumas aberturas 
(2). Este disco, chamado chopper, gira 
com uma freqüência angular w, fazendo 
com que a radiação pulse com uma fre
qüência f proporcional a w. Como a lâm
pada emite um vasto espectro de radia-

/_ ,_., A 1.500nm 
tVVV\+ B 960 nm 
tVVV\+ C 650nm 
tVVV\+ D 
~ E ~ 15 

L 
f = referência ,✓ _______ ,. .... _ .... i-----

16 

e 

ção - representado por f ótons de ener
gia A, B, C, D, E ... - e o sinal que ela 
representará deverá ter energia bem de
finida - representada por A - sua ra
diação será concentrada por uma lente (3) 
e passará por um filtro de interferência 
(4). Este filtro transmitirá apenas os fó
tons de energia A, eliminando os demais 
por interferência destrutiva, através de re
flexões internas. Esses fótons de energia 
A, pulsados com freqüência f, comporão 
o sinal infravermelho que o IRQC irá de
tectar, e a partir de agora serão chama
dos simplesmente de sinal. 

O centro ativo da montagem é forma
do por uma amostra vitrocerâmica (5) im
pregnada com íons de terras-raras. Essa 
amostra é constantemente irradiada por 
fótons de energia B, provenientes de um 
diodo (6), que para este mecanismo é ali
mentado por uma fonte de corrente elé-

fow 
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trica contínua (8). No instante em que o 
sinal incide sobre a amostra, f ótons de 
energia A (sinal) e B (fonte complemen
tar) somam-se através do efeito APTE. 
A amostra passa então a emitir f ó tons de 
energia C. Como exemplo, recorde-se do 
processo APTE da figura 7. Naquele ca
so, os íons eram Er3 + e Yb3 + e o sinal 
(A) tinha energia correspondente ao com
primento de onda de 1.500 nm (IRQC 
sensível em 1.500 nm), o diodo (B) de 960 
nanômetros e a amostra passava a emitir 
(C) em 650 nanômetros (vermelho). ' 

Observe que o sinal A está pulsando 
com freqüência f, portanto a emissão C 
da amostra também estará pulsando com 
a mesma freqüência. 

A emissão da amostra é coletada por 
uma outra lente (9) e é focalizada no in
terior de um monocromador (10), que ser
ve para separar a radiação em termos de 

V 1 = variável 

12 

seletor 

À = F ( ex) 

Fig. 11. Visão dinâmica do funcionamento de um sistema experimental para detecção e estudo do efeito conversão ascendente. O texto traz 
explicação detalhada de cada instrumento utilizado. 
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energias e indicar o comprimento de on
da associado à componente analisada. 
Desta forma, os átomos com energia C, 
emitidos pela amostra, podem ser separa
dos dos fótons com outras energias, como 
por exemplo, os de energias A e B even
tualmente não aproveitados pela amostra. 
Esta separação é feita pela grade de di
fração ( 11) do monocromador. A grade 
é uma placa de vidro cheia de ranhuras, 
como um disco de música (só que possui 
várias centenas de ranhuras por milíme
tro). Ela dispersa um feixe de radiação in
cidente, causando o mesmo efeito que um 
prisma, só que é mais precisa. Dependen
do do ângulo de observação irão emergir 
da grade fótons de diferentes energias. 
Assim, com uma fenda (13) fixada em 
uma determinada posição, podemos fa
zer passar f ótons de energia selecionados 
pelo ângulo da grade (&).Um seletor (12), 
acoplado à grade, devidamente calibra
do, mostra o comprimento de onda cor
respondente dos f ó tons que estão passan
do pela fenda para aquela posição da gra
de. Girando a grade podemos analisar ou
tros comprimentos de onda. 

Um motor gira a grade continuamen
te, e quando o seletor marcar o compri
mento de onda correspondente à energia 
C dos fótons, estes passarão pela fenda, 
atingindo a válvula fotomultiplicadora 
(14), que é um tubo onde energia lumi
nosa é convertida em energia elétrica e es
sa é amplificada por várias ordens de 
grandeza. Isto ocorre da seguinte forma: 
os fótons chocam-se com uma placa me
tálica, arrancando elétrons de sua super
fície (cada fóton arranca um elétron: é o 
chamado efeito fotoelétrico). Esses elé
trons são acelerados por uma ·diferença 
de potencial Uá que o elétron possui car
ga), e arrancam mais elétrons das próxi
mas placas, em uma reação em cadeia, 
dando origem a uma corrente elétrica am
plificada. 

Como essa corrente foi gerada a partir 
dos fótons C, e eles foram gerados a par
tir dos f ó tons A, evidentemente a corr·ente 
é proporcional aos fótons A. Note que o 
objetivo foi converter o sinal A em C, de 
energia maior, já que a fotomultiplicado
ra não era sensível ao sinal A. 

Como o sinal estava pulsando com 
uma freqüência f, a corrente gerada tam
bém pulsará com esta mesma freqüência. 
Isto facilita a separação do sinal medido 
do ruído do sistema, através de uma aná
lise de freqüências de pulsação. 

O ruído é separado do sinal por um 
amplificador sensível à fase, ou amplifi
cador lock-in. Esses amplificadores, lan
çados comercialmente em 1972, separam 
um sinal fraco dos ruídos que podem 
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Fig. 12. Em um lock-in apenas sinais em sin
cronismo com uma freqüência de referência 
são amplificados. 

mascará-lo, desde que o sinal seja pulsa
do. Isto é feito eletronicamente através de 
filtros, com a decomposição das freqüên
cias (ver "Plataformas de petróleo: o cál
culo das ondas", em Ciência Hoje n? 19, 
p. 48). 

A freqüência de pulsação f, gerada pe
lo chopper, é usada como referência lock
in (15). Como o sinal A pulsa nesta fre
qüência, ele é dito coerente. O lock-in só 
amplifica tensões coerentes. Esta tensão 
é transformada em tensão continua e am
plificada proporcionalmente à intensida
de do sinal coerente e inversamente pro
porcional à diferença de fase entre o si
nal e a referência. Esta forma de detec
ção é dita síncrona, pois só os sinais em 
sincronismo com uma referência são me
didos (figura 12). 

O que temos registrado indiretamen
te no /ock-in é, portanto, a intensidade 
relativa ao sinal A (1.500 nm), original
mente impossível de se detectar. 

Acoplando-se ao lock-in um registra
dor potenciométrico (16), que é um tra
çador de gráficos sensível a pequenas ten
sões elétricas, obtém-se um gráfico de in
tensidades em função de comprimentos 
de onda (espectro). Um pico aparecerá no 
comprimento de onda correspondente a 
C, e será proporcional, em área, à inten
sidade do sinal. 

Para se estudar processos em que não 
é necessário uma fonte complementar, 
desliga-se a fonte 2 e pulsa-se o diodo com 
um gerador de pulsos (7). 

Variando-se a intensidade das fontes de 
radiação (2) e (6), podem-se registrar grá
ficos que indicam o número de fótons en
volvidos em cada mecanismo. De acordo 
com as equações de taxa, que mostram a 
variação das populações dos níveis de 
energia do sistema considerando os meca
nismos envolvidos, tira-se a informação 
de que a emissão devido à absorção de 
dois f ó tons é proporcional ao quadrado 
da intensidade do sinal de excitação, a de 
três fótons ao cubo, e assim por diante. 

Outra aplicação potencionalmente de 
grande importância da técnica APTE se ob
serva na área de aproveitamento de ener
gia solar . Um dos grandes problemas exis
tentes nos sistemas de utilização desta ener
gia consiste no fato de que as células sola
res de silício só convertem com eficiência 
em energia elétrica a radiação que o Sol 
emite na região visível. No entanto, boa 
parte da radiação infravermelha, que é fra
ção considerável do espectro solar, pode ser 
convertida para a região visível, utilizando
se o processo descrito anteriormente. As
sim, o rendimento das células de silício po
de ser sensivelmente aumentado . 

Como podemos notar, inúmeras são as 
aplicações do efeito de conversão de ener
gia do infravermelho para o visível por adi
ção de fótons. 

Devemos finalmente salientar que todas 
estas experiências feitas em nossos labora
tórios têm como objetivo básico uma me
lhor compreensão dos fenômenos que ocor
rem na interação entre radiação eletromag
nética e matéria, numa tentativa de se en
tender melhor a natureza que nos cerca. 
Destacamos também que, para uma maior 
integração e independência da pesquisa, to
do o desenvolvimento da mesma, ou seja, 
a síntese das amostras, montagens e medi
das experimentais e interpretação teórica, 
é feito pelo Grupo de Espectroscopia de 
Terras-Raras da UFPe. 
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e erta vez ouvi um fazendeiro do 
Pantanal mato-grossense - que 
reúne uma das faunas mais ricas 

do mundo - lamentar a ausência de hipo
pótamos na paisagem à sua volta. De fa
to, um sentimento de inferioridade parece 
afligir às vezes alguns brasileiros pelo fato 
de o Brasil, diferentemente de países afri
canos , não possuir em sua fauna animais 
de grande porte. Mas, se lhe faltam elefan
tes ou girafas, a fauna brasileira tem ou
tras riquezas. Parte delas, no cerrado. 

Embora não seja comum avistar-se no 
cerrado brasileiro grandes bandos de ani
mais silvestres, há no país uma área em que 
esse ecossistema apresenta uma fauna ri
quíssima e facilmente visível: o Parque Na
cional das Emas, situado próximo às nas
centes do rio Araguaia, na fronteira de 
Goiás com o Mato Grosso do Sul (18° 19' 
e 52° 45'). Criado em 1961, recebeu esse 
nome pelo fato de abrigar grande número 
de emas (Rhea americana), a maior das 
aves brasileiras. Localizado entre as bacias 
dos rios Amazonas e Prata, no flanco 
oriental do Planalto Central, o parque é li
mitado ao norte pelo rio Jacuba e ao sul 
pelo rio Formoso, que nascem ambos em 
seu território. 

Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) alimentando-se num cupinzeiro. 

Embora o Brasil desenvolva um ativo 
programa de criação de parques nacionais 
e reservas biológicas, estes não representam 
adequadamente os diferentes tipos de ve
getação nele predominantes. Embora o cer
rado seja a segunda maior zona de vegeta
ção do país, cobrindo aproximadamente de 
15 a 25% da superfície total do seu terri
tório (as estimativas variam), apenas 11 % 
da extensão dos parques nacionais apresen
tam esse tipo de vegetação. 

Campos gramináceos tomam cerca de 
60% dos 131.868 hectares do Parque Na
cional das Emas; o restante é constituído 
de cerrado ou de cerradão (vegetação de 
transição entre mata e campo cerrado), no 
que constitui a mais vasta extensão de cer
rado preservada no Brasil. Faixas estreitas 
de matas de galeria (assim chamadas por
que margeiam cursos d'água) e veredas 
providas de buritis (palmeiras do gênero 
Mauritia) marcam as nascentes de vários 
pequenos córregos que alimentam os rios 
Jacuba e Formoso (ver "Terra ardendo", 
em Ciência Hoje n~ 16). Num largo trecho, 

No campo, entre os cupinzeiros formados após queimadas sucessivas, passeiam as emas (Rhea ame
ricana). 
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o Jacuba atravessa uma área plana, aber
ta e alagada, com pequenas faixas de flo
resta, que, anteriormente à chegada de fa
zendeiros e posseiros, eram bem mais ex
tensas. A mata de galeria da nascente do 
Jacuba é uma das únicas áreas florestais 
com solo seco do parque. As demais ma
tas de galeria assentam num piso inunda
do e a floresta propriamente dita está ro
deada por estreita faixa de campo grami
náceo constantemente inundado. Vastas 
áreas abertas de campos gramináceos ala
gados ocorrem em duas áreas do parque. 

De setembro a maio, o período das chu
vas na região, a precipitação atinge cerca 
de 1.500 mm. No resto do ano o clima é 
praticamente seco e a temperatura chega a 
exceder 35ºC durante o dia, podendo cair 
à noite. Ultimamente, o parque tem sido 
castigado por geadas que destroem grande 
parte de sua folhagem. 

Q em visita o Parque Nacional das 
Emas - um dos mais interessan
es do Brasil, segundo o pesqui

sador argentino Francisco Erize - fica sur
preso diante da facilidade com que se po
de observar ali a vida silvestre. Não é sem 
razão que ele se converteu em ponto obri
gatório no circuito das áreas naturais 
brasileiras. 

O veado-campeiro (Ozotoceros bezoar
ticus) é talvez o mamífero mais facilmente 
visível na área do parque. Grupos de até 
quatro animais são comumente vistos em 
formações de vegetação aberta . Embora o 
período de nascimento desses animais seja 
prolongado, é nos meses de outubro e no
vembro que veados jovens podem ser vis
tos com maior freqüência. Esta é a única 
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população relativamente grande dessa es
pécie - hoje ameaçada de extinção - que 
se encontra protegida num parque nacio
nal. Nos últimos anos, grande número de 
machos adultos têm sido encontrados mor
tos, provavelmente vitimados por doenças 
de origem bovina, razão por que se fazem 
necessários cuidados especiais para garan
tir sua saúde. 

É também relativamente grande a popu
lação de taµ1anduás-bandeiras (Myrmeco
phaga tridactyla) no parque, uma das áreas 
mais adequadas no Brasil para a observa
ção desses animais. Eles se alimentam de 
pelo menos 14 espécies de formigas e cu
pins, sendo estes últimos seu alimento mais 
importante. Muitas outras espécies de ma
míferos podem também ser encontradas ali. 
Entre elas, pelo menos cinco de tatu, duas 
de porco-do-mato, o cervo-do-pantanal 
(Blastocerus dichotomus) e a anta (Tapi
rus terrestris), além de 14 espécies de car
nívoros, entre os quais o lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus), o cachorro-do
mato-vinagre (Speothos venaticus), onças 
e duas espécies de lontra. 

Apesar dessa riqueza faunística, pouco 
se sabe, do ponto de vista científico, sobre 
os animais que vivem no parque. Para um 
melhor conhecimento das espécies ameaça
das, impõe-se que se realizem com urgên
cia levantamentos populacionais e estudos 
sobre exigências de hábitat. Nos trabalhos 
de pesquisa sobre mamíferos, requer-se a 
utilização de armadilhas e redes, pois sus
peita-se de que muitas espécies do grupo 
ainda não foram sequer descritas, como 
por exemplo os ratos-de-espinho dos gêne
ros Clyomys e Carterodon. 

Durante a estação seca, a avifauna do 
parque é rica e diversa. Ornitologistas que 
lá estiveram registraram peio menos 220 es-

Abaixo, uma das freqüentes queimadas que as
solam a flora e a fauna do parque. Ao lado, um 
tamanduá-bandeira - vítima fácil do fogo. 

dezembro de 1987 

pécies de aves de junho a agosto. O biólo
go Paulo Antas, do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF), infor
ma que aves migratórias como o colherei
ro (Ajaia ajaja) chegam durante a estação 
das chuvas. A ema (Rhea americana), a se
riema (Cariama cristata), a pombinha-das
almas ou maria-branca (Xolmis cinerea) e 
a perdiz (Rhynchotus rufescens) são as aves 
mais comumente vistas por lá. Entre as es
pécies raras, ocorrem o inhambu-carapé 
(Taoniscus nanus) e o bacurau-rabo-branco 
(Caprimulgus candicans). Foi também no 
parque que se fez o primeiro registro, no 
Brasil, do caboclinho-de-costas-vermelhas 
(Sporophila hypochroma). 

Os insetos sociais são talvez o elemento 
mais curioso da fauna local. Cupinzeiros 
dominam as formações de vegetação aber
ta: estima-se que são cerca de 25 milhões, 
espalhados pelo campo. Nos campos aber-

tos, os cupinzeiros de Cornitermes cumu
lans fazem as vezes das árvores: prestam
se à nidificação de aves, fornecem abrigo 
para muitos tipos de mamíferos, répteis e 
invertebrados e são utilizados como domi
cílio por pelo menos 17 espécies de formi
ga e por outras espécies de cupim. Esses 
mesmos cupinzeiros hospedam também lar
vas de uma espécie de vaga-lume do gêne
ro Pyrearinus, as quais são responsáveis 
por um dos mais impressionantes espetá
culos que a natureza nos reserva no par
que: durante algumas semanas, no início 
da estação das chuvas, quando cai a noite, 
milhares dessas larvas emitem uma inten
sa luz esverdeada e a paisagem se transfor
ma numa miríade de pontos luminosos. Ao 
que tudo indica, essa luz atrai as formas 
aladas de formigas e cupins que servirão de 
alimento às larvas (ver ''Cupinzeiros lumi
nescentes", em Ciência Hoje n? 16, p. 92). 
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O ominado por extensas áreas de 
gramíneas e cerrado cortadas por 
exuberantes matas de galeria e 

com uma fauna extremamente rica, o Par
que Nacional das Emas é um ecossistema 
singular em toda a América do Sul. A ri
queza que abriga, porém, não está a sal
vo, e isto se deve, principalmente, a dois 
fatores: a fragilidade dos seus limites e o 
fogo. 

Quando o parque foi criado, as terras 
circunvizinhas, utilizadas como pastagens 
de gado bovino, com baixa densidade de 
animais, permaneciam virtualmente into
cadas. Hoje, o quadro é outro: o parque 
está literalmente cercado por plantações de 
soja. Latas vazias de pesticidas espalhadas 
por suas imediações e a pulverização aérea 
em terras adjacentes o estão contaminan
do. Embora decreto de criação do parque 
estipulasse que as nascentes dos rios que o 
cortam deveriam ser protegidas, vários cór
regos que o atravessam têm origem em nas
centes localizadas fora de seus limites e es
tão completamente desprotegidas. Gran
de parte da mata de galeria ao longo do rio 
Jacuba (que serve de limite para o parque) 
foi cortada, o que comprometeu um hábi
tat importante para várias espécies. O com
plexo aquático que banha o parque preci
sa de proteção urgente, antes que este fi
que ainda mais poluído (ver "Um decreto 
ameaça o parque"). 

Urgente também é a revisão dos limites. 
Como se sabe, cursos de rio são absoluta
mente inadequados como limites de um 
parque. Igualmente inapropriadas são as 
estradas, e no entanto duas estradas de ter
ra, intensamente utilizadas, também fazem 
esse papel. E o que é pior: há agora planos 
para pavimentá-las. Muito embora uma 
cerca bem construída feche sua laterais, a 
invasão do parque por caçadores vindos 
das estradas é fato comum. 

Outro inimigo implacável é o fogo. Quei
madas de grandes proporções, iniciadas fo
ra do parque por fazendeiros interessados 
em melhorar a qualidade dos pastos e con
trolar parasitas do gado, avançam pelo par
que e destroem extensas áreas, todos os• 
anos. Essas queimadas não controladas 
matam tamanduás-bandeiras, que, com 
seus pêlos longos e inflamáveis, e incapa
cidade de reação rápida, são vítimas fáceis 
do fogo. Certa vez, após uma queimada de 
grandes proporções, cinco desses animais 
foram encontrados mortos. O fogo tam
bém ataca e eventualmente destrói as ma
tas de galeria, extremamente importantes 
para a fauna do cerrado: muitas espécies 
nelas se abrigam e delas retiram água e ali
mentos. Levantamento feito pelo zoólogo 
Gustavo Fonseca e por mim com o objeti
vo de verificar as exigências de hábitat de 
mamíferos do cerrado mostra que pelo me
nos um terço dos gêneros se extinguiria nu-
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UM DECRETO AMEAÇA O PARQUE 
"Nesse tempo, da nossa vinda pra cd, que ainda se via mansinho os bandos 
deema na beira do caminho, eu Jd sabia por ouvir dizer como que os tirado
res de pena faziam para encostar nelas até a distância de tiro ... ,, 

Carmo Bernardes, Força da Nova (relembranças) 

No princípio da década de 1960, alguns 
pecuaristas empenhados em preservar a 
fauna da região próxima às nascentes do 
rio Araguaia, no sudoeste goiano, lança
ram a idéia da criação de um parque. A 
preservação da flora não estava em ques
tão, já que na época nem se cogitava da 
exploração agrícola do cerrado. Até mea
dos da década de 1970, quando esta se ini
ciou, a fauna era variada e abundante. 
Não era difícil ver, na região, grandes 
bandos de emas, veados-campeiros e 
porcos-do-mato, bem como outros ani
mais menos sociáveis, como o lobo
guará, o tamanduá-bandeira, o taman
duá-mirim e diversos tipos de onça. 

O Parque Nacional das Emas foi cria
do no dia 11 de janeiro de 1961 pelo de
creto n~ 49.874, assinado pelo presiden
te Juscelino Kubitschek. A área escolhi
da pertencia a Goiás (a maior parte) e ao 
Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, 
onde ficavam as nascentes dos tributários 
dos rios Formoso e Jacuba: os córregos 
Cupins, Rego d' Água, Gabiroba, Areia 

e Ribeirãozinho, entre outros. Eram ter
ras devolutas em sua quase totalidade. As 
que pertenciam a particulares foram de
sapropriadas no dia 4 de agosto de 1962 
por decreto assinado pelo então prefeito 
do município de Mineiros (00), em que 
o parque se situa. 

Os problemas começaram 11 anos de
pois da criação.do parque: por um decre
to assinado pelo presidente Emílio Gar
rastazu Médici, seus limites foram rede
finidos, de tal modo que dele ficaram ex
cluídas as nascentes dos tributários da 
margem esquerda do rio Jacuba. 

Em 1983, Kent H. Redford, que defen
dera tese de doutorado na Universidade 
de Harvard (Massachusetts, EUA) sobre 
o Parque Nacional das Elnas, publicou 
na revista Oryx o artigo "Emas National 
Park and the plight of the Brazilian cer
rados" (O Parque Nacional das Emas e 
a situação crítica dos cerrados brasilei
ros). Nele, chamava atenção, entre outras 
coisas, para os perigos associados a quei
madas descontroladas promovidas nas 

O parque é um dos locais mais propícios, no Brasil, para a observação do tamanduá-bandeira. 
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imediações do parque e para a contami
nação das cabeceiras dos rios, fora dos 
seus limites. 

