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RECURSOS PARA A CIÊNCIA: 
EVOLUÇÃO E IMPASSES 
Lúcia Klein e Nelson Giordano Delgado 

O jogo político sempre esteve presente na distribuição dos recursos para a pes
quisa científica. Nesse jogo, a comunidade científica deve desempenhar seu 
papel, como forte elemento de pressão. 

TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA 
NA MEMBRANA DAS CÉLULAS 
Leopoldo de Meis 

Resultados recentes modificam conceitos clássicos sobre a interconversão de 
energia em sistemas biológicos. O processo de fotossíntese pode ser mimetiza
do no escuro, variando-se a atividade da água no microambiente. 

A AMAZÔNIA E 
O CLIMA DA TERRA 
Luiz Carlos 8. Mollion 

O uso do solo amazónico requer um manejo cuidadoso. Entre as várias hipó
teses levantadas sobre as conseqüências de seu desmatamento está a possibili
dade de que ele acarretaria o início de uma nova era glacial. 
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CARTAS DOS LEITORES 

COMUNICAÇÃO 
VERSUS 
CONSERVAÇÃO 

"O verde conquistou o cerrado; 
a terra seca e pobre, que permite apenas 
o crescimento de uns poucos arbustos 
retorcidos, hoje está mudada; milhares 
e milhares de hectares, antes 
improdutivos e sem vida, estão, 
felizmente, sendo povoados com 
alimentos, gente e esperança" 
(Manchete Rural, m1s 11 e 12). Sem 
entrar no mérito da necessidade de 
promover e incentivar a melhoria da 
agricultura no Brasil, nem na discussão 
do valor sócio-econômico de tais 
planejamentos, é necessário que se 
discuta o preocupante enfoque de 
algumas informações fornecidas 
a exemplo das reportagens supracitadas. 

Apenas para ilustrar o valor científico 
do cerrado, podem ser citados cientistas 
como Mário Guimarães Ferri Uá 
falecido) e Leopoldo Coutinho 
(Universidade de São Paulo), que 
dedicaram esforços incomensuráveis em 
estudos e pesquisas, na tentativa de 
entender e conhecer a dinâmica dessa 
imensa unidade fisionômica do Brasil. 
Isso apenas no que tange à vegetação. 
Existem também, na área da zoologia, 
inúmeros trabalhos que divulgam a 
grande diversidade das formas que 
habitam o cerrado. 

Entre 20 e 25% do território nacional 
são ocupados por cerrados, dos quais 
53% se encontram em Minas Gerais. 
Podem citar-se dados alarmantes sobre 
a conservação dessas áreas: em Minas 
Gerais, apenas 2.000 ha (0,006%) de 
áreas de cerrado são oficialmente 
protegidos. A nível nacional, temos o 
caso recente da destruição quase 
completa do Parque Nacional das 
Emas, considerado como a maior área 
preservada de cerrado do Brasil. 
Localizado em Goiás e caracterizado 
por campos gramíneos e cerrado, o 
parque tem sido vítima de crimes 
propositais ou de omissão - no caso o 
descuido por parte do órgão 
competente, o Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF) - e 
teve queimados mais de 100 mil ha, ou 
seja, 80% de sua área total.· 

Gilberto Ungaretti, em texto 
publicado na revista 'Manchete Rural, 
n? 11, fez afirmativas que podem 

resultar em estímulo à caça 
e perseguição de animais. Em artigo 
sobre capivaras, diz que ''na hora de se 
alimentar, soltas nas matas, podem 
causar grandes prejuízos arrasando 
plantações de cana, abóbora, arroz, 
milho etc." Em outro artigo, publicado 
no número 12 da mesma revista, 
incentivam-se a caça e a captura de 
serpentes, contrariando as leis que 
alteram o código de proteção à fauna 
(leis n? 5 7.635/88 e 5.197/67), que 
consideram crime inafiançável e passível 
até de pena de reclusão a captura de 
animais silvestres. 

É preocupante e inadmissível que tal 
revista não se preocupe com esses 
aspectos, que adquirem maior 
importância se considerarmos o universo 
de leitores ao qual é destinada a 
publicação, os leitores do meio rural. 

A união de forças para que se vincule 
o desenvolvimento agropastoril à 
conservação da natureza é perfeitamente 
possível. Cite-se o exemplo da fazenda 
Montes Claros, em Caratinga (MG), 
hoje Reserva Biológica de Caratinga, 
onde o proprietário, sr. Feliciano 
Abdala, um grande produtor de café, 
fornece proteção e sustentação a uma 
área remanescente de floresta atlântica 
(um dos ecossistemas mais ameaçados 
do Brasil) com toda a sua imensa 
diversidade e valor biológico. Entre as 
espécies protegidas na fazenda Montes 
Claros, está o muriqui (Brachyteles 
arachnoides), considerado pelo IBDF 
um animal ameaçado de extinção. 