O artigo de Redford acabou por sensi
bilizar os membros da Comissão de Con
servação da Natureza da cidade de Mi
neiros, presidida por Eric James Deitch
man. Convocados para uma reunião, os 
membros da referida comissão - pro
prietários de terra da região - se dispu
seram a colaborar na defesa do parque, 
a começar pela construção de terraços de 
proteção às nascentes dos rios. Além des
sa medida, a comissão promoveu, em ju
lho de 1986, uma visita do prefeito de Mi
neiros ao parque. Em agosto do mesmo 
ano, reivindicou junto ao ministro da 
Agricultura, íris Resende Machado, a 
doação de equipamentos que permitissem 
a defesa do parque contra incêndios. Ne
nhum recurso foi obtido, no entanto, 
quando a solicitação fora de CrS 
400.000,00 - os terraços de proteção não 
foram construídos. 

Grande admirador e defensor incansá
vel do Parque Nacional das Emas, Etel
vino Bechara, do Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo, elaborou um 
documento em que aponta numerosos 
problemas do parque e propõe soluções 
diferentes das imaginadas pela Comissão 
de Conservação da Natureza. Segundo 
ele, as tarefas de fiscalização, proteção e 
manutenção do parque, e ainda de assis
tência a pesquisadores e turistas, reque
rem pelo menos 30 funcionários - nú
mero calculado pelo Instituto Brasileiro 
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de Desenvolvimento Florestal (IBDF) se
gundo o Plano de manejo do Parque Na
cional das Antas, publicado em 1981. 

Atualmente, o pessoal que ali trabalha 
se resume a três funcionários. Além de 
mal remunerados - recebem em torno de 
dois salários mínimos -, não contam 
com assistência médico-odontológica ade
quada e não têm escola para os filhos. 

Embora os produtores rurais da região 
gozem dos benefícios da eletrificação ru
ral, não há energia elétrica no parque. A 
comunicação por rádio é deficiente. En
tre outras coisas, faltam também equipa
mentos de defesa contra incêndios, tor
res de observação e casas para visitantes. 

Bechara considera, porém, que o pro
blema mais grave - e também o de mais 
difícil solução - enfrentado pelo Parque 
Nacional das Emas é o das cabeceiras dos 

rios. Excluídas da área do parque pelo de
creto de Médici, escreve ele, "as nascen
tes ficaram em terras particulares ocupa
das pelo cultivo de soja, tornando-se ca
nais poluentes regulares do Parque Na
cional das Emas, potencialmente capazes 
de provocar desastres ecológicos. Além 
disso, o plantio de soja avança até a cer
ca do parque, num desrespeito flagrante 
à faixa-tampão de aproximadamente um 
quilômetro em torno do parque. É tam-

Abaixo, um tatu (Euphractus), animal repre
sentado no parque por pelo menos cinco es
pécies. À esquerda, serlemas (Cariama crista
ta), que estio entre as aves mais comumente 
vistas ali. 

bém muito comum atualmente a presen
ça de aviões agrícolas fazendo manobras 
na área do parque para aplicação de bia
cidas nas plantações de soja. Emas e cer
tos pássaros costumam alimentar-se dos 
grãos desse cereal que caem dos cami
nhões que traf egam pelas estradas do par
que". 

Por todas estas razões, é urgente a re
definição, por decreto presidencial, dos 
limites do Parque Nacional das Emas -
único meio de se reconquistar a bacia hi
drográfica dos rios Jacuba e Formoso, o 
que implicaria a desapropriação de ter
ras particulares atualmente tomadas pe
la soja. 

J osias Dias da Costa 
Monge beneditino, 
membro da comunidade de Mineiros, GO 
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AFINAL, O QJJE FALTA AOS PARQJJES NACIONAIS? 
Em 16 de março de 1987, a Folha de 

São Paulo publicou um depoimento de 
Ângela Tresinari Quintão, diretora do 
Departamento de Parques Nacionais e 
Reservas Equivalentes do Instituto Bra
sileiro de Desenvolvimento Florestal 
(IBDF). Comentando o estado .precário 
em que se encontram os 28 parques na
cionais brasileiros, ela observou: 

''Não é dinheiro que falta, como todo 
mundo pensa. É pessoal. A gente está até 
dispensando a ajuda financeira de órgãos 
estrangeiros, porque não há como apli
car o dinheiro sem pessoal para trabalhar 
( . . . )" O jornal complementa: "A situa-

ma área cuja mata de galeria fosse destruí
da. Com relação aos pássaros, observa-se 
um padrão similar. 

Queimadas limitadas têm, no entanto, 
algumas vantagens. Em áreas não subme
tidas ao fogo, as gramíneas podem atingir 
até 2,5 metros de altura, formando-se as
sim um hábitat impróprio para a maioria 
da fauna. O fogo queima essa vegetação 
alta e promove seu rebrotamento, surgin
do um hábitat favorável ao veado
campeiro, à ema e a várias outras espécies. 
Ao que tudo indica, as queimadas contro
ladas provocam a multiplicação do núme
ro de cupinzeiros e podem ser usadas co
mo recurso adequado ao manejo do hábi
tat de tatus e tamanduás-bandeiras. Além 
disto, o fogo é, no cerrado, um fenômeno 
natural cuja completa eliminação na área 
teria sem dúvida conseqüências deletérias. 

As formações de vegetação aberta da 
América do Sul estão desaparecendo rapi
damente ou sofrendo completa descarac
terização sob um tapete de pastagens ou 
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ção tende a piorar: o pessoal existente está 
se aposentando e indo para a iniciativa 
privada, com salários melhores." 

Em 14 de setembro de 1987, em respos
ta a uma carta dirigida por Etelvino Be
chara à Presidência da República em no
vembro de 1986, Ângela Quintão assim 
se pronunciou: 

"Concordamos em que a solução ób
via é a melhoria dessa Unidade de Con
servação, no sentido de dotá-la tanto de 
maiores recursos humanos como de equi
pamentos necessários à sua proteção e 
manutenção. Lamentamos informar, en
tretanto, que os recursos financeiros que 

plantações de arroz. Os pampas do Uru
guai e da Argentina já desapareceram e os 
lhanos da Colômbia e da Venezuela estão 
em vias de extinção. O cerrado, sobretudo 
em decorrência do grande interesse existen
te em desenvolver ali uma agricultura ex
tensiva, será o próximo ecossistema a ser 
destruído (ver: "A natureza das restingas", 
em Ciência Hoje n? 33). Além disso, o go
verno brasileiro tem apoiado programas de 
desenvolvimento agropecuário e de silvicul
tura em áreas de cerrado. 

A integridade do Parque Nacional das 
Emas - o melhor e mais vasto trecho de 
cerrado preservado num parque nacional 
- está ameaçada. Sendo a única área em 
que esse ecossistema tipicamente brasilei
ro está bem representado, a luta por sua 
ampliação e conservação adquire significa
do especial. Nossa inquietação diante da si
tuação cada vez mais crítica da Amazônia 
e da mata atlântica não nos deve desviar 
do fato de que outros hábitats sul-ame
ricanos estão igualmente ameaçados. 

nosso Departamento vem obtendo para 
investimentos nos parques nacionais e re
servas biológicas estão muitíssimo aquém 
das necessidades ( ... ) Quanto à necessi
dade de aumentar-se o pessoal dos par
ques e melhorar-se as condições salariais 
( ... ), esta é, infelizmente, uma questão 
que foge à alçada do IBDF." 

Ainda sobre o documento enviado pe
lo professor Bechara à Presidência da Re
pública, Maria Luísa Vicente Galante, 
geógrafa do IBDF, elaborou um parecer 
técnico, de que citamos alguns trechos: 

''O professor Etelvino Bechara apon
ta os enormes problemas que afligem o 
Parque Nacional das Emas. Aponta tam
bém soluções, que seriam o melhor equi
pamento do parque no sentido de recur
sos humanos, econômicos e de equipa
mentos. Quanto à questão da contamina
ção do parque por agrotóxicos, recomen
da sua redelimitação, aumentando-o e 
abrangendo então as nascentes dos rios 
Jacuba e Formoso. Infelizmente, o pro
fessor Bechara tem razão em toda a sua 
argumentação. Tudo isto é de conheci
mento do Departamento Nacional de 
Parques, ao qual não foi possível até ago
ra conseguir da Presidência (da Repúbli
ca?) os recursos necessários para solucio
nar tão graves problemas." 

Plantação de soja próxima ao parque. 
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INYIS~ 
Não existe mau tempo 
para boas ações. Um 
exemplo disso são as 
ações do Banco do 

M!4SAªll~;S do Banco e tornar-se 
também acionista do 
maior banco do Nordeste. 

Do &mra. Esta oportunidade custa 
Nordeste. 
Elas sempre foram 
muito mais procuradas do que 
ofertadas. 
Quem tem ações do BNB não se desfaz 
delas. Agora, você pode aproveitar o 

atual aumento de capital 

' 

apenas Cz$ 32,95 por ação. 
Com as ações do BNB 

você não precisa fazer força para 
_multiplicar seus lucros. 
Para boas ações o tempo está 
sempre ,-,.... ,.,,, BANCO DO NO)RDESTE 
bom. '-' ,,;.J,,,,J DO BRASIL S.A. \ 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COORDENADORAS: • CITICORP - FNC CORRETORA • BB - DTVM S.A. • BNDES.- Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social • BAMERINDUS - Banco Bamerindus de Investimento S.A. • BANCO IOCHPE DE INVES
TIMENTOS.A. • CREFISUL • MULTIPLIC - Banco de Investimento S.A. • NORCHEM - Banco Noroeste Chemical de Investimento S.A. 
• NOVO NORTE S.A. - Corretora de Valores• PAVARINI - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

As pessoas ffsicas poderão abat.er do Imposto de Renda até 45% do valor investido. 



50 vol. 7/ n~ 38 CIÊNCIA HOJE 



Walter Celso de Lima Jorge Moniz Barreto 
Instituto de Informática, Grupo de Pesquisas em Engenharia Biomédica, 

Universidade Federal de Santa Catarina Faculdades Universitárias Notre Dame de la Paix 

E 
ntre os primeiros programas com
putacionais de inteligência artificial 
- surgidos nos fins dos anos 50 -, 

estava um que permitia à máquina jogar 
o prosaico jogo-da-velha. Mais tarde, pas
saram a ser desenvolvidos programas para 
os mais diversos fins: jogar xadrez - o 
qual posteriormente foi aprimorado, pas
sando a aprender a partir dos próprios er
ros -; provar teoremas do cálculo predi
cado de primeira ordem e algoritmos de ló
gica proposicional; manipular símbolos. 

Mais tarde, surgiram outros programas, 
dirigidos para o diagnóstico de certas pa
tologias, para a prospecção de minérios, de 
petróleo etc. Alguns se voltaram para a 
identificação de problemas de visão e de re
conhecimento de formas, outros para pro
blemas de manipulação em dispositivos ro
bóticos, outros ainda para problemas de re
conhecimento da voz humana e de instru
ções fornecidas em linguagem humana na
tural. Apareceram também as máquinas de 
tradução entre línguas naturais bastante di
ferentes (como chinês/russo/inglês) e ain
da programas de reconhecimento de carac
teres de idiomas orientais, como o chinês, 
o japonês e o árabe. 

Observe-se que, ao contrário <los proble
mas convencionalmente resolúveis por 
computador, nenhum destes que mencio
namos é passível de solução por cálculo nu
mérico. Isto porque a inteligência artificial 
é, precisamente, o ramo da ciência da com-

dezembro de 1987 

putação que trata das maneiras de repre
sentar o conhecimento por meio de símbo
los, em lugar de números, e de regras prá
ticas (rufes) ou heurísticas em lugar dos mé
todos tradicionais de processamento de in
formação. 

O objetivo é compreender a inteligência 
natural - isto é, os processos pelos quais 
o homem (e outros animais) aprende, re
solve problemas e entende idiomas - por 
meio da programação de máquinas (com
putadores) que simulam um comportamen
to inteligente. Diferentemente dos métodos 
computacionais usuais, em que se buscam 
resolver problemas através de números e al
goritmos, num procedimento passo a pas
so, a inteligência artificial trabalha com 
símbolos, não tem previamente algoritmos 
para a solução dos problemas e usa um pro
cedimento semelhante a uma pesquisa ex
ploratória, numa busca análoga à empreen
dida pela inteligência natural. 

Desde o advento dos primeiros compu
tadores eletrônicos, previa-se a possibilida
de de solucionar problemas de maneira 
análoga à utilizada pelo raciocínio huma
no. O matemático inglês Alan Mathison 
Turing (1912-1954), autor de artigos fun
damentais no campo da inteligência artifi
cial, previu em 1937, no artigo "On com
putable numbers, with an application to the 
Entscheidungsproblem" ("Sobre números 
computáveis com aplicação ao 'problema 
da decisão'"), que, se alguns problemas 

não são solucionáveis por processos fixos 
e definidos, seria possível construir máqui
nas capazes de pensar de maneira análoga 
à humana. Outro matemático norte-ameri
cano e um dos criadores da teoria da co
municação, Norbert Wiener (1894-1964), 
previu também a possibilidade de máqui
nas que pudessem pensar copiando a estru
tura e os métodos heurísticos do pensamen
to humano. 

Certos jogos que envolvem a lógica fo
ram os primeiros problemas que se busca
ram resolver por meio de programas.de in
teligência artificial: o jogo-da-velha, por ter 
regras e opções mais limitadas, foi um dos 
primeiros, depois o de délmas, o gamão e 
o xadrez. As informações envolvidas nes
ses jogos não são naturalmente represen
tadas matematicamente, e sua solução re
quer conhecimentos de heurística, sendo 
necessário consumir algum tempo para exa
minar exaustivamente, por antecipação, to
das as possíveis seqüências de movimentos. 
Em razão da natureza bem estruturada de 
suas regras, os jogos suscitam, ainda ho
je, grande número de pesquisas em inteli
gência artificial. 

A palavra heurística origina-se do grego 
heurískein, que significa encontrar, buscar 
por via erudita. Utilizada inicialmente 
pelos historiadores alemães do século XIX 
para designar a etapa preliminar do méto
do científico no estudo da história, desig
nava a busca das fontes e documentos 
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de certo fato ou momento. Da heurística 
assim compreendida faziam parte procedi
mentos metodológicos analíticos que vi
sam a descoberta de fatos e verdades no
vas através da busca, da pesquisa explora
tória. 

Modernamente, a heurística é definida 
como a ciência que estuda as constantes da 
atividade do pensamento criador. Seus ob
jetivos já não se reduzem à busca das cons
tantes do pensamento criador: abarcam 
também a elaboração de métodos e modos 
de direção desses processos. Entende-seco
mo pensamento criador, além do pensa
mento humano, a simulação deste por com
putador (o pensamento artificial). Pode-se 
examinar grande número de possibilidades, 
mas o processo de busca é organizado heu
risticamente, de tal maneira que os cami
nhos mais prováveis são explorados em pri
meiro lugar, com a finalidade de atingir 
mais rapidamente os objetivos propostos. 
Estes conceitos foram desenvolvidos no fi
nal da década de 1960, principalmente por 
Herbert Alexander Simon, cientista social 
e matemático norte-americano, nascido em 
1916, prêmio Nobel de Economia em 1978 
por seus trabalhos sobre teoria da decisão. 

Se os algoritmos garantem uma solução 
correta num tempo finito, desde que essa 
solução exista, a heurística apenas aumen
ta a probabilidade de se encontrar uma so
lução aceitável, bem como a possibilidade 
de solução. Tomemos um exemplo clássi
co dessa diferença: a abertura criminosa de 
um cofre. Para resolver esse problema com 
o uso de um algoritmo, é preciso tentar to
das as combinações numéricas possíveis do 
mostrador. O método é infalível, mas o 
tempo necessário para chegar a abrir o co
fre - ainda que finito - pode ser muito 
grande. Já a solução heurística consistiria 
em tentar ouvir um "clique" no mostra
dor ( com o auxílio de um estetoscópio mé
dico, por exemplo), girar em sentido con
trário até ouvir outro "clique", e assim por 
diante. Essa solução, não numérica, é mais 
rápida, embora nem sempre viável, pois de
pende do estado do mecanismo do cofre. 

Esse processo envolve uma dificuldade 
básica: na maioria dos casos, o número de 
soluções possíveis cresce exponencialmen
te com a complexidade dos problemas. Os 
programas computacionais são feitos pre
cisamente para combinar todos os elemen
tos do problema com todas as suas possí
veis soluções. Um computador que jogue 
xadrez, por exemplo, deve combinar todos 
os movimentos de abertura possíveis feitos 
pelas pedras brancas com todas as respos
tas possíveis dadas pelas pedras pretas, e 
isto só para a abertura. Esse crescimento 
exponencial de possibilidades, chamado 
"explosão combinatorial", pode ser "con
tido" pela heurística: por meio da utiliza
ção de um conhecimento fundado na ex-
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periência do fato real, restringe-se e focali
za-se a busca. 

De maneira muito geral, podem-se clas
sificar as pesquisas científicas em inteligên
cia artificial segundo a abordagem que ado
tem: teórica ou experimental. A abordagem 
teórica considera a solução de um proble
ma e sua modelagem de um ponto de vista 
formal, freqüentemente usando atributos 
lógicos. A abordagem experimental pref e
re elaborar programas de computador com 
o objetivo de mostrar as possibilidades de 
uma idéia, uma tentativa de solucionar pro
blemas não numéricos. Optamos por nos 
restringir, aqui, à abordagem prático
experimental, a que melhor ilustra a me
todologia e a aplicação da inteligência ar
tificial. 

Um programa escrito em linguagem 
"clássica" de programação (como Fortran, 
Basic, Cobol e Pascal, entre outras) é are
transcrição de um procedimento, isto é, de 
um método de resolução de determinado 
problema. Existem, entretanto, ao lado 
destas, linguagens de programação pró
prias para a pesquisa em inteligência arti
ficial. Entre elas, destaca-se, Lisp, Prolog 
e Smal/talk, linguagens chamadas "não 
procedimentais", que permitem enunciar 
um conjunto de fatos pertinentes a uma 
matéria sob a forma de uma série de regras. 
Estas são exploradas por um sistema de-de
dução capaz de resolver questões cuja so
lução é logicamente dedutível. 

A solução é encontrada no curso de uma 
exploração (a busca) sistemática. As regras 
e a busca são fundadas no conhecimento 
que se tem do problema. Essa forma de pro
ceder é empregada, em particular, em "sis
temas especialistas" (também conhecidos 
como "sistemas expertos" ou "peritos"), 
que são sistemas de auxílio à decisão. 

Lisp (de "List Processor") é uma lingua
gem que define funções (portanto, uma lin
guagem funcional); tais funções são repre
sentadas no computador por listas. Desen
volvida em 1958 por John McCarthy, nos 
Estados Unidos, Lisp é própria para o pro
cessamento de listas de dados, entendendo
se como tais estruturas de informações e 
conexões. Inicialmente desenvolvida para 
sistemas computacionais de grande porte 
(IBM 704), foi posteriormente adaptada a 
microcomputadores - há Lisp para micro
computadores tipo Apple (64 quilobytes) 
e tipo IBM-PC (256 quilobytes). 

Prolog ( de '' Programming in Logic'' ou 
"Programmation in Logic"), uma lingua
gem voltada para a manipulação do conhe
cimento, foi desenvolvida em 1972 na Uni
versidade Aix-Marseille II, na França, por 
Alain Comerauer e Philippe Russel. Nela, 
o programador declara certo número de fa
tos relacionados com um problema e o pro
grama faz uma tentativa de inferência ló
gica para buscar resolvê-lo. Há linguagens 

Prolog adaptadas a microcomputadores ti
po IBM-PC, além das desenvolvidas para 
minicomputadores e computadores de por
te médio. 

Smalltalk, representante das chamadas 
linguagens objetivas, foi desenvolvida nos 
laboratórios da Xerox, nos Estados Uni
dos. Incorpora mecanismos de herança ló
gica de propriedades que em muito facili
tam a declaração de conhecimentos. 

Estas três linguagens, além de outras me
nos conhecidas, como Lis/og e dialetos, são 
usadas para desenvolver e processar siste
mas especialistas - programas de compu
tador que contêm saber humano sobre de
terminado tema, mantido de tal forma que 
não especialistas podem ter acesso a ele e 
utilizá-lo. Tais sistemas compõem-se de 
duas partes principais: (a) a informação ar
mazenada e (b) o procedimento de racio
cínio. A primeira delas é conhecida pelos 
técnicos como "a base de conhecimentos" 
(o saber), a segunda, como "o mecanismo 
de inferência". 

A base de conhecimentos, em geral, 
é obtida de um especialista no te
ma. Os procedimentos de racio-

cínio ou mecanismos de inferência podem 
ser de três tipos principais (não mutuamen
te exclusivos): (1) árvores de decisão ou de 
inferência; (2) regras de produção, que são 
em geral do tipo lógico se/então + e 
(if lthen + and); (3) redes semânticas, isto 
é, redes de relações com fatos estruturados. 
Na verdade, esses três tipos de raciocínio 
computacional são semelhantes. As árvo
res de decisão requerem uma lógica e as re
lações com fatos das redes semânticas na
da mais são que regras lógicas. 

Vejamos um exemplo muito simples de 
um sistema especialista: o problema é de
terminar onde investir algum dinheiro. Ob
serve que a questão é complexa, e o exem
plo pretende somente sugerir como usar sis
temas especialistas para solucioná-lo. Pa
ra simplificar o problema, consideremos 
apenas três opções: (1) um investimento se
guro (por exemplo, caderneta de poupan
ça ou certificados de depósito bancário 
(CDBs) de um grande banco; (2) um inves
timento com algum risco ( como ações de 
boas empresas, as "blue-chips" na bolsa 
de valores); (3) um investimento com mui
to risco (digamos, ações de empresas no
vas na bolsa). Outros fatos a serem consi
derados incluem a idade do investidor, a 
quantidade de cruzados a ser investida e a 
quantidade já investida nas três opções 
mencionadas. Esses fatos estão formaliza
dos na figura 1. 

Em adição, é necessário o estabelecimen
to de algumas relações entre os fatos. Por 
exemplo, entre a idade do investidor e a 
quantidade de dinheiro desejada em cada 
opção. Essas relações são na verdade as re-
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~ FATOS A FORNECER AO COMPUTADOR 

Fatos Definição dos fatos 
"' ' 

Idade Idade do investidor em anos 
" ~ . 

Quantidade para investir Quantidade que o investidor deseja adicionar 
à sua carteira de investimentos 

' 
_, 

Quantidade segura Quantidade que o investidor já tem aplicada 
em investimentos seguros 

< 

Quantidade "blue-chip" Quantidade que o investidor já tem aplicada 
em ações de boas empresas na bolsa 

Quantidade de alto risco Quantidade que o investidor já tem aplicada 
em ações de empresas novas 

a 

Objetivo seguro Quantidade desejável que o investidor pensa 
aplicar em investimentos seguros 

e. 

Objetivo "blue-chip" Idem para ações de boas empresas na bolsa 
º ... ' 

Objetivo de alto risco Idem para ações de empresas novas na bolsa 
,. 

Suficiente seguro A instrução verdadeira: "o investidor tem 
suficiente aplicação em investimentos 
seguros" 

. - ,, . !JI ., 

Suficiente "blue-chip" A instrução verdadeira: "o investidor tem 
suficiente aplicação em ações de boas 
empresas na bolsa" ,,. 

gras. A figura 2 mostra, de modo não for
mal, essas regras que devem ser fornecidas 
ao computador. 

ação". Isto é, pode-se provar a parte con
dicional de um par e então elaborar a par
te de ação. A condição é uma simples con
junção: pode ser realizada através da par
te se (ij) de uma instrução se ... então (if ... 
then). Por exemplo: 

Se(quantidade segura> objetivo seguro) 
e (quantidade "blue-chip" > objetivo 
'' blue-chip' ') 
então (investir objetivo de alto risco) 

A etapa seguinte, após codificar o conhe-
cimento como instruções condicionais, é 
usá-lo. A maneira mais comum é testar ca
da regra até se encontrar alguma cuja con
dição seja satisfeita. Executa-se então a 
parte de ação da regra e o ciclo se repete. 

Uma alternativa é, antes de executar 
quaisquer partes de ação, encontrar todas 
as regras cujas partes condicionais sejam 
satisfeitas. Quando a execução tem início, 
escolhe-se um ponto de partida usando 
uma estratégia conhecida como "resolução 
de conflito". Em cada uma das alternati
vas, o mecanismo de inferência deve im
plementar o ciclo binário "identificação/ 
ação''. Ele deve primeiro identificar as re
gras que se aplicam e depois agir: aplicar 
a(s) regra(s) relevante(s), ou todas elas. 

Em conseqüência, não importa onde ou 
quando se insere uma regra na fase de co
nhecimento. Caso se queira manipular uma 
nova condição, simplesmente se insere uma 
regra apropriada, expandindo a capacida
de do sistema. No exemplo que aparece na 
figura 3, mostra-se como uma nova regra 
pode ser facilmente adicionada para mo
dificar o desempenho do sistema (note a úl
tima regra, ela é nova). 

A instrução "se" é bastante diferente em 
programas convencionais e num sistema es
pecialista. Nos primeiros, ela é mais infle
xível e de utilização mais difícil, porque sua 
informação de controle (isto é, a informa
ção de quando pode ser utilizada) é com 
freqüência representada implicitamente pe
la localização determinada da instrução no 
programa. A "criação de uma nova regra" 

Finalmente, existe um conhecimento so
bre como solucionar problemas, dados os 
fatos e as regras. Para o problema simples 
em questão, há várias estratégias possíveis. 
A mais simples e direta - chamada de ra
ciocínio direto - é pedir ao investidor to
das as informações aplicáveis ao problema 
e usar essas respostas segundo as regras da
das, a fim de deduzir quais investimentos 
são apropriados. Para problemas mais 
complexos, usam-se outras técnicas: a do 
raciocínio inverso ou a da estratégia mis
ta. Por exemplo, uni problema complexo 
comportaria inicialmente um raciocínio di
reto, depois elaboração de hipóteses plau
síveis para solução e por fim o raciocínio 
inverso, isto é, que partisse dessa hipótese 
para a solução do problema. Isso poderia 
simplificar a predição desses fatos não ob
servados, permitindo partir-se então para 
a tentativa de confirmar a hipótese. 

REGRAS, OU RELAÇÕES ENTRE 
OSFATOS 

O mecanismo de inferência para o pro
blema em questão é uma técnica muito sim-

. pies. A idéia básica é que se podem expres
sar conhecimentos, especialmente conhe
cimento metodológico e relacional, por 
meio de um conjunto de pares "condição/ 
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1. O investidor deve ter uma quantidade razoável de dinheiro em 
investimentos "seguros" antes de aplicar na bolsa de valores 

2. O investidor deve ter uma quantidade razoável de dinheiro em 
investimentos "blue-chips" antes de aplicar em ações de empresas novas 

3. Idade Quantidade segura Quantidade "blue-chip" 

30-40 anos CzS 300.000,00 CzS 300.000,00 

40-50 anos CzS 600.000,00 CzS 400.000,00 

50-60 anos CzS 900.000,00 CzS 800.000,00 

> 60 anos CzS 900.000,00 CzS 2.000.000,00 
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INTRODUÇÃO DE ·uMA NOVA REGRA 

1. Se suficiente seguro = verdadeiro 
e suficiente "blue-chip" = verdadeiro 
então invista quantidade alto risco 

2. Se quantidade segura ~ objetivo seguro 
então suficiente seguro = verdadeiro 

1? investidor 

Se idade < 30 anos 

então objetivo seguro CzS 100.000,00 

2? investidor 

Se idade ~ 30 e idade <:: 40 

então objetivo seguro = CzS 300.000,00 

3? investidor 

Se idade ~ 40 e idade < 50 

então objetivo seguro = CzS 600.000,00 

4?· investidor 

Se idade~ 50 

então objetivo seguro = CzS 900.000,00 

E se, para os quatro investidores, as condições das conexões 1 e 2 são 
verdadeiras, conclui-se a regra nova: 

Se existe uma demanda grande de investidores no mercado financeiro 
= verdadeiro 

então suficiente seguro = verdadeiro 

é análoga ao raciocínio humano criativo do 
especialista no tema, daí porque o método 
criativo de um sistema especialista é cha
mado de "pensamento artificial". 

O mais conhecido sistema especialista é 
o Mycin, desenvolvido na Universidade de 
Stanford, nos Estados Unidos. O trabalho, 
iniciado em 1972 por uma equipe de 15 pes
soas, destina-se ao diagnóstico automáti
co de doenças infecciosas. 

A tomada de decisões do Mycin segue a 
seguinte ordem: (1) decidir que organismo 
causa a infecção; (2) decidir sobre que ór
gão atua; (3) decidir que medicamentos 
usar; (4) sugerir o melhor tratamento. Ve
jamos um exemplo de conexão Mycin (tra
duzimos o texto, mas o original e os pro
gramas existentes no Brasil são em inglês): 
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Se (o espectro do organismo é gram-posi
tivo) 
e (a morfologia é coco) 
e (a forma de crescimento é agrupada) 
então (há 70% de evidência de que se tra
ta de estafilococo) 

As três condições que aparecem anterior
mente foram obtidas a partir de questões for
muladas pelo sistema e respondidas por um 
laboratorista. A parte conclusiva apresenta 
um percentual de evidência calculado. Mais 
adiante, explicaremos como isso pode ser ob
tido por meio de conjuntos difusos, denomi
nados fuzzy seis. 

O sistema Mycin tem subsistemas des
tinados a objetivos específicos: O subP.ro
grama Chronic/es pode responder algo so
bre as terapias recomendadas; o Teiresias 
foi projetado para permitir a transferência 
iterativa do conhecimento de um especia
lista humano para a base de conhecimen
tos de um programa, num diálogo condu
zido em linguagem natural. 

Há muitos outros sistemas especialistas, 
mas é indispensável mencionar o Emycin 
(de "Essential" Mycin), desenvolvido em 
1974 e destinado ao uso do Mycin, substi
tuindo sua base de conhecimentos a fim de 
poder criar outros sistemas especialistas. O 
Emycin tem somente o bloco de inferên
cias e se serve do subprograma Teiresias. 

É capaz, portanto, de admitir dados e de 
elaborar regras a partir deles, formando 
nova base de conhecimentos que possibili
ta a tomada de decisões. A figura 4 apre
senta alguns dos sistemas especialistas e 
seus objetivos. Há ainda uma série de ou
tros sistemas especialistas destinados a uso 
militar. 

E
.- amplamente aceito que as informa

ções à disposição do médico clíni
co sobre seu paciente e sobre as re-

lações médicas em geral são inerentemen
te incertas. Isto não impede, entretanto, 
que o médico clínico seja capaz de esboçar 
conclusões a partir delas. 

Embora o princípio de Galileu - "me
dir tudo que seja mensurável e tentar tor
nar mensurável aquilo que não o seja" -
seja bastante praticado em medicina, essa 
prática encontra aí algumas limitações fun
damentais. Sabe-se que o conhecimento do 
mundo real nesse campo se caracteriza por ser 
incompleto, inexato e incongruente (incon
sistent). 

Na verdade, a precisão não é proprie
dade do mundo real, é produto da abstra
ção - a habilidade que têm os seres hu
manos de reconhecer e selecionar proprie
dades relevantes dos objetos e f enômenos 
nele presentes. É ela que permite a cons
trução de modelos conceituais que definem 
as classes de objetos e fenômenos. 

O fato de o conhecimento em medicina 
ser incompleto deriva do caráter infinito do 
processo humano de cognição. O conjun
to de propriedades dos objetos e f enôme
nos do mundo real que é levado em consi
deração é continuamente ampliado. Em 
conseqüência, o conhecimento é sempre e 
necessariamente incompleto, e não apenas 
na medicina. 

O caráter inexato do conhecimento hu
mano em medicina resulta do fato de que 
a precisão ilimitada é impossível no mun
do real. Qualquer coisa dita "precisa" pode 
apenas ser considerada ''precisa em deter
minada extensão''. A busca da precisão 
máxima é um objetivo importante em ciên
cia. O "princípio da incerteza" - intro
duzido pelo físico e filósofo alemão Wer
ner Karl Heisenberg (1901-1976) - esta
belece muito claramente os limites da me
dida precisa. Embora Heisenberg tenha 
aplicado o princípio somente ao mundo dos 
microobjetos e microfenômenos, suas im
plicações filosóficas são mais abrangentes. 
O princípio estabelece, em última análise, 
que a natureza é essencialmente indetermi
nística. 

Por fim, o fato de o conhecimento em 
medicina ser incongruente pode ser ante
cipado pelo teorema introduzido pelo ma
temático austríaco Kurt Gõdel (1906-1978). 
O conhecimento pode diferir segundo are
gião, a cultura, as condições sociais, a edu-
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cação etc, e a informação originária de fon
tes diferentes pode, conseqüentemente, ser 
incongruente. Só é possível eliminar as in
coerências de sistemas limitados de infor
mação, e o teorema de Gõdel mostra cla
ramente quais são as contradições existen
tes no interior de um sistema que não po
dem ser eliminadas pelo próprio sistema. 
De fato, Gõdel provou que, em quaisquer 
sistemas lógico-matemáticos, existem pro
posições (ou questões) que não podem ser 
provadas ou contraditadas com base em 
axiomas do sistema. Conseqüentemente, é 
incerto que os axiomas básicos não farão 
aumentar as contradições. 

por meio dos conjuntos difusos (ou nebu
losos, ou vagos, do inglês fuzzy seis), cuja 
teoria foi desenvolvida pelo engenheiro ira
niano Lofti A. Zadeh, em 1965. 

Entretanto, por incompleto, inexato e 
incongruente que seja, o conhecimento mé
dico nem por isso deixa de ser passível de 
definição matemática. Isto pode ser feito 

O raciocínio difuso implica que as con
clusões obtidas sejam expressas não em ter
mos de probabilidades, mas de possibilida
des. A imprecisão acompanha a maioria 
das áções humanas, desde a compreensão 
da fala até a decisão do movimento a rea
liiar numa partida de xadrez. No conheci
mento médico - como nos demais conhe
cimentos humanos-, essa imprecisão po
de ser codificada em termos de graus de 
certeza, o que expressa uma possibilidade. 
Podem-se, então, utilizar termos como "na 
maioria dos casos", "usualmente", "às ve
zes'', ''quase nunca'' etc, como termos de 
possibilidades. Mais ainda, podem-se unir e 

~ ALGUNS SISTEMAS ESPECIALISTAS 
E SEUS OBJETIVOS 

Sistema Objetivo 
especialista 

> 

Dendral Análise da massa espectográfica (dedução de 
estruturas moleculares a partir de 
espectogramas de massa) , 

Prospector Prospecção de petróleo e minerais 

Puff Diagnóstico de problemas pulmonares 

Rita Construção de sistemas especialistas 
' 

Rosie Idem, derivado do Rita 

Ili 

Clot Diagnóstico de problemas sangüíneos 

VM (Ventilation Manager) Gerenciamento de gastos de oxigenação 
no pós-operatório .. 

1 Ili 

Roget Geração de outros sistemas especialistas 
a partir do Emycin 

Macsyma Manipulação simbólica de fórmulas 
matemáticas 

Casnet Diagnóstico e tratamento de glaucoma 

Oncocin Diagnóstico de câncer 
~ ' ~ 

EL Análise de circuitos eletrônicos 

Cats Diagnóstico para manutenção de locomotivas 
a diesel 

Gen-aid Diagnóstico para manutenção de 
termogeradores 

' 
' 

.,, 

Darpa ,, Aplicações militares 
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comparar os termos de forma a poder di
zer coisas como "se é muito possível que 
A esteja presente, então B quase nunca es
tará presente'' - o que é uma conexão do 
tipo se/então. 

Nas linguagens humanas (naturais), há 
uma série de termos que atribuem dados 
de possibilidades a termos descritivos. Se
ja um adjetivo, como vermelho, grande ou 
pesado. Quando se descreve um objeto atri
buindo-lhe um desses atributos, é comum 
dar-se ao adjetivo alguma forma que o mo
difica, conferindo-lhe um significado mais 
exato. Tais palavras, como "muito", "so
mente", "não especialmente" ou "em ab
soluto" conferem ao adjetivo algum grau 
de possibilidade. A variável lingüística 
compõe-se, portanto, de duas partes: um 
termo primário ("vermelho") e um modi
ficador ("muito"). 

Ainda que seja impossível fazer uma es
timativa probabilística exata para cada uso 
de um modificador (por exemplo, 0,95 para 
"muito" e 0,2 para "pouco"), podem-se, 
na prática, atribuir a esses modificadores 
valores fundados no conhecimento do grau 
de "força" que determinado modificador 
confere a um adjetivo. O conjunto de ob
jetos (termos primários) acrescido de uma 
série de modificadores valorizados nume
ricamente em termos de possibilidades é um 
conjunto difuso. Os valores modificadores 
situam-se num intervalo de zero a um e são 
escolhidos conforme a experiência huma
na no setor. 

E 
stes conceitos podem ser usados no 

diagnóstico clínico. Os sintomas, de
finidos como variáveis difusas, to-

mam valores de seus indicadores entre ze
ro e um. Determinado valor indica o grau 
em que o paciente exibe tais sintomas. 

Como o mostra o exemplo apresenta
do na figura 5, introduzem-se no modelo 
de estados patofisiológicos do paciente 
combinações intermediárias, isto é, com
binações lógicas difusas de sintomas e en
fermidades. As relações entre entes médi
cos (sintomas, enfermidades) são dadas na 
forma de regras associadas ( ou não) com 
o percentual de evidência calculado por 
meio das taxas de possibilidades, fixadas 
com base nos valores dos modificadores. 

Essas regras são da forma: se (antece
dente) então (conseqüente), com (with - evi
dência). Um conjunto de regras que relacio
nem entes médicos (sintomas e enfermi
dades), tendo ou não valores de modifica
dores e evidência calculados - tudo isto 
obtido do conhecimento humano por meio 
de um especialista-, forma a base de co
nhecimento de um sistema especialista des
tinado ao diagnóstico médico automático 
(restrito à especialidade médica em ques
tão). Exemplos práticos dessas regras fo
ram mostrados na figura 6. 
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EXEMPLOS DE INFORMAÇÃO 
Ml:DICA DIFUSA 

intoma Modificador 

Potássio muito reduzido 
(hipocalemia grave) 

Potássio reduzido 
( hipocalemia) 

interpretador 
Potássio medido ___ ..,. Potássio normal* 

difuso 

Potássio muito elevado 
(hipercalemia grave) 

* Valor normal = 5,3 mml/1 ou 4,3 mEq/1 no soro sangüíneo 

Valor êlo 
modificador 

0,0 

0,0 

0,4 

0,0 

- Sistema especialista de diagnóstico 
médico automático em perinatologia, f ei
to por computadores através de programa 
escrito de Prolog, com 252 regras, usando 
conjuntos difusos, para diagnose de par
tos de alto risco. 

- Sistema especialista para gastroente
rologia destinado a diversas patologias cujo 
principal sintoma é icterícia, escrito em tur
boPro/og, com aproximadamente 180 re
gras. 

- Modelo que gera explicações do fun: 
cionamento do coração esquerdo, através 
de simulação qualitativa, escrito em Pro:. 
log, com 198 regras, usado para ensino em 
cardiologia. 

- Estudo de técnicas de lógica não con
vencional (lógica modal, temporal, difusa 
e de três valores) para criar modelos expli
cativos de processos fisiológicos, para uso 
em ensino. 

- Sistema auxiliar na criação de inter
face "user friendly". 

Algumas observações se impõem. O 
diagnóstico automático pode, evidentemen
te, ser contestado, como qualquer diagnós
tico humano. Isto porque todos se funda
mentam num corpo limitado de conheci
mentos, obtidos da experiência clínica. Um 
sistema especialista para diagnóstico clíni
co tem centenas ou milhares de regras , e 
a maioria tem sua base de conhecimentos 
em contínua expansão. Essas centenas ou 
milhares de regras são divididas em diver
sas categorias, que apresentamos em ordem 
hierárquica: (1) sintomas; (2) combinações 
de sintomas; (3) diagnoses confirmadas; (4) 
diagnoses excluídas; (5) possíveis diagno
ses; (6) propostas e sugestões para exames 
adicionais do paciente; (7) sintomas não es
clarecidos; (8) terapias sugeridas. 

RELAÇÕES ENTRE SINTOMAS 
E ENFERMIDADES 

Importante é frisar que, ainda que o 
diagnóstico possa ser feito automaticamen
te , a presença de médico(s) especialista(s) 
é imprescindível , não só na elaboração e 
expansão da base de conhecimentos, mas 
no próprio ato de diagnosticar. 

O diagnóstico médico automático é evi
dentemente limitado. A principal limitação 
é que a conexão entre sintomas e causas se 
baseia na evidência empírica, e não num 
modelo básico do funcionamento do siste
ma. Em conseqüência, os modelos especia
listas podem cometer erros óbvios quando 
defrontam problemas não previstos ou uma 
evidência incompleta. 

A inteligência artificial tem sido objeto 
de várias pesquisas no Brasil. Nas univer
sidades do Rio Grande do Sul, Santa Ca
tarina, Londrina, São Paulo, Campinas, 
Federal do Rio de Janeiro, Católica do Rio 
de Janeiro, Pernambuco e outras, bem co
mo no Instituto Tecnológico da Aeronáu
tica e no Instituto Militar de Engenharia, 
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1 . Sé diagnóstico ultra-sônico do pâncreas é patológico 
então existe possibilidade de câncer pancreático 
com possibilidade de 25% 

2. Se tofos = depósito de uratos nas articulações 
então gota 
com possibilidade de 95% 

3. Se dor lombar baixa 
e limitação de movimentos na espinha lombar 
e expansão torácica reduzida 
e paciente do sexo masculino 
e idade entre 20 e 40 anos 
então espondilite ancilosada 
das vértebras 
com possibilidade de 90% 

grupos de pesquisa trabalham nas várias 
áreas da inteligência artificial. Acrescen
tem-se os vários pesquisadores brasileiros 
que vêm desenvolvendo trabalhos nessa 
área no exterior. As aplicações têm sido as 
mais diversas. 

As pesquisas em desenvolvimento no 
Grupo de Pesquisas em Engenharia Biomé
dica da Universidade Federal de Santa Ca
tarina (UFSC) e no Instituto de Informá
tica das Faculdades Universitárias Notre 
Dame de la Paix (FUNDP), em Namur, na 
Bélgica - de que os autores participam-, 
na área de inteligência artificial são: 

inflamação e enrijecimento 

[O SUGESTÕES PARA LEITURA 
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Lúcia Lippi Oliveira 
Centro de Pesquisa e Documentação 

em História Contemporânea do Brasil, 
Fundação Getúlio Vargas 

O papel do intelectual, 
enquanto mediador entre as 

aspirações populares ou 
nacionais e as políticas 

governamentais, tem sido 
destacado ao longo da 

história. Independentemente 
de sua origem de classe, os 
intelectuais mantiveram-se 

sempre ocupados em 
"pensar" o Brasil e em 

propor caminhos para a 
salvação nacional. Houve 

momentos em que somaram 
esforços com os políticos, 

perseguindo ideais comuns; 
outros, em que predominou 

um desencontro, 
um diálogo de surdos. 

Através dos movimentos 
renovadores dos anos 20, 

das cisões ideológicas e do 
compromisso social que 

caracterizam os anos 30, e 
da forma como estas 

correntes deságuam na ~ 
política cultural do Estado ! 

pós-37, é possível 1 
acompanhar as; 

aproximações sucessivas f 
entre as diferentes i 

tendências do 1 
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co 

pensamento político <; 
e o Estado brasileiro no ~ 

período em questão. J 
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ambiente intelectual da década de 
1920, no Brasil, apresertia-se ri

' co em manifestações que sugerem 
a necessidade de transformações na vida 
brasileira. O ano de 1922 tem sido aponta
do como marco simbólico desse movimento 
de renovação por abrigar o centenário da 
Independência, a criação do Partido Co
munista, a fundação do Centro Dom Vi
tal, a realização da Semana de Arte Mo
derna e a primeira rebelião tenentista -
manifestações que expressam diferentes 
vertentes da vida político-cultural do país. 