Periódicos de informação, como a 
revista Manchete Rural, podem auxiliar 
na guerra contra a destruição da 
natureza no Brasil. Afinal, quem são os 
maiores detentores de matas, cerrados e 
outros tipos de hábitats que comportam 
toda uma gama imensa de espécies 

animais e vegetais, muitas das quais 
endêmicas ou ameaçadas de extinção, 
senão os fazendeiros e pequenos 
proprietários rurais? 
Aline Tristão Bernardes, Departamento de 
Zoologia, Universidade Federal 
de Minas Gerais 

RACISMO 
É muito interessante a entrevista com 

Peter Fry, em Ciência Hoje, n? 46, 
mostrando o racismo como fato social 
e não como uma questão de rejeição 
individual. Lembro-me que há poucos 
meses o Jornal do Brasil fez uma 
grande reportagem mostrando o racismo 
em situações individuais: o negro 
rejeitado no restaurante, o vizinho 
rejeitando o negro etc. Mas racismo no 
Brasil não é no varejo, é no atacado. 
( ... ) Eu gostaria de ver pesquisas 
sociológicas sobre racismo e economia, 
porque a questão passa por aí: 
dominação econômica, de classe. Isto 
é: o racismo é um modo de dominação 
econômica, da submissão de uma raça 
a interesses econômicos do dominador 
histórico. Isso parece evidente - a 
escravidão continua, e os gráficos que 
Peter Fry apresenta o demonstram. Mas 
durante toda a entrevista, a questão 
econômica quase não é tocada. Só lá no 
finalzinho, en passant. ( ... ) 

Sugiro a Ciência Hoje que retome 
sempre o assunto e publique pesquisas 
com essa perspectiva. Se o tema é 
sempre escamoteado, é porque tem 
coisa aí. Peter Fry chama a atenção 
para essa lacuna . 
Luiz Claudio Marigo, Rio de Janeiro 

Lendo a entrevista com o antropólogo 
inglês Peter Fry, surpreendi-me com a 
clareza com que ele tratou do assunto 
'racismo'. Finalmente encontrei alguém 
que expõe algo acertado quase que na 
sua totalidade em relação a esse tema. 
O racismo, pode-se dizer, vem do berço 
( ... ) e é uma questão sócio-econômica 
difícil de se admitir. Peter Fry diz que 
os seus amigos ficam aflitos em saber 
que de uma maneira ou de outra são 
racistas. Ninguém quer ser um dos 
vilões dessa história de terror. Somos 
todos arianos envergonhados. Mas o negro 
tem que aceitar sua identidade, 
independente de ser inferiorizado ou não. 
Alfredo Gil de Toledo Cunha Gomes, 
Rio de Janeiro 
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CARTAS DOS LEITORES 

STEPHEN 
HAWKING 

Gostaria de fazer uma sugestão a vocês : 
uma reportagem bem profunda sobre o 
físico inglês Stephen Hawking. Outra 
coisa: onde encontrar o livro Principia 
Mathematica, de Isaac Newton, assunto 
de artigo em Ciência Hoje, n? 41? 
Paulo Roberto Zilioli, Curitiba 

Desde que soube da existência do 
físico Stephen Hawking, pelo programa 
'Fantástico', da Rede Globo, fiquei 
muito entusiasmado com sua capacidade 
de abstração. Quem sabe a linha 
Giordano Bruno-Spinosa-Einstein possa 
ser completada com ele? Talvez exista 
nesse liame temporal um profundo 
panteísmo. Agora que a Editora Rocco 
lançou Uma breve história do tempo, 
que Hawking escreveu para leigos, 
Ciência Hoje poderia publicar uma 
reportagem especial e pormenorizada, 
de cunho científico . 
Marcelo Cardoso Fagundes, Belém 

Qual a real conúibuição do 
desafortunado físico inglês Stephen 
Hawking? Minha curiosidade foi 
despertada pela revista Veja, mas o 
nível da matéria, centrada em fofocas 
e em frases grandiloqüentes, não me 
esclareceu em nada sobre seu trabalho. 
Rogério A. Pinto da Silva, Belo Horizonte 

• Os leitores terão em breve sua 
curiosidade satisfeita. Quanto à obra de 

Newton, até hoje não foi publicada em 
português. A /guns trechos foram 
traduzidos para um volume da coleção 
'Os Pensadores', da Editora Abril. 
A edição inglesa pode ser consultada em 
algumas bibliotecas universitárias. 