Aqui, consideramos apenas como obje
to de análise as manifestações intelectuais 
que utilizam, como arma de luta, a pala
vra escrita e que têm um exemplo signifi
cativo no volume publicado em 1924 sob 
o título À margem da história da Repúbli
ca. Os intelectuais que participam dessa 
obra coletiva são apresentados pelo prefa
ciador - provavelmente, Vicente Licínio 
Cardoso - como brasileiros que "com
preendem ( ... ) a gravidade de nosso mo
mento histórico presente e procuram rea
gir. Mas reagir pelo processo dentro da or
dem, por isso que todos eles sabem que em 
sociologia o caminho mais seguro para an
dar mais ligeiro é aquele que evita os desa
tinos das correrias revolucionárias perigo
sas e intempestivas". 

De acordo com esse pensamento, não 
há lugar para propostas de alteração brus
ca na ordem natural das coisas. Um proje
to que se pretende "revolucionário" não 
faz parte do universo de preocupações des
ses intelectuais. Eles pensam os problemas 
nacionais e atuam em diferentes setores. 
Agem com vistas a transformar a socieda
de, propondo-se a ajudar a apressar o pro
cesso de evolução natural. 

As concepções de sociedade, de homem, 
de história (vinculadas a diferentes formas 
de evolucionismo) e de mudança social são 
explicadas a partir de uma ordem natural 
própria ao organismo, decorrendo de uma 
perspectiva organicista informada pela so
ciologia da época. A sociedade pensada co
mo organismo aparece em contraposição 
à acepção que a caracteriza como uma 
construção artificial dos homens; orgâni
co é usado, portanto, para descrever insti
tuições e sociedades, opondo-se a mecâni-
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co, identificado como artificial. A palavra 
orgânico, em oposição a mecânico, tem sua 
aceitação ligada ao desenvolvimento dos 
movimentos nacionalistas e à valorização 
do "desenvolvimento natural", isto é, agrí
cola em oposição ao industrialismo. 

Os intelectuais presentes neste balanço 
de 1924 são apresentados como aqueles que 
"escreveram, porque não puderam fazer 
ainda outra coisa senão pensar". É nesse 
sentido que eles próprios se apresentam "à 
margem da história da República". Tais 
autores ocupam-se da formulação de um 
projeto de sociedade moderna, sem deson
rar, contudo, "as tradições de nossos maio
res". Para eles, é a crença na tradição, en
quanto uma das leituras do passado, que 
confere credibilidade aos seus sonhos pa
ra o futuro. Desejam uma sociedade orga
nizada, possuidora de formas de solidarie
dade social; sociedade que deve ser cons
truída pela reforma, pela atualização do 
passado. 

preponderante, mesmo nos processos de 
mudança social. 

A mudança social é pensada como o de
senvolvimento de um organismo no qual 
se apresenta como fundamental a existên
cia de um cérebro, ou seja, a presença de 
uma elite estratégica que arroga a si o pri
vilégio do poder. O papel dessa elite cultu
ral e política está configurado na idéia de 
"civilizar por cima". 

Tal visão é compartilhada por muitos 
pensadores, inclusive aqueles que integram 
o movimento de renovação católica inicia
do em 1921 com a publicação da revista A 
Ordem e fortalecido, no ano seguinte, com 
a criação do Centro Dom Vital. Os inte
lectuais católicos adotam uma concepção 
do mundo similar à perspectiva dos que 
comparecem ao volume acima menciona
do. Representam uma vertente explicita
mente anti-revolucionária e crêem que, por 
ser o povo brasileiro católico (fruto da co
lonização portuguesa e da ação dos jesuí
tas), basta concentrar sua ação na tarefa 

~ de recatolizar a elite contaminada pelo ce;::: 
§ ticismo e pelo individualismo burguês. 

O pensamento católico dos anos 20, ex
-~ presso nas obras de Jackson de Figueire
~ do, apresenta uma concepção organicista -g 
E da sociedade, embora sua visão sobre a ex-
8. celência do passado comprometa sua pers-
~ pectiva para o futuro: os católicos temem 
~ o aspecto racional e individualista do mun
~ ~ do moderno. A mudança social que pro-
~ põem é, basicamente, restauradora; o tem
.g po de sua utopia situa-se no Brasil colonial. 

~ ~ ;~ -~ Seu mundo idealizado inspira-se na Idade 
e. n" ... UJ Média, e a cruzada passa a simbolizar a 
fü')'l•~'f'"'~{i,t.., 

./.t-tt.••,.· ação redentora que os católicos devem em-
;;:,':~ê~~ preender. A cruzada orienta-se no sentido 

de libertar um lugar santo - o Brasil -
dos inimigos da fé - a elite materialista 
que domina o país. 

Assim, se os intelectuais conservadores 
estão propondo as reformas constitucional 
e educacional, os católicos trabalham pela 
reforma moral, entendida como a conver
são religiosa do homem brasileiro. 

Carta de Di Cavalcânti a Mário de Andrade 
0930). Outro estilo de proposta de transforma-

ção da sociedade está presente no chama
do movimento modernista, que tem na Se
mana de Arte Moderna de 1922 sua data 
inaugural simbólica. A análise do movi
mento, de suas cisões e alianças, transcen
de os limites deste texto. Importa destacar, 
porém, que seus integrantes teriam enfren
tado predominantemente duas grandes 
questões: a da modernidade e a da brasili
dade. A relação do Brasil com o mundo 
moderno é pensada como a relação entre 
a parte e o todo, expressando-se, pelo me
nos, de três modos distintos: a parte que 
pretende dispensar o todo, a parte que pre
tende deglutir o todo, e a parte que preten
de se incorporar ao todo. Tais perspecti
vas, representadas, respectivamente, pelo 

O grupo repensa a organização da so
ciedade e propõe transformações na vida 
social e no governo. A evolução que pro
põe implica a mudança do homem através 
dos processos educacionais, a criação de 
formas associativas e a necessidade de uma 
reforma da Constituição. Esses autores re
presentam de forma exemplar o conserva
dorismo reformista da Primeira Repúbli
ca. Conservadorismo que não comporta 
uma defesa intransigente do status quo 
mas, ao contrário, sustenta a necessidade 
de mudanças na ordem oligárquica vigen
te. Um conservadorismo que se refere a 
uma concepção de mundo, em que a or
dem, a hierarquia e a tradição têm papel 
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A Semana de 1922 trouxe à tona as questões da 
modernidade e da brasilidade. 

grupo Verde-Amarelo, pela antropofagia 
e pela vertente de Mário de Andrade, for
mam o eixo central das transformações 
propugnadas pelos modernistas de São 
Paulo. 

Quer seja na vertente verde-amarela, 
que sugere o abandono das influências eu
ropéias e a fixação na originalidade brasi
leira, quer seja na antropofagia, que pro
põe a apropriação dessas influências pelo 
canibalismo cultural, ou mesmo na via ana
lítica e erudita de Mário de Andrade, esta
mos diante de reflexões que se referem a 
bens culturais: é o mito tupi, é o pau-brasil, 
é o folclore e a música. Em todas essas ver
tentes, a arte é a grande eleita, o caminho 
capaz de garantir o acesso à brasilidade. 

Os modernistas de São Paulo são, em 
sua maioria, poetas e ensaístas. Suas pro
postas, ainda que distintas, se debatiam no 
espaço da construção da cultura brasilei
ra. Mas as aspirações e inovações sugeri
das são vistas pela opinião pública com des
confiança. Suas manifestações têm o cará
ter excepcional próprio das vanguardas; seu 
compromisso expresso é com o futuro, ain
da que releiam, através de posições nacio
nalistas, o passado brasileiro. 

Os autores de À margem da história da 
República, os católicos e os intelectuais li
gados aos movimentos modernistas de São 
Paulo não participam ou sequer aplaudem 
a Aliança Liberal em 1929 e a Revolução 
em 1930. Tristão de Athayde, Oliveira Via
na, Cassiano Ricardo e Plínio Salgado, por 
exemplo, desaprovam ou se mostram des
crentes daquele movimento, que ainda se 
apresenta sob um ideário liberal. 

vol. 7/n? 38 CIÊNCIA HOJE 



A Revolução de 30 pode ser pen
sada, segundo Antônio Cândido, 
como um eixo em torno do qual 

passou a girar a cultura contemporânea 
brasileira. As transformações ocorridas na 
década de 1920 são unificadas em um no
vo momento histórico. Nos anos 30, as 
vanguardas se diluem e a renovação é in
corporada aos hábitos artísticos e literários. 

Os artistas e intelectuais assumem uma 
consciência ideológica e um compromisso 
político, religioso e social, observando-se 
um convívio íntimo entre a literatura e as 
ideologias. A ação dos pensadores corres
ponde, em alguns casos, a opções explíci
tas pelo fascismo. Mesmo quando tal po
larização não ocorre, os intelectuais vi
venciam uma preocupação com as questões 
sociais. 

Uma idéia marcante no pós-30 é a de o 
período abrigar uma geração sacrificada e 
inquieta. Cândido Motta Filho nos fala da 
geração que herdou a incredulidade, a ne
gação e a artificialidade do laicismo e da 
pseudocultura científica. Da ruptura com 
esta herança emerge a busca de novos va
lores, de crenças e mitos que possam ser
vir de orientação aos espíritos, oferecendo 
um rumo. Sergio Milliet, referindo-se ao 
movimento constitucionalista de São Pau
lo (1932), nos diz: "Queríamos crer, que
ríamos uma mística. Jogamo-nos na luta 
política, convencidos de que somente pelo 
poder nos seria possível a 'nova ordem' (ve
lha idéia, como se vê, comum a todas as 
gerações mais ou menos atingidas pelas cri
ses). Uns fizeram-se fascistas, outros comu
nistas, outros ainda socialistas cristãos." 

A elite letrada, tanto na ficção quanto 
no ensaio, vivenda uma crise de valores 
correlacionada com a crise do Brasil. Dian
te da negação dos valores existentes até en
tão, a intelectualidade acaba se converten
do para uma posição espiritualista ou é ar
rastada para uma mobilização participante. 

Em 1931, Jorge Amado e Otávio de Fa
ria, autores iniciantes e que depois tiveram 
trajetórias muito distintas, são lançados pe
la editora Schmidt. Seus livros de estréia, 
O país do carnaval e Maquiavel e o Brasil, 
trazem as marcas comuns ao seu tempo. A 
mesma editora produz a coleção Azul que, 
entre 1932 e 1933, publica as famosas obras 
de Martins de Almeida, Brasil errado; de 
Afonso Arinos de Melo Franco, Introdu
ção à realidade brasileira; de Virgínio Santa 
Rosà, O sentido do tenentiçmo; de Alcin
do Sodré, A gênese da desordem; e de Plí
nio Salgado, Psicologia da revolução. Es
ta coleção pode ser tomada como represen
tativa do espectro de projetos ideológicos 
em curso entre a Revolução de 30 e a de
cretação do novo regime em 1937. Todos 
os textos se propõem a diagnosticar a crise 
brasileira e a formular propostas para sua 
resolução em futuro próximo. 

dezembro de 1987 

O "retrato do Brasil" é apresentado e 
discutido. Otávio de Faria, em Maquiavel 
e o Brasil, afirma ser nosso país, talvez, o 
mais atrasado dentre os agrupamentos de 
mediana importância. Aqui, segundo o au
tor, ficamos a falar das riquezas e da beleza 
natural, enquanto, de fato, nosso passado 
histórico representou ''três séculos de ina
ção, de preguiça, de submissão ao clima". 

Diante do que considera a falência mo
ral, econômica e social do Brasil, Otávio 
de Faria aponta para a necessidade de se 

Acima, artistas e poetas paulistas que movimen
taram a Semana de Arte Moderna. Ao lado, Os
wald de Andrade e Tarsila do Amaral, a bordo 
do Baependi, em foto tirada por Mário de An
drade (1927). 

acordar Maquiavel e se voltar atrás à pro
cura das virtudes básicas da nacionalida
de. Maquiavel representa a ação política 
desenvolvida pelo homem excepcional -
aquele que, possuindo a virtu, é capaz de 
dominar a fortuna-, o responsável por 
salvar a sociedade da desordem. As virtu
des básicas da nacionalidade serão desco
bertas pelos homens esclarecidos que cria
rão "uma grande elite de cultura e ciência, 
capaz de ir aos poucos dominando de tal 
modo que a influência sobre a grande mas
sa irá cada vez se tornando mais fácil". 

Esta proposta de ação para uma elite 
político-cultural capaz de "civilizar por ci
ma" é a que mais corresponde tanto ao tra
balho de recatolização desenvolvido pelos 
pensadores católicos, quanto à atuação dos 
intelectuais na montagem e justificação po
lítico-ideológica do Estado Novo. 

É também na década de 30 que as litera
turas regionais, principalmente "o romance 
do Nordeste", relacionado ao movimento 
"modernista" ocorrido em 1926 nessa re
gião, se transformam em literatura nacio
nal. Propugnando por uma revalorização 
do regional e da tradição, este movimento 
teve como figuras da maior importância 
Gilberto Freyre, José Américo de Almei
da e José Lins do Rego, entre outros. 

O chamado ''romance social'', que se 
identifica com o romance nordestino, aprf-
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Em primeiro plano, Gustavo Capanema (à di
reita), ministro da Educação, e Carlos Drum
mond de Andrade, seu chefe de gabinete. 

senta como característica essencial a valo
rização do depoimento, da fotografia da 
realidade. Tal característica nos remete à 
aproximação entre esse tipo de literatura 
e a visão sociológica da época. A sociolo
gia é vista como um instrumento capaz de 

~ oferecer o retrato da realidade, preocupa-
~ ção básica da elite intelectual que busca o 1 "Brasil real". Um Brasil que não vinha 
e., sendo apreendido pela falta de contato en
•~ tre as elites e a realidade, assim como pe
§ la cópia de modelos estrangeiros aplicada 
u. diretamente à situação nacional. Ressurge 
u' g a crença de que as elites, desde que rece-
lJ bam treinamento especializado, podem ad
-~ quirir o conhecimento necessário para 
~ transformar o país. Essa necessidade de 
.§ treinamento faz com que a sociologia rea-

pareça como a ciência que orientará os in
divíduos e os grupos no caminho da salva
ção nacional. 

Observa-se, portanto, na década de 30, 
a instalação dos primeiros cursos especia
lizados de sociologia. A Escola Livre de So
ciologia, sonho e realização de Roberto Si
monsen, é criada em 1933, na cidade de São 
Paulo. No ano seguinte, ocorre a funda
ção da Universidade de São Paulo, de acor
do com esse mesmo espírito. 

Independentemente do engajamento es
pecífico de cada autor, a preocupação com 
as questões sociais se faz sentir nos roman
ces e nos estudos brasileiros de história, so
ciologia, política e antropologia. Ainda no 
mesmo período, surgem as famosas cole-

MISSÃO CONSERVADORA E SENHORIAL 
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"Nenhuma congregação achava-se 
tão aparelhada para o mister de preser
var, na medida do possível, o teor es
sencialmente aristocrático de nossa so
ciedade tradicional como a das pessoas 
de imagináção cultivada e de leituras 
francesas. A simples presença dessas 
qualidades, que se adquirem, em geral, 
numa infância e numa adolescência 
isentas de preocupações materiais impe
riosas, bastava, quando mais não fos
se, para denunciar uma estirpe de beati 
possidentes. 

Mas há outros traços por onde nossa 
intelectualidade ainda revela sua missão 
nitidamente conservadora e senhorial. 
Um deles é a presunção, ainda em nos
sos dias tão generalizada entre seus ex
poentes, de que o verdadeiro talento há 
de ser espontâneo, de nascença, como 
a verdadeira nobreza, pois os trabalhos 
e o estudo acurado podem conduzir ao 
saber, mas assemelham-se, por sua mo
notonia e reiteração, aos ofíciÔs visque 
degradam o homem. Outro é exatamen
te o voluntário alheamento ao mundo 
circunstante, o caráter transcendente, 
inutilitário, de muitas das suas expres
sões mais típicas. Ainda aqui cumpre 
considerar também a tendência freqüen
te, posto que nem sempre manifesta, pa
ra se distinguir no saber principalmen-

te um instrumento capaz de elevar seu 
portador acima do comum dos mortais. 
O móvel dos conhecimentos não é, no 
caso, tanto intelectual quanto social, e 
visa primeiramente ao enaltecimento e 
à dignificação daqueles que os cultivam. 
De onde, por vezes, certo tipo de eru
dição sobretudo formal e exterior, on
de os apelidos raros, os epítetos supos
tamente científicos, as citações em lín
gua estranha se destinam a deslumbrar 
o leitor como se fossem uma coleção de 
pedras brilhantes e preciosas. 

O prestígio de determinadas teorias 
que trazem o endosso de nomes estran
geiros e difíceis, e pelo simples fato de 
o trazerem, parece enlaçar-se estreita
mente a semelhante atitude. E também 
a uma concepção do mundo que pro
cura simplificar todas as coisas para 
colocá-las mais facilmente ao alcance de 
raciocínios preguiçosos. Um mundo 
complicado requer~ria processos men
tais laboriosos e minudentes, excluindo 
por conseguinte a sedução das palavras 
ou fórmulas de virtude quase sobrena
tural e que tudo resolvem de um gesto, 
como as varas mágicas." 

Trecho de Raízes do Brasil, de Sérgio 
Buarque de Holanda, 1936, volume n~ 1 da 
Coleção Documentos Brasileiros. 

ções Brasiliana, fundada e dirigida por Fer
nando de Azevedo, Azul, da editora 
Schmidt, e a série Problemas Políticos Con
temporâneos e Documentos Brasileiros, da 
editora José Olympio. Essas publicações 
têm em comum o interesse em entender o 
momento político, reinterpretar o passado 
e apresentar, explícita ou implicitamente, 
propostas para o "novo Brasil". 

Do ponto de vista da interpretação his
tórica, três grandes ensaios marcam a dé
cada e fornecem paradigmas para as aná
lises sobre o país: Casa-grande & senzala 
(1933), de Gilberto Freyre, Evolução polí
tica do Brasil (1934), de Caio Prado Júnior, 
e Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buar
que de Holanda (ver "Missão conservadora 
e senhorial"). 

Pode-se afirmar que, do ponto de vista 
cultural, o crescimento do mercado edito
rial e a criação dos cursos superiores na 
área das ciências sociais indicam a "com
plexificação" do panorama intelectual da 
década de 30. 

Concomitantemente à efervescência de 
eventos culturais, muitos deles resultantes 
da iniciativa privada, observa-se o aumen
to das atividades do Estado na condição de 
promotor, organizador e mecenas do mun
do da cultura. A criação de novas institui
ções, como o Ministério de Educação e 
Saúde (1930), o Instituto Nacional do Li
vro (1937), o Serviço de Patrimônio His
tórico e Artístico Nacional (1936), em ca
ráter experimental, e o Serviço Nacional de 
Teatro (1937), indica a ampliação da esfe
ra de atuação do Estado no campo cultural. 

Os impasses, as crises políticas e os con
frontos ideológicos não apenas fortalecem 
a reflexão sobre o futuro, mas obrigam a 
repensar o passado. Da integração entre 
passado e futuro os ideólogos do Estado 
Novo extraem as possibilidades do êxito de 
seu empreendimento. O Estado que se au
todenomina "novo" relê a tradição, volta 
ao passado e reescreve a história, 
reelaborando-a sob nova perspectiva. 

o novo regime, instaurado em 1937, 
procura se apresentar na pena de 
seus intelectuais como um regime 

marcado por duas características básicas e 
inseparáveis: é "novo" e é "nacional". 

É "novo" na medida em que procura 
modernizar o país. É novo porque, pela 
primeira vez, se apresenta voltado oficial
mente para as verdadeiras raízes da nacio
nalidade. E nesse processo entra em con
tato com o que existe de mais nacional. Ao 
se implantar um novo regime político au
toritário, são recusados os modelos liberais 
importados. Pela primeira vez, o brasilei
ro deixa de "macaquear". O moderno e o 
tradicional estão assim imbricados no prin
cípio doutrinário que organiza o sistema 
político do país. 
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Mário de Andrade, por Di Cavalcânti (1928). 

Embora esta visão do regime apareça em 
inúmeros livros, serão utilizadas aqui ape
nas duas fontes, que podem ser considera
das como veículos das versões "oficiais" do 
projeto cultural do Estado: os artigos de
nominados "literatura de idéias", de au
toria de Pedro Dantas, pseudônimo de Pru
dente de Moraes Neto, na seção Evolução 
intelectual, da revista Cultura Política (fi
nanciada pelo Departamento de Imprensa, 
DIP), e o livro Política e letras, de Rosá
rio Fusco, editado pela José Olympio em 
1940. Prudente de Moraes Neto foi editor, 
juntamente com Sérgio Buarque de Holan-

, da, da revista modernista Estética, publi-

dezembro de 1987 

cada no Rio de Janeiro em 1924. Rosário 
Fusco integrou o movimento modernista de 
Cataguases (MG), editou a revista Verde 
em 1928 e foi, durante o Estado Novo, o 
braço direito de Almir de Andrade na di
reção de Cultura Poh'tica. 

Para esses autores, o ano de 1922 é a data 
simbólica que antecipa a Revolução de 
1930. O intelectual, o literato, por ter ca
pacidade de sentir antes dos outros, teria 
captado a necessidade inconsciente de re
novação da sociedade brasileira. Os moder
nistas, ao lutarem pela mudança de valo
res e dos padrões estéticos, estariam lutan
do pela alteração dos padrões políticos. Daí 
a constatação de que "as forças coletivas 
do movimento revolucionário modernista 
são as mesmas do movimento revolucioná
ro de 1930". 

A integração entre o modernismo e o Es
tado Novo se funda na oposição dos mo
dernistas ao "ufanismo", à idéia de que a 
grandeza territorial se confunde com a 
grandeza nacional, e ainda no aprofunda
mento da denúncia do Brasil arcaico. 

Pedro Dantas nos diz que, antes de 30, 
dominava uma ingênua expressão de orgu
lho, na qual estava implícito o sentimento 
de inferioridade sob a fórmula "a Europa 
curvou-se ante o Brasil". Sofríamos uma 
crise de patriotismo por nos faltarem ra
zões para amar o Brasil. E a grande con
tribuição do modernismo "foi a conversão 
de valores até então havidos como negati
vos - porque eram diferentes dos valores 
cosmopolitas - em positivos, por uma 
aceitação que parecia impraticável". Para 
o autor, apesar das diferenças entre os mo-

dernistas - "harmonioso desentendimen
to" - todos se incluem numa mesma cor
rente ocupada em pensar e valorizar o que 
é nosso. E é aí que se podem juntar figu
ras tão díspares como Oswald de Andrade 
e Gilberto Freyre. 
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Rosário Fusco interpreta o modernismo 
de modo similar. Para ele, o primeiro mo
dernismo é caracterizado por uma fase des
trutiva em que predominam a poesia e o 
grupo paulista. No segundo modernismo, 
adquirem relevância o romance e o grupo 
nordestino. Seu início pode ser fixado em 
1928, ano da publicação de A bagaceira, de 
José Américo de Almeida. Este segundo 
modernismo pressupõe o redescobrimento 
dos antigos valores nacionais, a volta às 
fontes tradicionais de formação brasileira 
e a proeminência do regional como ponto 

~ de partida para se alcançar o nacional. 
"Nossas letras progrediram, neste decê-Q) 

'O 

~ nio, porque houve uma 'permissão' doso-
~ cial para seu progresso, feita em nome da 
-o política.'' Esta é a idéia central de Rosário ~-

Fusco. As letras se voltam para o sentido 
.E

.,,_o, 

objetivo, para a valorização do documen-
{ to em oposição à imaginação. Daí o cres
} cimento das atividades literárias, das seções 
~ dedicadas a críticas de livros nos jornais e 
-ê do movimento editorial. A política, assim 
.g como a literatura, integra o passado e o 1 presente, recupera a tradição. Nossas letras 

universalizam-se, saem do regional, ou se
ja, aspiram o universal pelo regional, pen
sam o universal através do Brasil. O pen
samento de Fusco se fecha com um~ nova 
versão ufanista, já que, diante da Europa 
dilacerada, dividida entre homens e prin
cípios, "o futuro da cultura nos pertence, 
como pertence ao homem americano a 
guarda da paz, da ordem e a manutenção 
do Espírito no mundo". 

Chefiada por Getúlio, a Revolução de 30 pode 
ser pensada como um eixo em tomo do qual pas
sou a girar a cultura brasileira. 
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O tema regional como ponto de partida para a integração do todo nacional. 

O Estado Novo alia uma proposta de 
modernização ao projeto de restauração da 
tradição, com vistas à construção de uma 
identidade coletiva. O retomar da tradição 
e a busca das verdadeiras raízes têm no te
ma regional o ponto de partida capaz de 
garantir a integração do todo nacional. 

Um dos modelos regionais de grande sig
nificação está representado pela defesa ou 
reabilitação dos valores tradicionais presen
tes na sociedade patriarcal nordestina. A 
ênfase conferida às origens históricas, so
ciais e políticas marca as preocupações cen
trais do Manifesto de 1926 e do movimen
to regionalista do Nordeste. Desse movi
mento se seguem não só o "romance so
cial", mas também o luso-tropicalismo for
mulado por Gilberto Freyre. A valorização 
da capacidade de adaptação do português 
aos trópicos, criando uma sociedade par
ticular, um novo tipo de civilização, surge 
como uma forma de recuperação positiva 
do passado. É a ordem patriarcal, apoia
da num certo tipo de miscigenação, que de
fine a matriz básica da organização social 
do Brasil. Este passado abre perspectivas 
para o futuro, fazendo dos brasileiros, já 
pioneiros históricos, pioneiros da civiliza
ção nos trópicos. 

A necessidade de se buscarem as raízes 
do sentimento nacional entrecruza-se com 
o debate sobre a matriz básica, regional, 
que poderia dar origem à melhor socieda
de. A questão é veiculada por Cassiano Ri
cardo quando procura relacionar o Esta
do Novo ao movimento das Bandeiras. 
Buscando localizar o grupo social que te-
ria determinado o advento da democracia 
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no Brasil, Cassiano afirma que somente a 
sociedade bandeirante, por suas caracterís
ticas - policultura, pequena propriedade, 
democracia, mistura de raças e divisão do 
trabalho -, teria sido eminentemente re
volucionária. O autor acentua tais quali
dades em detrimento daquelas presentes na 
sociedade patriarcal estudada e valorizada 
por Gilberto Freyre, embora ambos este
jam inseridos em um mesmo campo cultu
ral e sejam interlocutores de um mesmo de
bate em torno da "melhor" experiência 
histórico-social regional que fundamente o 
projeto político nacional. Cassiano ofere
ce como modelo São Paulo das bandeiras, 
e Gilberto Freyre, Pernambuco da cana-de
açúcar, da casa-grande e senzala. 

A procura de um modelo de brasilidade 
estabelece ainda outra vertente: a socieda
de mineira. Nesta construção, que tem cm 
A voz de Minas, de Alceu Amoroso Lima, 
uma de suas expressões máximas, o regio
nalismo é apresentado através das carac
terísticas psicológicas que fazem do homem 
mineiro um ser especial. Tais traços - a 
sobriedade, a ironia, o realismo, o bom 
senso - dotam o mineiro do espírito do 
eterno muito mais que do moderno. O mi
neiro é, portanto, o homem do passado, 
e desse passado ele retira sua força e dig
nidade. Os princípios orgânicos da civili
zação brasileira - o espírito da família, o 
cavalheirismo, a hospitalidade, a fidelida
de à palavra, o desinteresse financeiro, a 
simplicidade de vida, o sentimento do res
peito-, tudo o que deriva de uma fideli
dade consciente ou subconsciente à forma
ção religiosa da nacionalidade teria sido 

~ guardado pela "alma mineira". O autor 
(f) 

~ considera que os traços do mineiro o tor-
{ nam capaz de preservar os "verdadeiros" 
3l valores, de corrigir os abalos advindos do 
~ dinamismo cosmopolita, de escolher entre 
! o que deve ser modificado e o que deve ser 
.§ incorporado à sociedade brasileira. 
i , Se o cerne da mineiridade é, para Alceu, 
'&; garantido pela espiritualidade, pelo senso 
~ de equilíbrio entre a estabilidade e o pro-
~ gresso, o núcleo da sociedade e do caráter 
.g bandeirante se apresenta, segundo Cassia
-~ no Ricardo, moldado pelo espírito de aven
w tura e a aptidão para o trabalho. Para ele, 

na sociedade bandeirante o trabalho já 
constituía um fator de dignidade humana, 
sendo através dele que o indivíduo se inte
gra na nacionalidade. Utilizando a idéia da 
"mística do trabalho", Cassiano procura 
estabelecer a identidade entre a Bandeira 
e o Estado Novo, passando a constituir a 
valorização do trabalho e do trabalhador 
um dos postulados centrais do regime inau
gurado em 1937. 

As sociedades nordestina, mineira e ban
deirante compõem um leque de alternati
vas à disposição dos construtores da nova 
Nação e do novo Estado. Se suas bases são 
regionais, suas aspirações são nacionais ou 
até mesmo universais. Os dois primeiros 
modelos, nordestino e mineiro, estão pró
ximos da tradição que privilegia a excelên
cia do passado representado pelas relações 
sociais (família patriarcal) ou pelos valo
res espirituais da colonização católica. Am
bos procuram trazer o passado ao presen
te, ou seja, o passado se apresenta como 
modelo do presente, ainda que seja neces
sária sua modernização, sua atualização. 

Pensadores imbuídos dessas diferentes 
matrizes regionais têm presença e atuação 
destacada na estrutura organizacional do 
Estado Novo. O governo autoritário pas
sa a assegurar de tal forma a centralização 
que as manifestações regionais não amea
çam o todo, ao contrário, apenas mostram 
a diversidade da sociedade brasileira. 

Cassiano Ricardo 



A síntese político-literária operada pelo 
Estado Novo incorpora pensamentos e pen
sadores oriundos de diferentes vertentes. 
Não há a escolha de um tipo de romance 
como sendo "oficial". Não há o realismo 
estado-novista. Há espaço para todas as 
"literaturas", embora o romance social do 
Nordeste ocupe um lugar de grande proe
minência. Não há, igualmente, a escolha 
de um dos modelos regionais para compor 
a brasilidade. Todos, cada um de forma es
pecial, passam a integrar o todo. Há uma 
divisão de trabalho e uma distribuição de 
espaços, nas quais intelectuais de diferen
tes correntes, representantes e divulgado
res de matrizes regionais distintas, podem 
cooperar, a exemplo dos instrumentos mu
sicais em uma orquestra e das vozes no can
to orfeônico, como na proposta de Mário 
de Andrade de compor a brasilidade. 

A "cultura política" - a visão po
lítica que procura na cultura o 
cerne da nacionalidade, que faz 

da realização e do incentivo a bens cultu
rais uma atividade do Estado - produzi
da pelo Estado Novo constitui o modelo 
mais bem estruturado de relações entre a 
cultura e a política na história do Brasil. 
Este modelo define um campo cultural ao 
demarcar as questões que merecem a aten
ção dos pensadores; traz os autores para 
o mesmo debate, ainda que se mantenham 
em posições distintas; opera ao nível da 
ideologia, explica o passado e o presente, 
orienta os cidadãos e confere legitimidade 
ao sistema político. Sua complexidade 
e abrangência deixam marcas na cultura 
brasileira, no processo de socialização das 

dezembro de 1987 

novas gerações, sobrevivendo em muito ao ~ 
regime político que abriu espaço para sua ~ 
formulação. :§ 

Dos anos 20 ao Estado Novo, estabelece- ~ 
se uma dinâmica de aproximações sucessi- ·~ 
vas que congrega diferentes correntes e au- ~ 
tores no ideal comum de modernizar o país, ir_ 
mantendo os vínculos com a tradição. No g 
Estado Novo, inúmeros intelectuais se in- ~ 

tegram ao processo de produção doutriná- -~ 
ria e/ou à sua estrutura organizacional. En- ~ 
tre eles, encontram-se pensadores perten- 2 
centes à vertente conservadora reformista E 

do Rio de Janeiro, autores ligados ao mo
vimento católico, assim como intelectuais 
que passaram pelo movimento de renova
ção literária iniciado em São Paulo. Isto 
não significa, entretanto, que o pensamen-
to brasileiro esteja todo contido na propos-
ta oficial do regime. Existem inúmeros pen-

sadores mais ou menos distantes da ideo
logia oficial. O fim da guerra, o retorno das 
eleições, a aliança com a União Soviética 
contra o nazismo e a anistia aos presos po
líticos são eventos que criam novo espaço, 
fora da esfera governamental, para a atua
ção desses homens. As mudanças políticas 
permitem, inclusive, a realização do I Con
gresso Brasileiro de Escritores, em janeiro 
de 1945, com o objetivo de lutar contra a 
censura e a ditadura, e em favor da rede
mocratização do país . 

A interpretação que Prudente de Moraes 
Neto e Rosário Fusco fazem do modernis
mo não corresponde ao que outros auto
res disseram ou dizem sobre o movimen
to. No entanto, o que queremos destacar 
é esta leitura particular do passado, esta re-

Desfile da Juventude Brasileira durante o Esta
do Novo. O regime inaugurado em 1937 deixa 
marcas no processo de socialização das novas 
gerações. 

construção datada. A escolha do que se de
ve lembrar e do que se deve esquecer, a vol
ta ao passado para reescrever a história, 
reelaborando-a sob nova perspectiva, é o 
que se chama tradição. E é preciso lembrar 
que cada momento presente constrói o pas
sado que lhe agrada, que lhe serve. 

Este trabalho ideológico de repensar a 
tradição, integrando-a em um projeto de 
modernização, marcou a experiência auto
ritária brasileira do Estado Novo. 
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Co\in A. Ronan 

História ilustrada da ciência (Univer
sidade de Cambridge), de Colin A. 
Ronan, tradução de Jorge E. Fortes. 
Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 
quatro volumes, 1987, 600 p. 

O objetivo da obra é "dar uma visão ge
ral do desenvolvimento da ciência e do pen
samento científico em todo o mundo, des
de os tempos primitivos até hoje" (vol. I, 
p. 11). O autor optou por tratar apenas do 
que, segundo ele, pode ser geralmente cha
mado de "ciência pura", isto é, as "idéias 
científicas ( ... ) desenvolvidas no interesse 
do 'conhecimento', e não as que visavam 
alguma aplicação prática específica" (vol. 
I, p. 10). Na edição brasileira, o volume 
único original foi dividido em quatro: "Das 
origens à Grécia", "Oriente, Roma e Ida
de Média", "Da Renascença à Revolução 
Científica" e" A Ciência nos séculos XIX 
e XX". 

A abrangência do livro - que aborda 
desde os tempos primitivos até os nossos 
dias e busca dedicar "a mesma cobertura 
às ciências relegadas pela Revolução Cien
tífica e ao desenvolvimento da ciência mo
derna" (vol. I, p. 11) - poderia ter sido 
seu grande mérito. Converteu-se, contudo, 
numa de suas principais fraquezas. Ronan 
escreveu-o sozinho e, como todo trabalho 
de um só autor com a pretensão de dar con
ta de toda a história da ciência, também es
te acaba por se revelar parcial e impreciso. 

Do ponto de vista do conteúdo, a obra 
apresenta muitas falhas. Um maior cuida
do nas análises históricas teria sem dúvida 
evitado certos equívocos, como o de dizer 
que Aristóteles distinguia três espécies de 
movimento dos corpos: o movimento na
tural, o violento e o voluntário (que seria 
''executado pela vontade das criaturas vi
vas"), como se lê no vol. I, p. 112. Ora, 
Aristóteles dividiu o movimento local dos 
corpos em apenas duas espécies: natural e 
violento, como se pode constatar nas suas 
obras Physica e De Cae/o. 
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DOS PERIGOS DA ABRANGÊNCIA 
A análise da mecânica aristotélica volta 

a incorrer em equívoco quando Ronan afir
ma que a impossibilidade do vácuo, em 
Aristóteles, deriva da proporcionalidade 
entre a velocidade do corpo móvel e a for
ça motriz (vol. I, p. 112). O que se lê na 
Physica, porém, é que tal impossibilidade 
deriva, entre outras coisas, do fato de que 
a velocidade de um corpo que se move nu
ma distância deve ser proporcional à razão 
entre a força motriz, em contato direto com 
o corpo móvel, e a resistência ou densida
de do meio. Assim, sendo a velocidade in
versamente proporcional à resistência, se 
essa fosse nula (no vácuo), a velocidade do 
corpo móvel seria infinita para qualquer 
força motriz. Nesse caso, haveria movi
mentos instantâneos, o que, para Aristó
teles, era absurdo. Outros importantes ar
gumentos do filósofo contra a existência do 
vácuo são simplesmente ignorados. A aná
lise histórica da astronomia de Aristóteles 
é bastante pobre e muitos dos seus fortes 
argumentos contra a idéia do movimento 
da Terra sequer são mencionados. 

O trabalho parece pretender-se puramen
te histórico, evitando considerações gerais 
sobre filosofia da ciência e metodologia. 
Contudo, parte de alguns pressupostos fi
losóficos (implícitos no texto) como se es
tes fossem indiscutíveis. Por exemplo: sem 
uma reflexão filosófica mais profunda, o 
autor afirma que "as teorias alternativas 
à atual astronomia ainda não geraram 
idéias que possam ser testadas independen
temente e provem ser verdadeiras ou fal
sas pela pedra de toque da experimenta
ção" (vol. I, p. 15). 

Existirá essa "pedra de toque"? Não há 
consenso entre os filósofos da ciência quan
to à possibilidade do teste empírico. Ao 
contrário, a filosofia da ciência assistiu, nas 
últimas décadas, ao fracasso de todas as 
formas de justificacionismo ou verificacio
nismo, quer as que concebiam a ciência co
mo o conhecimento demonstrado pelo po
der do intelecto, quer as que a identifica
vam com o conhecimento demonstrado pe
la evidência dos sentidos. Nem as tentati
vas neojustificacionistas ou probabilistas -
segundo as quais as teorias científicas, em
bora igualmente indemonstráveis, têm di
ferentes graus de probabilidade com rela
ção à evidência empírica disponível - re
sistiram às críticas filosóficas contemporâ
neas. O próprio falsificacionismo, alterna
tiva encontrada por alguns filósofos con
temporâneos (como Karl Popper) para 

manter a possibiliqade do pensamento ra
ci011al, não teve melhor destino. Certamen
te M necessidade de uma nova abordagem 
geral da ciência, que talvez possa ser desen
volvida a partir da metodologia dos progra
mas de investigação científica proposta por 
Imre Lakatos. Creio que, <;liante desse qua
dro, não cabem formulações de cunho me
todológico como as de Renan, sem ampa
ro numa reflexão filosófica cuidadosa. 

A tradução é geralmente correta, embora 
se percebam alguns deslizes, como o de tra
duzir "The Photismi ( ... ) contained no new 
discoveries and could exert little influence 
since it was not published until 161 l ", por: 
"O Photismi ( ... )não revelava novas des
cobertas e exerceu muita influência, já que 
foi publicado depois de 1611" (vol. III, 
p. 57). 

Ponto positivo da obra é que cada volu
me traz um índice analítico e onomástico 
detalhado e bem feito, o que é de funda
mental importância, sobretudo em obra tão 
abrangente. Já a bibliografia é decepcio
nante; muito pobre e quase inteiramente 
biográfica (sobretudo nos volumes III e 
IV). Não há qualquer referência a fontes 
primárias, nem a artigos de revistas espe
cializadas em história da ciência. Também 
no tocante às fontes secundárias ela deixa 
a desejar. Embora, no volume I, haja men
ção a alguns autores importantes (George 
Sarton, Thomas L. Heath e Otto Neuge
bauer), são omitidos outros como M. R. 
Cohen, 1. E. Drabkin e Francis Cornford. 
A bibliografia do volume II traz boas re
ferências (como A. C. Crombie e Edward 
Grant), mas os escritos fundamentais de 
Pierre Duhem e Alexandre Koyré são sim
plesmente ignorados. 

As ilustrações da obra são muito bem f ei
tas, e o autor revela cuidado em sua esco
lha, tendo extraído muitas delas de fontes 
primárias. E embora esta edição não as 
apresente em papel couché, como na ingle
sa, a qualidade das reproduções não foi 
afetada. Este é um dos pontos fortes do li
vro, pois, embora freqüentes na maioria 
dos livros especializados de história da ciên
cia, muitas dessas ilustrações não são co
muns em livros dedicados ao grande públi
co. Elas aumentam certamente o interesse 
da obra e poderão ser um estímulo ao es
tudo da matéria e à busca de outras fontes. 

Fátima Regina R. Évora 
Centro de Lógica, Epistemologia e História da 
Ciência, Universidade Estadual de Campinas 
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N? 1 - Julho/ Agosto de 1982 
• Cubatão: uma tragédia ecológica 
• Bactérias e algas: orientação magnética 
• Futebol : força estranha 
• Porque os índios cantam? 
• Museu Goeldi 
• Cem bilhões de neurônios 
• Vento solar e ventos estelares 
• Potencial de crescimento da 

população brasileira 
• A reforma universitária em questão 

N? 2 - Setembro/Outubro de 1982 
• Nascimento, vida e morte das estrelas 
• 1932: São Paulo vai à guerra 
• Pressão alta , um problema de milhões 
• Um parque nacional para Abrolhos 
• Barbeiros : eles transmitem a doenca 

de Chagas · 
• Luminescência, da alquimia à época 

moderna 
• O drama do alcoolismo 
• Os primatas do Brasil , patrimônio a 

conservar 
• Por que os preços não caem 

N? 3 - Novembro/Dezembro de 1982 
• Plantas medicinais 
• O Brasil volta às urnas 
• Carajás: o grande desafio 
• Novas teorias do cosmos 
• Trinta anos de física teórica 
• Os parasitos do homem antigo 
• Vacinas 
• O combate às pragas sem poluição 

N? 4 - Janeiro/Fevereiro de 1983 
• Fundação Oswaldo Cruz 
• Anéis planetários 
• Mendigo, o trabalhador que não deu 

certo 
• Trypanosoma cruzi: o retrato de um 

invasor 
• Quem vai para a universidade 
• Para que serve a pesquisa básica? 
• Hemoglobina e mioglobina : moléculas 

inteligentes 
• Araguaia: uma estrada contra o parque 
• A resistência cultural dos Apinayé 

N? 5 - Março/ Abril de 1983 
• Vidros metálicos 
• Tartaruga-do-mar: depéia, suçuarana, 

jereba , aruanã 
• Tesouro fóssil no sertão baiano 
• O interior da Terra 
• Desnutrição 

N? 6 - Maio/ Junho de 1983 
• Terremotos no Brasil 
• A loucura em questão 
• As cores dos animais 
• Missão Voyager : viagem a Júpiter 
• Quantos seriam os índios das Américas? 
• Insetos x insetos : novas alternativas 

para o controle de pragas 

CIENCIAOO®cJJ~ 

N? 7 - Julho/ Agosto de 1983 
• Arte do Brasil na pré-história 
• A estranha natureza da realidade 

quântica 
• Reconhecer a si próprio : idéias para 

uma nova imunologia 
• Avoantes, pombas de arribação 
• Política e economia no primeiro 

governo Vargas 
• Neurogênese: vida e morte de 

neurônios jovens 

N? 8 - Setembro/Outubro de 1983 
• Militares, geopolítica e segurança 

nacional 
• Memória e esquecimento 
• Circuito integrado para rede de 

computadores 
• Pantanal : terra de todos, terra de 

ninguém 
• Angra entra em operação 
• Plaquetas sangüíneas: hemorragia, 

coagulação e trombose 

N? 9 - Novembro/Dezembro de 1983 
• Percolação 
• O previsível eleitor brasileiro 
• Vigor de híbrido 
• Manchas estelares 
• lnterferons 
• Moratória . E depois? 

N? 10 - Janeiro/Fevereiro de 1984 

ESPECIAL AMAZÕNIA 

• O cata-água : energia para pequenas 
comunidades 

• Uma floresta sobre solos pobres 
• Por que se migra na Amazônia 
• A floresta pode acabar? 
• A invasão das terras indígenas 
• Trichechus inunguis, vulgo peixe-boi 
• A crise atinge a Amazônia 
• Carajás, o mito desfeito 

N? 11 - Março/ Abril de 1984 
• Voa macuco, voa araponga, que o 

homem vem aí ... 
• A matemática das películas de sabão 
• Evolução dos cromossomos humanos 
• Radiação de síncrotron 
• EUA x URSS : anatomia de um conflito 
• Ciência da ciência 

· • Vinho novo, vinho velho 

N? 12 - Maio/Junho de 1984 
• Lixo atômico: o que fazer? 
• Saques e desemprego 
• Os Kayapó e a natureza 
• O mico-leão volta à mata 
• Os estranhos canais subterrâneos de 

Tucuruí 
• Malária : agrava-se o -quadro da 

doença no Brasil 
• Cálcio e contração muscular 

N? 13 - Julho/ Agosto de 1984 
• Família trabalhadora : um jeito de 

sobreviver 
• Hortaliças da Amazônia 
• USP, meio século 
• Manguezais: florestas de beira-mar 
• Indexação x desindexação: inflação 

com ou sem anestesia 
• Criogenia: quanto mais frio melhor 

N? 14 - Setembro/Outubro de 1984 
• Terra de índio 
• Família século XIX 
• A matéria indivisível 
• A microrrevolução 
• Anemias imigrantes 
• Bromélias 

N? 15 - Novembro/Dezembro de 1984 
• A estereologia e a tomografia 

computadorizada 
• Arte e ciência no Brasil holandês 
• Tapiragem 
• Rastros de um mundo perdido 
• A energia do gás 
• A árvore da ciência 

N? 16 - Janeiro/Fevereiro de 1985 
• Malária: a vacina é possível 
• Holografia: a luz congelada 
• Terra ardendo: o aproveitamento dos 

solos como combustível 
• A floresta e as águas 
• Atribulações de uma economista na 

Amazôn ia 

N? 17 - Março/ Abril de 1985 
• Os deserdados da terra 
• O trigo nosso de cada dia 
• Aspirinas x dor: como funcionam 

estas drogas 
• O pesquisador e seus papéis 
• Vidros de spin : novos desafios do 

magnetismo 

N? 18 - Maio/ Junho de 1985 

ESPECIAL NORDESTE 

• Nordeste: o tempo perdido 
• Secas: o eterno retorno 
• Vida severina 
• Os sertões: a originalidade da terra 
• Insulina de gambá 
• O cérebro desnutrido 
• O caju que um dia foi brasileiro 
• Mocambos do Recife : o direito de 

morar 

N? 19 - Julho/ Agosto de 1985 
• Adesão de superfícies 
• Pré-história do Brasil 
• Plataforma de petróleo : o cálculo das 

ondas 
• As galhas : tumores de plantas 
• O sono, um terço da vida 
• Entrevista : os cientistas que saem do 

país e não voltam, com : Luis 
Hildebrando, Bóris Vargaftig, Michel 
Rabinovitch e Júlio Puddles 

N? 20 - Setembro/Outubro de 1985 
• O trabalho nas usinas de acúcar 
• Caca às bruxas: o novo saber das 

mu.lheres como obra do diabo 
• Tomografia : novas imagens do corpo 
• Babaçu : a palmeira de muitas vidas 
• Ansiedade : uma perspectiva biológica 



Viagem no tempo 
da Antártida 

N'? 21 - Novembro/Dezembro de 1985 
• Aparecida: nossa rainha, senhora e 

mãe, saravá! 
• Bem-vindo, Halley! 
• Bromélias: na trama da malária 
• A estética dos índios 
• Modulacão da dor: mecanismos 

analgésicos endógenos 
• Encarte especial : rumos da economia 

brasileira com: João Sayad, Reis 
Veloso, Paul Singer, Celso Furtado, 
Lara Resende, Francisco Lopes e 
outros 

N'? 22 - Janeiro/Fevereiro de 1986 
• Ensino e/ou pesquisa: a teoria na 

prática é outra 
• Transposons: a dança dos genes 
• Defensivos agrícolas ou agrotóxicos? 
• Meteoritos, o material primitivo 
• Perfil : Bernhard Gross 

N'? 23 - Março/ Abril de 1986 
• IPC: a temperatura da inflação 
• Uma demoisel/e que não envelheceu 
• Nas malhas da energia 
• Alta -tensão por um fio 
• De aromas, insetos e plantas 
• Capivaras: uma vida em família 
• Perfil: Maria da Conceição Tavares 

N'? 24 - Maio/ Junho de 1986 
• Cruzado x Austral: inflacão nunca mais? 
• A hiperinflação alemã de 1923 
• Gaivotas e trinta-réis 
• Pintores e macucos 
• Gralhas e cancãs 
• Viagem no tempo da Antártida 
• Política energética: na gangorra do 

petróleo 
• Vidas irrigantes 

N'? 25 - Julho/ Agosto de 1986 
• Filhos do milagre 
• Campos rupestres: paraíso botânico 

na serra do Cipó 
• Em busca das raízes 
• A estratégia do branqueamento 
• Supercomputadores: a batalha dos 

nanossegundos 
• Fraude em ciência 
• Momentos da memória 

N'? 26 - Setembro/Outubro de 
1986 

• Distrofias musculares 
• S.O.S . corais 
• Táquions 
• Políticos e militares : quem consente 

cala 
• Percevejos sugadores de sementes 
• O aço tratado 

N'? 27 - Novembro/Dezembro de 
1986 

• AIOS: origem, controle, tratamento , 
cura? 

• Luz e matéria: as surpresas da 
interacão 

• Ambiente, represas e barragens 
• Eutrofizacão artificial : a doenca dos 

lagos · · 
• As queixas do povo no início do 

século 
• Ciência Hoje é das crianças 

N'? 28 - Janeiro/Fevereiro de 1987 
• Camada de ozônio : um filtro 

ameacado 
• Manejo integrado de pragas 
• Orquídeas: entrada e dispersão na 

Amazônia 
• A toxicidade do oxigênio 
• Mulheres: o peso do trabalho leve 
• Encarte especial: a violência no 

Brasil 

N'? 29 - Março de 1987 
• Energia e sociedade 
• Pupunha: uma árvore domesticada 
• Efeito estufa : uma ameaca no ar 
• O pensamento autoritário: Oliveira 

Vianna, hoje 
• Encarte infantil: fogo, carnaval, 

beija-flor, jogos 

N'? 30 - Abril de 1987 
• Cactáceas: os segredos da 

sobrevivência 
• Terremotos: o movimento das terras 

no Brasil 
• lnflacão x cruzado : de volta para o 

futuro 
• Inverno nuclear: e o Brasil? 
• Constituinte 87: propostas da SBPC 

N'? 31 - Maio de 1987 
• Agricultura: a ciência vai à roça 
• O efeito Hall quântico 
• Reflorestamento. indígena 
• Escola e família: constelação 

imperfeita 
• Sistemas estaduais de C & T. 

Constituinte e sindicatos 
• Encarte infantil : do ovo ao pinto, 

experiências, química 

N'? 32 - Junho de 1987 
• Tchernobyl, um ano depois 
• Licões de Tchernobyl: os alimentos 

im.portados 
• História: capitão Cook sob suspeita 
• Metemoglobinemia: células sem ar 
• Perfil: os Deane, 50 anos de 

parasitologia 
• Encarte especial : ciência e 

tecnologia na Constituinte 

eAGLJE 5-LS"E 6 
Preencha O cupom de assinaturas que 

acompanha esta revista 

N'? 33 - Julho de 1987 
• Soja: proteína para milhões 
• O início e o fim do universo 
• A natureza das restingas 
• Sambaquis na pré-história 
• Reforma sanitária : propostas 
• Perfil: Alcides Carvalho - Instituto 

Agronômico de Campinas 
• Encarte infantil: ourico, índios, 

experiências, o que é, o que é? 

N'? 34 - Agosto de 1987 
• Sementes germinantes 
• Poluicão: acidez na chuva 
• Paleo.ntologia no sul do Brasil 
• Saúde pública: positivismo e 

dilemas 
• Perfil: Nise da Silveira, viagem ao 

reino dos homens tristes 
• Encarte especial : principais 

discussões da 39~ Reunião Anual da 
SBPC 

N'? 35 - Setembro de 1987 
• Formigas cortadeiras : a linguagem 

dos odores 
• Medicina popular: rezas e curas de 

corpo e alma 
• Super-redes : hfümonia das bandas 

cristalinas 
• Choque (hiper)térmico 
• Perfil: Isaías Raw, cientista e 

homem de acão 
• Encarte infan.til : experiências de 

magnetismo, tartarugas da 
Amazônia, as bruxas brasileiras e a 
inquisição 

N'? 36 - Outubro de 1987 
• Polímeros condutores de 

eletricidade 
• Rondônia devastada 
• Chuvas e constelacões: calendário 

dos índios desâna · 
• Banhos de cheiro e rituais 

amazônicos 
• Perfil: Antônio Houaiss 
• Constituinte 87: quem controla a 

administração pública 

N'? 37 - Novembro de 1987 
• Depressão alastrante 
• Imagens e computadores: o olho 

que tudo vê 
• Experimentação com seres humanos 
• A mulher faz e (desfaz) o homem 
• Entrevista: Sérgio Paulo Rouanet, 

filósofo, diplomata 
• Encarte infantil: Zumbi dos 

Palmares, experiências com 
eletromagnetismo 



OPINIÃO 

A indústria brasileira 
de armamentos: 
mitos e questões 

Renato Dagnino 
Núcleo de Política Científica e Tecnológica, Universidade Estadual de Campinas 

O êxito do Bra~il 
na exportaçao 

de armamentos sur
preende até quem co
nhece as contradições 
típicas do processo de 
desenvolvimento em 
países do Terceiro 
Mundo. Com os prin
cipais segmentos de 
sua economia domi
nados por empresas 
transnacionais e um 
padrão geral de aqui
sição de tecnologia 
que privilegia a impor
tação - ambas as coisas determinadas, em 
última instância, pelo modelo de desenvol
vimento vigente-, o país apresenta uma 
situação atípica nesse setor. 

O fato deixa de ser estranho, porém, 
quando consideramos as determinantes po
líticas que vigoraram nas últimas décadas 
e as medidas governamentais decorrentes. 
De fato, implementou-se uma política mui
to bem articulada e realista - que abar
cou desde a qualificação de recursos huma
nos de alto nível, até a concessão de incen
tivos específicos para a exportação -, des
tinada a viabilizar uma estratégia tecnoló
gica, produtiva e comercial compatível com 
as aspirações dos militares e os requisitos 
empresariais. Entre tais dispositivos, vale 
citar: a criação do Centro Tecnológico da 
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Aeronáutica, que, desde 1950, realiza pes
quisas e forma engenheiros aeronáuticos, 
de início em quantidade muito superior à 
demanda da indústria; o benefício conce
dido à empresa aeronáutica brasileira (Em
braer), que pôde se capitalizar por meio de 
captação de parte do imposto de renda de
vido por empresas estabelecidas no país; a 
dispensa, para o setor, do pagamento dos 
impostos de importação e exportação, de 
comercialização (ICM) e de produção in
dustrial (IPI); a utilização do poder de 
compra do governo; a reserva de mercado 
no caso de produtos de emprego não estri
tamente militar. 

A obtenção de notável sintonia entre a 
criação de mecanismos de apoio, a eleva
ção da capacidade tecnológica no setor, o 

crescimento da estru
tura industrial do país 
e a manutenção de 
uma atmosfera políti
ca de não-contestação 
e até de apoio à indús
tria de armamentos 
aparecem como os 
principais fatores do 
sucesso alcançado. 

No fim dos anos 70, 
após uma fase de im
plantação e ocupação 
do mercado interno, 
com pleno atendimen-
to da demanda das 

forças armadas, a indústria de armamen
tos iniciou uma campanha de penetração 
em nichos do mercado internacional. Era 
o caminho para chegar a economias de es
cala, que o atendimento da escassa deman
da das forças armadas do país, por si só, 
não permitia atingir. 

A abundância de recursos do Oriente 
Médio, fruto da exportação de petróleo, e 
a situação política ali vigente ha"iam de
terminado, alguns anos antes, considerá
vel aumento de demanda no mercado in
ternacional de armamentos. Estimulados 
pela política adotada pelos Estados Unidos 
de restringir o fornecimento de armas pa
ra o Terceiro Mundo, vários países se 
apressaram em ocupar esse promissor mer
cado. ► 
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Como se poderia prever, produtores tra
dicionais de armas, como a URSS e a Fran
ça, aumentaram substancialmente sua par
ticipação no mercado. Mas os países recen
temente industrializados que, como o Bra
sil, estavam em condições de se valer da si
tuação, lograram êxito ainda maior, em ter
mos relativos. Enquanto países como os 
EUA e a Grã-Bretanha tendiam à super
sofisticação, com produtos caros, menos 
confiáveis e operacionais, os novos parti
cipantes do mercado internacional de ar
mamentos ofereceram produtos projetados 
segundo suas próprias necessidades e pos
sibilidades, as quais, não por acaso, eram 
muito semelhantes às existentes no Orien
te Médio. 

A essas condições propícias, somou-se 
uma aguda percepção e uma correta explo
ração dos nichos mais promissores de mer
cado de média intensidade tecnológica. A 
extrema dependência do petróleo importa
do, que supria na época 80% do consumo 
nacional, foi outro poderoso indutor des
se processo . Firmando com países do 
Oriente Médio acordos de longo prazo que 
condicionavam o suprimento de petróleo 
ao fornecimento de armamentos (provavel
mente em regime de countertrade}, as au
toridades brasileiras lograram assegurar o 
recebimento do combustível em condições 
relativamente vantajosas num momento vi
tal para a economia do país. De resto, a 
crônica situação da balança de pagamen
tos sempre foi um poderoso estímulo para 
a exportação de armas, que, além de car
rear diretamente divisas para o país, ser
via como "cabeça de ponte" para a comer
cialização de outros produtos no mercado 
externo, de frangos a automóveis. 

Fruto das condições favoráveis criadas 
pelo governo, inteligentemente aproveita
das por empresas de capital inteiramente 
nacional - o que é uma marca do setor-, 
a indústria brasileira de armamentos goza 
hoje de um grau de autonomia (em termos 
não de autarquia, mas de controle do pro
cesso decisório e da tecnologia) completa
mente atípico em nosso meio. 

Essa indústria foi ainda legitimada pe
rante a sociedade por seus efeitos dinami
zadores sobre as demais, propiciando ge
ração de empregos, difusão de tecnologia 
avançada, substituição da importação de 
equipamento militar, carreamento de dó
lares para o país e aumento das exporta
ções. Ademais, diferentemente de outros 
países recém-industrializados que se enga
jaram no esforço de produção de armas, 
o Brasil absorve apenas cerca de 10% de 
sua produção, assegura cerca de 70% do 
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equipamento de suas forças armadas e gas
ta oficialmente uma proporção das mais 
baixas do mundo com defesa: cerca de 
0,5% do Produto Interno Bruto. 

O que os responsáveis por essa indústria 
não se dispõem a divulgar, contudo, 

é a real dimensão do setor e, sobretudo, o 
custo envolvido. Utilizando o indefectível 
"bode expiatório" da segurança nacional, 
escamoteiam a informação mínima neces
sária para a avaliação dos seus custos e be
nefícios econômicos e sociais . Omitindo os 
"custos" e superestimando os "benefí
cios", fazem prevalecer uma visão otimis
ta sobre o setor e seu desempenho econô
mico, numa campanha em que os núme
ros referentes às exportações do país são 
sistematicamente inflados. 

Muito ao gosto dos habitantes do país 
do futebol - convencidos de que, "em ti
me que está ganhando, não se mexe" -, 
explora-se a natural tendência da impren
sa ao sensacionalismo. Empresas fornecem 
informações capciosas, induzindo a im
prensa a divulgar o valor de contratos de 
fornecimento feitos com outros países pa
ra cumprimento em vários anos como sen
do o valor das exportações daquele ano. 
São assim publicadas nos jornais brasilei
ros - e depois irresponsavelmente repro
duzidas em órgãos internacionais - cifras 
de exportação que chegam a superar três 
bilhões de dólares. É nesse circuito, alimen
tado pelos /obbies e porta-vozes não decla
rados das empresas, que são geradas as in
formações sobre a indústria brasileira de 
armamentos. 

Conseqüência: ao comparar os valores 
assim apregoados com as informações for
necidas por fontes especializadas, como o 
Instituto de Pesquisas sobre a Paz de Es
tocolmo (SIPRI), com relação aos princi
pais exportadores - sobre os quais se dis
põe de cifras cuja confiabilidade é assegu
rada por um clima mais democrático de 
transparência -, a imprensa conclui que 
o Brasil deve ser situado como o quinto ex
portador mundial. A recusa das forças ar
madas e de organismos como a Carteira de 
Comércio Exterior do Banco do Brasil (Ca
cex) ou o Ministério das Relações Exterio
res a prestar qualquer esclarecimento agra
va a desinformação. Os políticos brasilei
ros, a quem caberia fiscalizar as ações do 
Poder Executivo nessa matéria e garantir 
à população a informação a que tem direi
to para formar um juízo abalizado sobre 
o tema, não parecem minimamente propen
sos a isso. Menos ainda a questionar o tra
tamento prioritário dado ao setor pelo go-

verno, que, se era compreensível durante 
o regime militar autoritário, tornou-se in
congruente após o seu término. 

A justificativa que se oferece para tais 
omissões, malgrado seu aparente bom sen
so, é de evidente ingenuidade: aceitando 
retirar-se da esfera civil, os militares teriam 
feito jus ao "prêmio" de se profissionali
zarem, dedicando-se à sua missão precípua: 
a defesa externa, a produção de armas etc. 
Questionar sua atuação no setor de arma
mentos, quando nem seu papel de mante
nedores da ordem interna foi contestado, 
poderia ser uma afronta imperdoável e ge
rar descontentamento entre as facções mais 
progressistas das forças armadas, que bus
cam a "profissionalização". Em suma: pôr 
em xeque o setor de armamentos seria 
arriscar-se a desencadear o tão temido re
trocesso. 

A s informações disponíveis na Cacex 
e as expressas nos balanços das prin

cipais empresas do setor (Embraer, produ
tora de aviões; Engesa, de veículos milita
res; e A vibrás, de foguetes e mísseis) levam 
a um valor muito inferior ao divulgado pela 
imprensa. Segundo elas, o país teria expor
tado, em 1984, 1985 e 1986, respectivamen
te, cerca de 200, 450 e 350 milhões de dó
lares, cifras que se aproximam, aliás, das 
divulgadas por agências internacionais co
mo o SIPRI e a Agência Norte-Americana 
para o Controle de Armas e Desarmamen
to (USACDA). 

A discrepância entre essas cifras e as di
vulgadas pela imprensa é significativa o 
bastante para fazer pensar numa fraude de 
grandes proporções, orquestrada por ra
zões difíceis de alcançar e destinada a es
conder oficialmente o valor das exporta
ções brasileiras de armamentos. Aliás, a 
evidente má-fé da Cacex no modo como in
forma sobre as exportações do setor - car
ros de combate aparecem na rubrica "ou
tros veículos automóveis"; foguetes, como 
"tubos de aço sem costura"; munições de 
emprego militar, como "outras munições 
de caça e esporte'' - reforça a suspeita. 
Permanece obscura a razão para tanto e 
surpreende a ingenuidade com que o cená
rio parece ter sido montado:. afinal, ape
sar da importância da imprensa na confor
mação da opinião pública (e dos potenciais 
compradores estrangeiros}, as informações 
divulgadas não resistem a um cotejo super
ficial com os dados oficiais. 

Ainda assim, o crescimento da indústria 
bélica brasileira é inegável. No período re
cessivo que a economia do país atravessou, 
ela foi um dos poucos setores industriais 
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a apresentar taxas positivas de crescimen
to da produção e de emprego. Entretanto, 
sendo extremamente dependente da deman
da internacional e can1cterizando-se por 
grandes encomendas - que por vezes po
dem comprometer individualmente toda a 
capacidade instalada de uma empresa por 
um longo período -, o setor está sujeito 
a consideráveis flutuações. Torna-se por is
so difícil prever, a partir dos dados dispo
níveis, já de si pouco confiáveis, as tendên
cias de crescimento do setor. 

No caso da indústria aeronáutica - seg
mento que, por seu caráter misto militar
civil, apresenta certa transparência -, é 
inegável a ocorrência de um surto de cres
cimento sem precedentes, que já dura al
guns anos e promete prolongar-se. A par
tir das vendas de seu avião militar de trei
namento e ataque ao solo, o Tucano (que 
já ultrapassaram as do Bandeirante), f ei
tas nos últimos quatro anos, a Embraer tem 
conseguido manter sólidos programas de 
produção de seu avião médio, o Brasllia, 
e de desenvolvimento dos caças AMX e do 
EMP-123, em conjunto com a Itália e a Ar
gentina, respectivamente. O ritmo com que 
a empresa vem aumentando seus gastos em 
pessoal e em pesquisa e desenvolvimento 
permitem, inclusive, antever novos proje
tos, como o do caça supersônico batizado 
pela imprensa de ACX. 

Para a indústria de veículos militares o 
panorama não parece tão favorável. A fa
bricação pela Engesa do tanque sobre la
gartas Osório - destinado a repetir o su
cesso logrado pelos carros blindados sobre 
rodas, da mesma empresa - sofreu atra
sos por problemas de projeto, o que impe
diu a exploração comercial de suas carac
terísticas, em muitos aspectos superiores às 
dos concorrentes. Entretanto, a orientação 
da capacidade de produção da empresa pa
ra o reequipamento do Exército e os tradi
cionais socorros financeiros proporciona
dos pelo governo através do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e So
cial (BNDES) parecem ter atalhado percal
ços maiores. Testes recentemente realiza
dos pela Arábia Saudita abrem a perspec
tiva de providenciais encomendas. Por ou
tro lado, a Engesa vem diversificando suas 
atividades com grande ímpeto: está desen
volvendo pesquisas em microeletrônica; ad
quiriu o controle do consórcio Helibrás -
até então dominado pela companhia fran
cesa Aeroespatiale e dedicada, com pouco 
sucesso, à fabricação de helicópteros; criou 
com a Embraer uma empresa para a fabri
cação de mísseis, a órbita; aumentou sua 
linha de produtos civis. Tudo isto demons-
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tra sua disposição de se tornar menos de
pendente do mercado internacional de car
ros de combate, cada vez mais competitivo. 

O segmento produtor de foguetes, bom
bas e mísseis, dominado, como os anterio
res, por uma única empresa terminal/mon
tadora de grande porte, a Avibrás, parece 
estar evoluindo de maneira muito satisfa
tória. Tendo aparentemente menor influên
cia junto às forças armadas e ao governo, 
e portanto recebendo menos subsídios que 
as duas outras empresas citadas, a Avibrás 
parece estar estreitamente associada aos 
seus clientes do Oriente Médio, a tal pon
to que o custo de desenvolvimento de seu 
principal produto, o lançador de foguetes 
Astros, foi antecipadamente coberto com 
dinheiro árabe. 

E mbora fortemente pressionado pelo 
crescente aperfeiçoamento tecnológi

co necessário para ampliar - e mesmo pa
ra manter - seu mercado externo, a indús
tria brasileira de armamentos parece ter 
condições de enfrentar esse desafio e seguir 
aumentando sua participação na produção 
industrial do país. É possível, porém, an
tever alguns obstáculos. Entre os de natu
reza externa, cabe citar a diminuição, ob
servada nos últimos três anos, das compras 
internacionais dos países árabes, decorrên
cia do baixo patamar em que se mantém 
o preço do petróleo e do fato de que esses 
países já adquiriram um parque de equi
pamentos considerável, que tende a deman
dar apenas reposição. No âmbito interno, 
a emperrada democratização do país po
derá ter efeitos contraditórios. Por um la-

do, é de se esperar certo questionamento 
dos subsídios concedidos ao setor, e mes
mo de sua própria existência, a partir de 
uma perspectiva ética e política. Por ou
tro, a maior importância a ser conferida à 
defesa externa, justificada ou injustifica
damente, deverá fazer aumentar a deman
da interna de armamentos, assegurando as
sim a manutenção e até a expansão do se
tor. 

Tudo indica, portanto, que em 1987 e 
1988, a tendência de crescimento das ven
das brasileiras de armamentos se manterá, 
levando o país a se aproximar dos valores 
exportados pelos produtores que detêm as 
maiores fatias do mercado mundial: EUA 
(39%), URSS (28%), França (10%), Ingla
terra (5%), Itália e Alemanha (4%) e Chi
na (2%). Nesse caso, o país consolidará sua 
posição entre os países do Terceiro Mun
do, que, juntos, são responsáveis por 4% 
das exportações mundiais, destinadas às re
giões mais pobres do planeta. O Brasil es
tará assim, ao lado de Israel e da África 
do Sul, entre os países direta ou indireta
mente responsáveis pelos conflitos arma
dos que ocorrem no Terceiro Mundo - a 
quase totalidade dos mais de cem ocorri
dos desde a Segunda Guerra Mundial - , 
com efeitos claramente negativos para are
gião. 

Por outro lado, o esforço tecnológico re
querido para esse crescimento coloca a co
munidade de pesquisa nacional frente a 
uma questão fundamental, na medida em 
que tenderá a ser chamada a com ele cola
borar. É nossa intenção analisá-la num pró
ximo artigo. ■ 
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É BOM SABER 

PETER BRIAN MEDAWAR (1915 1987) 
D epois de longa enfermidade, morreu, 

no dia 2 de outubro, aos 72 anos, o 
imunologista e escritor Peter Medawar, um 
dos mais influentes cientistas da Grã
Bretanha. Suas pesquisas no campo da 
imunologia celular prepararam o caminho 
para o êxito das técnicas de transplante de 
tecidos e órgãos. Seus livros, escritos com 
clareza e apuro de linguagem invejáveis, 
ajudaram a popularizar a ciência. 

Sir Peter Brian Medawar nasceu no Rio 
de Janeiro, em 28 de fevereiro de 1915. Fi
lho de mãe inglesa e pai libanês, foi envia
do para a Inglaterra, para estudar em Marl
borough. Iniciou sua carreira científica no 
Magdalen College, de Oxford, onde rece
beu a influência de Howard Florey - um 
dos responsáveis pelo isolamento da peni
cilina e prêmio Nobel de medicina em 1945, 
com Alexander Fleming. Foi no departa
mento de Florey que conheceu a colega 
Jean Shinglewood, com quem se casou em 
1937. 

Tendo assumido, em 1947, a cadeira de 
zoologia da Universidade de Birmingham, 
transferiu-se quatro anos mais tarde para 
o University College, de Londres. Em 1962, 
tornou-se diretor do Instituto Nacional de 
Pesquisas Médicas, em Mill Hill, cargo de 
que se afastou prematuramente, em 1970, 
em conseqüência de um derrame cerebral 
que o deixou parcialmente paralítico. 

M edawar distinguiu-se na pesquisa 
científica pela investigação dos me

canismos pelos quais o organismo reconhe
ce e rejeita antígenos (corpos estranhos). 
Seu trabalho resultou na criação do hoje 
vasto e complexo campo da imunologia ce
lular. Os artigos que publicou com Rupert 
Billingham e Leslie Brent, seus colabora
dores mais próximos, mudaram o curso da 
pesquisa sobre rejeição de tecidos, levan
do os imunologistas a voltarem sua aten
ção para as células, em particular os linfó
citos, numa época em que a preocupação 
se centrava nos anticorpos transportados 
pelo sangue, os quais, com freqüência, são 
o produto final das reações imunológicas. 

Com sua equipe, Medawar mostrou que 
os linfócitos estão intimamente associados 
à rejeição e a outros f enômenos imunoló
gicos. Sua contribuição mais significativa 
nesse campo - e que lhe valeu o Prêmio 
Nobel de Medicina de 1940, repartido com 
o imunologista australiano Macfarlane 
Burnet - foi a demonstração experimen-
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tal do fenômeno da tolerância imunológi
ca. Através dela, verificou-se que a barrei
ra de proteção contra antígenos era passí
vel de rompimento, podendo a rejeição ser 
inteiramente evitada se as células do futu
ro doador fossem introduzidas no indiví
duo receptor ainda durante a vida fetal, 
quando o organismo é imunologicamente 
imaturo. 

E m 1966, Medawar tornou-se o primei
ro presidente da Sociedade de Trans

plante (Transplantation Society). Eleito di
retor da Sociedade Britânica para o Pro
gresso da Ciência em 1969, teve de deixar 
o cargo já no ano seguinte, por causa do 
acidente cerebral que lhe cortou abrupta
mente a carreira. Alguns anos depois, 
transferiu-se para o Centro de Pesquisas 
Clínicas, em Northwick Park, e ali passou 
a se dedicar, junto a um pequeno grupo de 
pesquisadores, à busca de uma vacina con
tra o câncer. 

Entre outros livros, Medawar publicou: 
The uniqueness of the individual (A unici
dade do indivíduo), em 1957; The future 
of man (O futuro do homem), em 1960; 
The art of the soluble (A arte do solúvel), 
em 1967; Advice to a young scientist (Con
selho a um jovem cientista), em 1979; Pia
to 's Republic (República de Platão), em 
1982; em co-autoria com sua mulher, J. S. 
Medawar, Aristotle to zoos (Aristóteles pa
ra jardins-zoológicos), em 1983, e The 
limits of Science (Os limites da ciência), em 
1984. Finalmente, em Memoirs of a think
ing radish (Memórias de um rabanete pen-

sante), seu último livro (publicado em 
1986), Medawar fala com descontração e 
bom humor sobre sua vida de deficiente 
físico. 

Com excepcional lucidez e profundo des
prezo pelos jargões, Peter Medawar reve
la, ao longo de todos os seus livros, uma 
firme convicção no poder do método cien
tífico. Foi muito influenciado, em seu mo
do de conceber a investigação científica, pe
lo filósofo da ciência Karl Popper, de quem 
se tornou amigo e cujas idéias ajudou a di
fundir. 

João Bosco Jardim de Almeida 
Ciência Hoje, Londres 
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OCUPAÇÃO PRÉ,CERÂMICA 
EM BURITIZEIRO 

V estígios do período pré-histórico an
terior à descoberta da cerâmica sem

pre foram encontrados, em Minas Gerais, 
no interior de cavernas, à exceção de alguns 
instrumentos de pedra lascada ou polida, 
dispersos em áreas pouco definidas. Espe
rava-se encontrar esse tipo de material tam
bém em sítios a céu aberto, mas como na
quela região a fase pré-cerâmica cobre 
uma faixa de tempo superior a dois mil 
anos, a coleta de informações detalhadas 
é muito difícil. As datações mais comuns 
situam-se entre dez e cinco mil anos atrás 
e, provavelmente em conseqüência de in
tempéries e até mesmo pela natureza do so
lo (que em geral tem o pH mais ácido fora 
das imediações de cavernas e áreas calcá
rias), os vestígios ósseos desses sítios foram 
destruídos. Assim, nunca se pôde levar 
adiante a investigação sobre o modo de vi
da dos habitantes dessas áreas, estabeleci
dos a céu aberto, em aldeamentos mais ou 
menos permanentes. 

A descoberta casual em julho deste ano 
de um sítio arqueológico no município de 
Buritizeiro, às margens do rio São Fran
cisco, em Minas Gerais, abre a possibili
dade de saber mais sobre esses habitantes 
pré-históricos. Foi durante trabalhos de ter
raplenagem, para construção de uma esta
ção de tratamento de água, que ocorreu a 
descoberta. O terreno fica num terraço al
to no centro da cidade, de onde se avista 
a cachoeira de Pirapora. Quando as má
quinas removiam a terra, os operários se 
surpreenderam com o aparecimento de os
sadas. Assim que a Secretaria de Ciência 
e Tecnologia de Minas foi informada do 
fato, nossa equipe se deslocou para Buri
tizeiro para examinar o achado. 

Constatamos que se tratava de ossada 
humana e abundante material lítico. A au
sência de cerâmica acentuava a importân
cia da descoberta: finalmente um sítio pré
cerâmico a céu aberto que, em razão de 
condições particulares e ainda não defini
das, apresentava material bem conservado. 
O Serviço de Água e Esgoto de Buritizei
ro, responsável pelos trabalhos de terraple
nagem, atendeu a nosso pedido e suspen
deu a obra durante o final de semana. Um 
contato com o professor André Prous, do 
setor de Arqueologia do Museu de Histó
ria Natural da Universidade Federal de Mi
nas Gerais (UFMG), permitiu a ida ao lo-
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cal dos pesquisadores Maria Helena Cas
tellanos Solá e Márcio Alonso. Com sua 
ajuda, fizemos uma rápida vistoria do sítio. 

A descoberta foi comunicada à dele_ga
cia regional da Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 
que embargou temporariamente a obra, so
licitando à Secretaria de Ciência e Tecno
logia de Minas Gerais um levantamento da 
extensão do sítio descoberto e um relató
rio sobre sua importância. Para aplicação 
da lei 3.924, que protege os sítios arqueo
lógicos, é preciso caracterizar a área a ser 
preservada (ver ''Sambaquis na pré-história 
do Brasil", em Ciência Hoje n? 33, e "O~ 
métodos de datação", em Ciência Hoje n? 
19, p. 39). Num sítio a céu aberto como o 
de Buritizeiro, isso requer sondagens e ras
pagens da superfície, trabalho que, embo
ra exija enorme cuidado, teve que ser rea
lizado às pressas: não podíamos paralisar 
indefinidamente a construção da estação de 
tratamento de água, muito necessária pa
ra a população local. 

N a área destinada à obra (3.000 m2), 

abrimos três trincheiras superficiais, 
por meio de raspagem. Usando o método 
de estratigrafia artificial, realizamos tam
bém duas sondagens mais profundas, tiran
do várias camadas de 15 cm em áreas de 
I m2 cada. Ao longo de todo o terreno en
contramos material arqueológico, compro
vando ser a ocupação ampla, com pontos 
de ocorrência definidos para cada tipo de 
vestígio. Num limite da área, mais afasta
do do rio, identificamos zonas de sepulta
mento, com ossadas cercadas e recobertas 
por grandes blocos de pedra. Tinham as 
mesmas características de sepultamentos 
encontrados em cavernas da região, a uma 
distância mínima de 40 km. Os ossos, lar
gos e grandes, estavam bem conservados. 

Caminhando 50 m rumo ao rio, encon
tramos vestígios de fogueira e restos de ali
mentos, principalmente ossos de animais 
(sobretudo de peixe) e sementes (pequi eco
co). Nessa faixa, além de grande quanti
dade de lascas de pedra (principalmente 
quartzito), encontramos blocos de percus
são (usados para produzir lascas) e instru
mentos, como machados semipolidos, pon
tas de projétil (lanças, flechas) em pedra 
lascada ou osso, raspadores de pedra las
cada e quebra-cocos de pedra. Nas outras 

porções da área ocorreram apenas lascas. 
A disposição do material parecia indicar 

um aldeamento mais ou menos organiza
do, o que os resultados das sondagens pa
recem confirmar. Para fins de estatística, 
todo o material obtido no peneiramento de 
cada camada da sondagem foi contado e 
classificado. Essa operação, na faixa mais 
distante do sepultamento, forneceu 526 las
cas.· Na faixa de maior ocupação, foram 
obtidas 747 lascas, além de material utili
tário (raspador tipo lesma, de pedra lasca
da). Todo o material arqueológico encon
trava-se em uma camada superficial de 
pouco mais de um metro, de argila silto
arenosa escura bastante consolidada, sobre 
um paleoterraço (antigo barranco do rio) 
composto de cascalho argiloso lateritizado. 

Ponta de projétil de sílex e mandíbula inferior 
encontradas no sítio arqueológico de Buritizeiro. 

Apesar da destruição de significativa 
porção do sítio pelas máquinas de terraple
nagem, seu potencial ainda é enorme. As 
informações a serem obtidas propiciarão 
comparações com os sítios pré-cerâmicos 
escavados nas cavernas. A proteção legal 
da área foi garantida por uma ação rápida: 
em menos de um mês as medidas cabíveis 
foram tomadas. O prefeito de Buritizeiro, 
Francisco Moreira, está sensibilizado para a 
necessidade de transferir a estação de tra
tamento de água para outro local. Resta 
agora proteger o sítio das chuvas e dos cu
riosos, para que especialistas da UFMG 
possam dar início aos trabalhos de escava
ção, previstos para o início de 1988. 

Wilf red Brandt 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 
de Minas Gerais 
Comissão de Política Ambiental 
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ACOLEÇAODE 
INSETOS DE 
FRITZ PLAUMANN 

1/) 

"' 
~ 
(1) 
C) 

õ --, 
o 
~ 

E m alguns casos é impossível sep":rar a 
vida de um homem e sua obra. E este 

o caso de uma grande coleção de insetos 
existentes em Santa Catarina e de seu or
ganizador, Fritz Plaumann. Alemão de ori
gem, ele ~hegou ao Brasil em 1924, com 22 
anos, tentando esc--apar da alta inflação que 
na época corroía a economia alemã. 
Instalou-se no distrito de Nova Teutônia, 
município de Seara, em Santa Catarina, 
atraído pelo nome germânico do lugar e pe
la colonização local, eminentemente alemã 
e italiana. Se já em seu país Plaumann era 
um apaixonado pela entomologia, a região 
ao redor de Nova Teutônia, com seus va
les, montanhas e riachos intocados, e uma 
infinidade de insetos, incentivou-o a cole
tar, montar e organizar sua própria cole
ção, que não parou de crescer, num traba
lho que se perpetua há 63 anos. 

Fritz Plaumann e a casa onde iniciou seu museu, em Seara, Santa Catarina. 

Hoje a coleção de Plaumann tem mais 
de 70 mil exemplares e cerca de 16 mil es
pécies de insetos, distribuídos entre quase 
todas as ordens, algumas muito bem repre
sentadas (Co/eoptera, Lepidoptera, Dipte
ra), outras menos (Ephemeroptera, Mecop
tera, Trichoptera), devido até mesmo à de
terioração dos hábitats. Os exemplares 
eram enviados a especialistas do Brasil e do 
exterior, e. como resultado das suas identi
ficações a coleção apresenta 631 espécies 
de Diptera, 564 de Co/eoptera, 63 de He
miptera, 46 de Hymenoptera e quatro de 
Lepidoptera. O nome de Fritz Plaumann 

Alguns espécimens da coleção entomológica de 
Fritz Plaumann. 
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já está perpetuado em 139 espécies, dez gê
neros, três subfamílias e uma família, esta 
de ácaros aquáticos. Muitos grupos, ordens 
e famílias de insetos da coleção não foram 
ainda classificados por especialistas, o que, 
quando for feito, deverá aumentar em mui
to o número de novas espécies para a en
tomologia. 

Talvez o maior mérito da coleção de 
Plaumann seja representar a entomofauna 
de um estado brasileiro sem tradição nesse 
campo (com a exceção do trabalho de ou
tro alemão, Fritz Muller, na segunda me
tade do século XIX), além de constituir um 
acervo entomológico que documenta um ti
po de formação vegetal - a floresta de 
Araucaria - que hoje já se encontra qua
se completamente destruído. 

N a falta de um local onde trabalhar 
com o material e mantê-lo na coleção, 

Plaumann transformou sua casa em verda
deiro laboratório e museu. Construiu uma 
área para trabalho, com bancadas, estufa 
é estantes, que funciona como sala de aten
dimento para visitantes, pesquisadores ou 
meros curiosos. Próximos à casa, ergueu 
um barracão para criação de formas jovens 
de insetos (ninfas, larvas e pupas) e obser
vação de acasalamento dos insetos. Para 
obter material de trabalho (sobretudo al
finetes entomológicos e livros), ele vendia 
parte de suas coletas para pesquisadores, 
no país e no exterior. Esse procedimento 
sempre foi muito criticado por pesquisado
res brasileiros, mas se imaginarmos sua di
ficuldade em conseguir material de preci
são para trabalhar em entomologia há 30 
ou 40 anos, num local tão distante como 
o oeste catarinense e sem apoio financeiro 
de nenhuma ordem, talvez não devêssemos 
ser tão críticos. 

Em 1983, já sentindo o peso da idade, 
Plaumann iniciou entendimento com a 
Universidade Federal do Paraná e com a 
Universidade Federal de Santa Catarina, 
para venda de sua coleção entomológica. 
Após ver frustradas ambas as negociações, 
a Prefeitura Municipal de Seara comprou
ª por um preço simbólico, passando tam
bém a pagar um salário a Plaumann e 
comprometendo-se a construir um Museu 
de Entomologia, para abrigar a coleção e 
fornecer infra-estrutura básica a pesquisa
dores visitantes. 

Desde 1984 o Museu vem sendo construí
do, com verbas federais, estaduais e mu
nicipais. Uma vez pronto, terá 558 metros 
quadrados, distribuídos em três pavimen
tos: o térreo se destinará à direção e ao 
atendimento do público; o primeiro andar, 
com acesso soment~ a pesquisadores, abri
gará a sala da coleção, a sala de apoio e 
a biblioteca; no terceiro haverá quartos pa
ra pesquisadores. É meta da Prefeitura de 
Seara inaugurá-lo ainda em 1988. A Uni,
versidade Federal de Santa Catarina man
tém um convênio com a Prefeitura, de ca
ráter técnico e científico, além de servir co
mo intermediária na solicitação de verbas 
junto a órgãos financiadores. 

Hoje, aos 85 anos, Plaumann tem como 
único sonho ver concluído o Museu de En
tomologia e ainda continua coletando in
setos. Não mais nas matas, agora destruí
das ou deterioradas, mas nos jardins e es
paços próximos à sua casa. Ele também re
gistra os dados de temperatura, vento e pre
cipitação pluviométrica todos os dias do 
ano, três vezes ao dia - e isso desde 1924. 

Benedito Cortês Lopes 
Departamento de Biologia, 
Universidade Federal de Santa Catarina 
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ONDE MERGULHADORES NAO CHEGAM 
A s descobertas de petróleo em águas 

profundas (600 a 1.200 m) na plata
forma continental brasileira indicam que, 
na próxima década, grande parte da extra
ção será efetuada nessas regiões (ver "Pla
taformas de petróleo: o cálculo das on
das", em Ciência Hoje n? 19). A essa pro
fundidade, as grandes pressões exercidas 
pelas colunas d'água impedem a operação 
de mergulhadores. A inspeção e a manu
tenção dos equipamentos instalados em tais 
condições requerem o auxílio de veículos 
de operação remota (VORs). Com o obje
tivo de aprofundar as pesquisas sobre os 
VORs, a Petrobrás solicitou ao Núcleo de 
Robótica e Automação Industrial da Coor
denação de Programas em Pós-graduação 
em Engenharia (Coppe) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro o estudo e o de
senvolvimento de um robô submarino. 

Há dois tipos principais de veículos de 
operação remota marinhos: os VORs de 
inspeção (de pequeno porte, dotados de 
fonte de iluminação e câmera de TV) e os 
VORs de manutenção (de maior porte, do
tados de equipamentos para funções espe
cíficas e de braços mecânicos). O primeiro 
modelo projetado e construído pelo Núcleo 
de Robótica - o Modelo Reduzido n? 1 
(MRl)- enquadra-se na primeira catego
ria. Seu sistema de operação compreende 
vários elementos: o navio-mãe, o cabo de 
superfície, a garagem, o umbilical e o pró
prio VOR. O veículo é ligado por um cabo 
(umbilical) de 100 a 150 m de comprimen
to a uma estrutura (garagem) cuja finali
dade é protegê-lo nas operações de desci
da e de recolhimento do navio. A garagem, 
por sua vez, é ligada pelo cabo de superfí
cie ao navio-mãe, a bordo do qual é insta
lada uma cabine de controle de operação 
com monitores de TV, instrumentos de 
controle, computadores de bordo e um si
mulador (ver figura). Pelo cabo de super
fície e o umbilical, são transmitidos os si
nais de comunicação e controle e a energia 
para o acionamento do robô. Ambos de
vem ter grande flexibilidade, para que sua 
influência nos movimentos dos VORs seja 
mínima. A operação do MRl é feita do na
vio, através de joy-sticks (manipuladores 
de controle semelhantes aos utilizados em 
video games). 

Os robôs de mergulho são equipados 
com múltiplos propulsores (no caso do 
MR 1, cinco) para evitar desvios de rota 
provocados pelas çorrentezas e garantir a 

dezembro de 1987 

precisão das manobras (um pequeno erro 
nos movimentos do veículo pode provocar 
a perda do equipamento). Para testar as vá
rias estratégias de controle e treinar os ope
radores, a Coppe desenvolveu um progra
ma de simulação do deslocamento do ro
bô. O simulador tem função análoga à dos 
usados nas auto-escolas, mas sua tecnolo
gia é mais sofisticada. As equações do mo
vimento, incluindo as forças hidrodinâmi
cas, de propulsão e as forças do cabo, são 
resolv :das no computador. 

cabo de superfície 

O utro projeto em estudo é a elabora
ção de um braço mecânico capaz de 

fazer a manutenção das torres de petróleo 
submetidas à ação erosiva do mar. Mãos 
mecânicas auxiliariam nas atividades de 
limpeza e remoção de algas e mariscos in
crustados ,às plataformas. A estrutura do 
braço e seu sistema elétrico já estão mon
tados. Pretende-se aprimorar os mecanis
mos de controle da mão: a intensidade da 
força aplicada e o movimento das garras. 
Como o desempenho dos motores elétricos 
não corresponde ao grau de potência exi
gida em operações submarinas, o braço, 
quando acoplado ao veículo, passará a ter 
acionamento hidráulico. 

A dificuldade de encaixe dos braços no . 
veículo varia segundo a forma deste. Um 
formato de caixa favorece o acoplamento, 
mas interfere na locomoção através da 
água. A intenção do Núcleo é encontrar um 
modelo que permita a inserção da~ mãos 

mecânicas, sem prejuízo da forma hidro
dinâmica do submarino. 

Outras soluções estão sendo pesquisadas 
para o aperfeiçoamento dos sistemas de 
propulsão, comunicação e controle. No 
momento, deseja-se conferir um bom de
sempenho aos cabos que conduzem os si
nais de comunicação e a corrente elétrica. 
A reunião dos dois tipos de sinal num mes
mo conduto provoca interferência na ima
gem recebida pelo monitor de TV. Como 
ainda não existe sistema de transmissão sem 
cabo, a Coppe está buscando aprimorar a 
tecnologia do cabo. Com o uso de fibra óp
tica, por exemplo, os sinais de potência pa
ra o acionamento do veículo seriam trans
mitidos por um feixe de luz, o que reduzi
ria a interferência nas imagens do vídeo. 

Em um ano estará concluído um segun
do modelo reduzido do robô, o MR2, que 
terá dois braços: um se fixará à platafor
ma, enquanto o outro realizará as ativida
des de manutenção. O alcance das mãos é 
de aproximadamente 0,9 m. O corpo do ro
bô definitivo terá cerca de 1,2 m de largu
ra, 0,6 m de altura e 2 m de comprimento. 

Inspeção e manutenção são duas das di
versas aplicações que podem ser atribuídas 
aos VORs: com pequenas alterações no 
projeto original, abre-se um vasto campo 
de possibilidades que vão desde a explora
ção mineral, o controle de incêndios em re
finarias e a inspeção de tubulações nuclea
res até a manipulação de veículos espaciais. 

Não é intenção da universidade construir 
os dois modelos: "Esse trabalho cabe à in-
dústria", explica Luiz Bevilacqua, coorde
nador do projeto e subdiretor de projetos 
e convênios da Coppe. A empresa contra
tada pela Petrobrás para esse fim é a Con
sub Equipamentos e Serviços Ltda., que, 
a partir de 1988, colocará em operação um 
veículo de controle remoto (VCR). Segun
do Bevilacqua, o principal objetivo da pes
quisa, que envolve os departamentos de en
genharia de s~stemas, mecânica, naval, elé
trica e industrial, é a formação de recur
sos humanos para o setor de robótica, o in
tercâmbio tecnológico entre universidade 
e indústria e o desenvolvimento de pesqui
sa básica. ''O domínio dessa tecnologia 
possibilitará a expansão de novas áreas, 
tornando o país mais autônomo." 

Alicia lvanissevich 
Loisa Massarani 
Ciência Hoje, Rio de Janeiro 
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-H oje, o presente e o futuro convivem em 
harmonia dentro destas 3 máquinas Cobn 
O presente tem vários nomes. Mas o futu 

se chama SOX. O novo sistema operacional 
desenvolvido pela Cobra para ser inteiramente 

~~~~~~~~~ compatível com o UNIX* System 
-----l---+_.. ... 

1

.. ------__ +---+---+----,+----< Simplesmente um dos mah 
avançados sistemas operaciona 

........... • -= · .... · do mundo. 
O XPC, o Micrão 480 e o Cobra 580 rodarã 



ou o presente 
s em aagens. 

SOX, sem perder suas capacidades anteriores. 
O XPC vai continuar rodando SISNE. O 480 

e o 580 continuarão rodando SOO e MUMPS, 
ao gosto e necessidade do usuário. 

Esta é a vantagem dos produtos Cobra: 
eles falam a linguagem do presente e b 
do futuro, ao mesmo tempo. CD ra 

Computador Cobra é sempre uma 
ótima embalagem para as grandes 
idéias. COMPUTADORES 
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ESBOÇO DE INTRODUÇÃO PARA UM PROJETO DE ESTUDO PARA UMA PROPOSTA 

DE UM PLANO PARA RESOLVER OS PROBLEMAS DO BRASIL. 

a o ESTA1>o 
e.STA' Afo\ANDo 
~ SUA fe.~~U\SA? 

, 
SIM. OS PolJT\OOS 

êSTAt> f-O~~E -
'-ENOO CADA 
\JE.2. MA\S 

fRoS\..E.~AS . •. 

vol. 7 / n~ 38 CIÊNCIA HOJE 



Impressora de 80 colunas deixou de ser 
produto para amadores e vai dar duro em 
serviços profissionais. A Rima JR 180 é a únic 
impressora profissional de 80 colunas. 
A mesma robustez, confiabilidade e a qualidad 
profissional da Rima XT 180, agora disponívE 
para aplicações que exijam impressoras 
compactas. 
Com cabeça impressora para 300 milhões de 
caracteres, a Rima JR 180 tem compatibilidad 
total com os micros PC, Apple e outros. 
A Rima JR 180 com velocidade de 180 CPS, 
perfeita para impressão de cartas, contratos, 
notas fiscais, telex, gráficos compactos e muita 
outras aplicações que exijam velocidade e 
robustez. 

RIMA 
Impressora feita com inteligência. 
Fabricado pela Mecaf • Mecânica Fina S/A, subsidiária da Sistema Automaç 
lnd ustria l SI A • Rua Nilton Coelho de Andrade, 1184 · Fane (O 11) 296.028 
Telex : (011 ) 2630 1 SISM-BR · CEP 02 167 · São Paulo · SP. 
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Silviano Santiago (Departamento de Letras, PUC/ RJ) . 

Secretaria de Redação: Evair A . Marques (coordenadora), Zai
rine V. Freire, Alicia Mónica A . de Palacios e Maria Luiza da 
Si lva Mattos (secretárias). 

Edição de texto: Maria Luiza X. de A. Borges e Maria lgnez 
Duque Estrada . 

Jornalismo: Sheila Kaplan, Alicia lvanissevich, Sergio Portel
la , André Barcinski e Luisa Massarani . 

Edição de Arte: Patrícia Galliez de Salles (coordenadora), Da
nielle Martins Prazeres e Lílian de Abreu Mota. Selma Azeve
do (desenhista e arte-finalista). 

Administração: Elsa M. Roberto Parreira e Sônia M . de Men
donça Corrêa (gerentes), Neuza Maria de Oliveira Soares, Clau
dio C. Carvalho , Carlos A. Kessler Filho, Edson Raposo Pi
nheiro , Moisés V. dos Santos, Maria do Rosário, Lucia H . Ro
drigues, Mareia Cristina G. da Silva. 

Assinaturas: Álvaro Roberto S. Moraes (gerente) , Afonso H. de 
M. Pereira (supervisor) e lrani F. Araujo (secretária). 

Circulação e Expedição: Adalgisa M.S. Bahri (gerente), M. Lu
cia da G. Pereira (secretária), Genésio M . de Carvalho (chefe 
de expedição), José A. Vianna, Marly Onorato, Virley Fonse
ca, Delson Freitas, Herculano Conceição Filho, Rogério da Sil
va Ribeiro. 

-

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 pela 

manutenção de elevado padrão de ética entre os cientistas; de
fender os interesses dos cientistas, tendo em vista o reconheci
mento 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 aos 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 reuhiões são apresentadas cerca de 2.800 comunicações de 
trabalhos cient íficos e realizadas 250 mesas-redondas, cursos e 
conferências. Através de suas secretarias regionais , promove sim-
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Encarte Infantil (bimestral): Guaracira Gouvêa (coordenadora), 
Ângela Ramalho Vianna (editora de texto), Gian Calvi (diretor 
de arte). 

Capa: Foto K.H .Rcdford 

Colaboraram neste número: Caulos, lone Saldanha, Reinaldo, 
Wilson Racy (ilustração); Felipe Fonseca (reproduções fotográ
ficas); Christiane Barbosa (diagramação); Joana Angélica d' Ávi
la Melo (edição de texto); Laerte Fernandes (produção gráfica); 
Lcon Kaplan (pesquisa iconográfica); Marta Rodrigues (arte
final); Regina Ferreira (revisão). 

Conselho Científico: António Barros de Castro (Faculdade de 
Economia e Administração , UFRJ), António Barros de Ulhoa 
Cintra (Hospital das Clínicas, USP), B. Boris Vargaftig (Insti
tuto Pasteur, França), Carlos Chagas Filho (Instituto de Biofí
sica, UFRJ), Carlos M. Morei (Fundação Oswaldo Cruz), Ca
rolina Bori (Instituto de Psicologia, USP), Crodowaldo Pavan 
(Instituto de Biologia, Unicamp), Dalmo Dallari (Faculdade de 
Direito, USP), Darcy Ribeiro (Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais, UFRJ), Elisaldo Carlini (Departamento de Psicobiolo
gia, EPM), Fernando Gallembeck (Instituto de Química, Uni
camp), Francisco Weffort (Faculdade de Filosofia, USP), Gil
berto Velho (Museu Nâcional, UFRJ), Herbert Schubart (Insti 
tuto Nacional de Pesquisas da Amazónia), Herman Lent (De
partamento de Biologia, Universidade Santa Úrsula), João Stei
ner (Instituto de Pesquisas Espaciais), José Antonio Freitas Pa
checo (Instituto Astronómico e Geofísico, USP), José Golden
berg (Instituto de Física, USP), José Reis (SBPC), José Ribeiro 
do Valle (Departamento de Farmacologia, EPM), José Seixas 
Lourenço (Instituto de Geociências, UFPA), Leopoldo Nach
bin (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CNPq), Luís de Cas
tro Martins (Rio Data Centro, PUC/ RJ), Maurício Mattos Pei
xoto (Academia Brasileira de Ciências), Miguel Covian (Facul
dade de Medicina de Ribeirão Preto, USP), H. Moysés Nussenz
veig (Departamento de Física, PUC/ RJ), Newton Freire-Maia 
(Departamento de Genética, UFPR), Oscar Sala (Instituto de 
Física, USP), Oswaldo Porchat Pereira (Centro de Lógica, Uni
camp), Otávio Elísio Alves de Brito (Instituto de Geociências, 
UFMG), Pedro Malan (Departamento de Economia, PUC/ RJ), 
Ricardo Ferreira (Instituto de Química, UFPE), Sylvio Ferraz 
Mello (Instituto Astronómico e Geofísico, USP), Telmo Silva 
Araujo (Departamento de Engenharia Elétrica, UFPB), War
wick E. Kerr (Departamento de Biologia, UFMA). 

Sucursal Belo Horizonte: Ângelo B. Machado, Roberto · B. de 
Carvalho, Júlio Carlos Mello - Dept'.' de Zoologia do Institu
to ue Ciências Biológicas, UFMG, Caixa Postal 2486, CEP 
31160, tel. : (031) 443-5346. 

Sucursal Brasília: Maria Lucia Maciel, Celina Roitman --

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

Desde sua fundação, a SBPC edita a revista Ciência e Cul
tura, mensal a partir de 1972. São publicados suplementos du
rante as reuniões anuais, contendo os resumos dos trabalhos cien
tíficos apresentados. Além desta revista e de Ciência Hoje, a 
SBPC tem publicado boletins regionais e volumes especiais de
dicados a simpósios e reuniões que organiza periodicamente. 

O corpo de associados. Podem associar-se à SBPC cientis
tias 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 - Uni
versidade 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, lnst. de Ciências Biológicas, C.P. 2486, tel.: 441-5481 
(José Rabelo de Freitas); Blumenau - Universidade Regional 
de Blumena4, Rua António da Veiga 140, tel.: 22-8288 (Sálvio 
Alexandre Müller); Brasília - Universidade de Brasília, lnst. 
Central de Ciências, Bl. A, sobreloja, s/ 301, tel. : 273-4780 (João 
Luiz H. de Carvalho); Corumbá- C.P. 189, tel. : 231-2616 (Wil
son F. de Melo); Cuiabá- Universidade Federal de Mato Gros
so, Sub-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tel.: 361-2211, 
ramais 210 e 166 (Miramy Macedo); Curitiba - Rua Gen. Car
neiro 460, 5~ /504, tel. : 264-2522 ramal 278 (Araci A . da Luz) ; 
Fortaleza - Universidade Federal do Ceará, Depto . de Fisiolo
gia e Farmacologia, Centro de Ciências da Saúde, C. P. 657, tel.: 
243-1309 (Marcus Raimundo Vale); Goiânia - Universidade Fe
deral de Goiás, Inst. de Ciências Biológicas, C .P. 131, tel.: 
261-0333 ramal 158 (Alberto José Centena); João Pessoa - Uni-

IC~/Sul, Bloco A, sobreloja, sa la 301, UnB, CEP 70910, tel.: 
(061) 273-4780 . 

Sucursal 1:1orianópolis: Walter Celso Lima, Vania Aparecida 
Mattoso - UFSC, Caixa Postal 476, CEP 88049, tels. : (0482) 
33-9594, telex : (0482) 240 . 

Sucursal Porto Alegre: Edmundo Kanan Marques, Ida Stigger 
- Av. Osvaldo Aranha 1070, cj , 306 (FACTEC), CEP 90210 . 

Sucursal Recife: Sergio Rezende, Cilene Vieira - Praça das Cin
co Pontas 321 , I '.' andar, São José, CEP 50020, tel.: (081) 
224-8511. 

Sucursal São Carlos: José Albertino Rodrigues, José G. Tundi
si, Dietrich Schiel, Yvonne P. Mascarenhas, Itamar Vugman, 
Jandira Ferreira de Jesus - Coordenadoria de Divulgação Cien
tífica e Cultural, IFQSC , USP, Rua Nove de Julho 1227, CE P 
13560, tel. : (0162) 72-4600. 

Sucursal São Paulo: José Carlos C. Maia, Marcelo Stein, Vera 
Rita da Costa, Wilson Racy Jr., Acassia R. Francisco de Oli
veira, Glaucio Climério Lobão - Av . Prof. Luciano Gualber
to 374 - Antigo Prédio da Reitoria, Cidade Universitária, CEP 
05508, tels.: (011) 814-6656 e 813-6944 ramal 446. 

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. 

Assinatura: Brasil ( 11 números): CzS 1.500,00. América Latina 
e África ( 11 números): US$ 40.00 (superfície) e US$ 80.00 (aé
rea). EUA e Europa (11 números): US$ 50.00 (superfície) e US$ 
100,00 (aérea). Número atrasado: CzS 150,'00. 

ISSN-0101°8515. Distribuição em bancas exclusiva em todo o 
território nacional : Fernando Chinaglia Distribuidora S.A., Rio 
de Janeiro . Composição: Renart Fotografia Gráfica e Compo
sição Ltda. Fotolito: Grafcolor Reproduções Gráficas Ltda. Im
pressão: JB Indústrias Gráficas S.A. Para publicação desta re
vista contribuíram o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), a Financiadora 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 Laboratório Nacional de Com
putação Científica (LNCC). 

Publicidade: Rudiger Ludem.;n n, 
Douglas Sampaio Venditti e Jorge Fa
rah. Rua Gal. Jardim 618 - 3'.' andar 
- conj. 31, São Paulo, tel. : (011) 
259-5399; Rio de Janeiro, tel.: (021) 
295-4846; Brasília, tel.: (061) 
224-8760. llfüllUIO l!tlflCAOOII Of Cll(UlAÇAO 

versidade Federal da Paraíba, Depto. de Biologia Molecular, 
Campus Universitário, tel. : 224-7200 ramal 2495 (Maria Eulá
lia S. Grisi); Londrina (seccional) - Rua Rio de Janeiro 551, 
apto. 7 D (Ana Odete S. Vieira); Maceió - Universidade Fede
ral de Alagoas, Depto. de Biologia, Centro de Ciências Biológi
cas, Praça Afrãnio Jorge (Marize P. Pedrosa); Manaus - lnst. 
Nacional de Pesquisas da Amazónia, C.P . 478, tel. : 236-9400 
ramal 126 (Adalberto Luiz Vai); Maringá (seccional) - Funda
ção Universidade Federal de Maringá (Veslei Teodoro); Natal 
- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Depto . de 
Fisiologia, tel. : 231-1266 ramais 289 e 354 (Alexandre Augusto 
L. Menezes); Pelotas (seccional) - Universidade Federal de Pe
lotas, Instituto de Química, C.P . 354 (Morena P. Peters); Pira
cicaba - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lnst. 
de Genética, C.P . 83 tel. : 33-0011 ramais 252 e 249 (Margarida 
L.R. de A. Perecin); Porto Alegre - Colégio Estadual Júlio 
de Castilhos, BI. B, s/ 147, Av. Piratini 76 (Bazilícia Catharina 
de Souza); Santa Maria (seccional) - Universidade Federal de 
Santa Maria , Edifício da Administração Central, tel. : (055) 
226-1616 ramais 2137 e 2455 (Ronaldo Motta); Porto Velho -
Universidade de Rondônia, tel.:221 -5054 (Sebastião Luiz dos 
Santos); Recife - Praça das Cinco Pontas 321 (CNPq-ANE), 
São José, tel.: 224-8511 (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 Brás 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. (Vera 
Lucia Rolim Sales); São Paulo - Universidade de São Paulo, 
Depto . de Biologia, lnst. de Biociências, C.P. 11.461, tel.: 
210-2122 ramal 272 (Aldo Malavasi Filho); Teresina - Univer
sidade Federal do Piauí , Depto . Biomédico, SG-1, Centro de 
Ciências da Natureza, Campus lninga, tel.: 232-1212 ramal 289 
(Ana Zélia C.L. Castelo Branco); Vitória - Universidade Fe
deral do Espírito Santo, Depto. de Ciências Fisiológicas, C.P. 
780, tel.: 227-8067 (Luiz Carlos Schenberg). 
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E AVIDA CONTINWl. 
Para 1nilhares de pessoas 

que necessitam de um 
transplante, a sensibilidade 
de um doador, ou a de seus 

--/ parentes, pode representar o 
começo de uma nova vida. 

Só que até há dois 
anos, o Rio de Janeiro apre
sentava um dos mais baixos 
índices de realização de 
transplantes do País. 

Em 1986, foram feitos 
apenas 50. 

Mas então o Inamps 
implantou o PITO, e já no ~~.. , 
primeiro semestre de 1987, foram equipe móvel a postos 24 horas 
efetuados 52 transplantes, mais por dia, todos os dias. 
que em todo o ano anterior. Assim que surge um órgão 

PITO é o Programa de Imu- doado, consulta-se o banco de 
nogenética e Transplante de dados para saber se ele se adapta 
Orgãos, a quem o Inamps destinou a um dos receptores, cujas fichas 
104 milhões desde sua criação em estão aguardando na Unidade de 
dezembro de 86. Transplante. 

O PITO promove as atividades O sistema funciona tão bem, 
técnicas e científicas dos transplantes e de maneira tão organizada, que 
de rim, cón1ea e medula óssea em centenas e centenas de pacientes 
diversos hospitais do Estado. vão sendo atendidos. 

Para estimular a captação de Para eles, é um milagre. Para 
órgãos de doadores já falecidos, o PITO, é mais uma ação que faz . 
o PITO criou, no início deste ano, parte do seu dia-a-dia. 
o Rio-Transplante, que tem uma E assim, a vida continua. 

PITO-PROGRAMA DE IMUNOGENÉTICA E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS , 

E o Inamps investindo na qualidade de saúde da população . 

• Ministério da Previdência e Assistência Social/MPAS 
INAMPS/lnstituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
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TVA 3078. Nunca tanta qualidade ocupou tão pouco espaço. 
A linha de terminais da Scopus cresceu. E diminuiu de tamanho. O TVA 3078 representa a mais recente evolução da Scopus em matéria 
de terminais de vídeo. Constituído por apenas dois módulos, unidade de vídeo e teclado, o TVA 3078 é o mais compacto, lev<: e atualizado 
terminal brasileiro. Compatível com os terminais TVA 3178 e TVA 3378C modelo 2 da Scopus e com os terminais IBM J278 modelo 2, 
o TVA 3078 tem interface de comunicação coaxial, podendo ser conectado a qualquer unidade de controle local ou remota, como o 
Processador de Comunicação Scopus PC 3274 ou os modelos 3274 e 3276 da IBM. Gabinete em ABS, poucos conectores, nenhuma peça 
mecânica e todos os ajustes, controles e configurações pelo teclado são apenas algumas ~z..,DA'Ur,,,,, 
das características que faz~m do TVA 3078 um equipamento inovador e de excelente fa11j ,, .. 
adaptação a todos os ambientes de trabalho. ~ 1 

.., ~ 
Co~heça o,.TVA 30~8 e descubra como o menor pode ao mesmo tempo ser o melhor e +-cio1no•LQ'9'ÍQ S B 
mais evoluido terminal do mercado. lt:::,1 I 11 r« 'ICJ . • 

MATRIZ: São Paulo (011) 813-9655. FILIAIS: Belo Horizonte - (031) 222-4401 -Brasília (061) 224-9856 -Campinas (0192) 31-6826 -Curitiba (041) 242-9022 -Rorianópolis (0482) 22-1043 -Fortaleza (085) 244-291212100 -
londrina (0432) 22-0558 -Manaus (092) 233-0547 -Porto Alegre (0512) 43-4277 -Recife (081) 326-3844 -Rio de Janeiro (021) 262-7188 /240-4925 -Salvador (071) 230-5304 /5305 -Vitória (027) 223-9137. 
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