EFEITO 
CHERENKOV 

Gostaria de saber mais sobre o 
chamado 'efeito Cherenkov' . É verdade 
que os elétrons radiados na água 
aceleram e atingem velocidades superiores 
à da luz no mesmo meio? Tem-se em 
vista alguma aplicação tecnológica desse 
fenômeno a curto ou longo prazo? 
Hélio F. de Lima, Itatiba (SP) 

• Já encomendamos a um de nossos 
colaboradores da área de física um 
artigo sobre o assunto. Aguarde que 
a resposta sairá em Ciência Hoje. 

ASTROFÍSICA 
Em Ciência Hoje, n? 38, seção 'Um 

mundo de ciência', a matéria 
'Astrofísica: íon H30 + em cometas' tem 
a meu ver uma incorreção no segundo · 
parágrafo. Ali se diz que o raio de 
curvatura da trajetória de uma partícula 
carregada sob a ação de uma força 
magnética (força de Lorenz) é 
proporcional à raiz quadrada da razão 
entre a massa e a carga da partícula, 
quando na verdade a proporção se 
estabelece entre a massa e a carga 
da mesma. Ou melhor: temos 

mv2 

F = qvB e F = -- , onde m é a 
r 

massa, q a carga, B a intensidade do 
campo magnético e r o raio da curvatura. 
Obtemos a partir disso: 

r = _y_ • m , onde v/B é constante 
B q 

no caso citado. 
Márcio José de Aguiar Barbosa, Belo Horizonte 

• O professor Oscar Toshiaki Matsuura, 
do Instituto Astronômico e Geoflsico 
da Universidade de São Paulo e autor 
do artigo em questão, responde: 

O leitor está correto, pois, supostamente, 
B e v são constantes. Porém, no 
experimento de espectrometria de 
massa, constantes são B e V (V é a 
força eletromotriz aplicada entre as 
placas aceleradoras dos íons). 
Eliminando-se v entre a equação de r 
obtida pelo leitor e a equação da 
conservação de energia mv2 = q V, 

2 

b , füf; , I -o tem-se r = -- - , que e a re açao 
B q 

aludida na nota. Como, do ponto de 
vista experimental, é mais fácil controlar 
a constância de V do que a de v, essa 
equação descreve mais apropriadamente 
a espectrometria de massa. No texto da 
nota, a constância da força eletromotriz 
foi indevidamente trocada pela 
constância da velocidade. 

NOSSOS PARQUES 
O Parque Nacional do lguaçu foi 

criado em 10 de janeiro de 1939, pelo 
decreto n? 1.035, completando portanto 
50 anos de existência no próximo ano. 
Diante dessa data histórica, creio que 
Ciência Hoje deveria fazer uma 
publicação especial sobre a situação dos 
parques nacionais e similares no país. 
Sugiro um encarte semelhante ao de 
Goiânia, abordando o tema com 
bastante abrangência. 
Francisco Striquer Soares, Departamento 
de Ciências Biológicas, Universidade de 
São Carlos (SP) 

• Sua sugestão foi anotada. 
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PRÊMIO PETROBRÂS 
DA QUALIDADE-1988 

PARA UEM FAZ DA 

DE TRABALHO. 
Estas empresas con

quistaram o Prémio Pe
tro b rá s da Qualidade 
atendendo a rigorosos re
quisitos de avaliação esti
pulados pela Petrobrás. 

Não porque tivessem 
feito um esforço visando 
a ganhar prémios, mas 

z 
o .,, 
~ 

sim, e principalmente, 
porque o controle da 
qualidade faz parte inte
grante da filosofia empre
sarial das vencedoras. 

A melhoria da qualida
de dos produtos e servi
ços nacionais tem aberto 

.-portas para a exportação. 
Enfrentando as rigorosas 
exigências do mercado 
internacional quanto à 

Os troféus acima foram criados pelo escultor Haroldo Barroso. 

qualidade, as empresas 
brasileiras vêm ganhando 
projeção mundial. 

Esperamos que, em 
1990, seja ainda mais di
fícil escolher as empresas 
vitoriosas. 

0 ~~L~~~~~~ 





AO LEITOR 

ORÇAMENTO SEM CIÊNCIA 
Como decorrência da ordem constitucional recém

instaurada, o Congresso Nacional prepara-se para discu
tir e votar o orçamento da União. Abre-se assim uma opor
tunidade de participação não só para a comunidade cien
tífica, mas para toda a sociedade brasileira, numa época 
em que o processo produtivo sofre profundas alterações 
em escala mundial. A atividade industrial, por exemplo, 
já não se baseia principalmente na abundância de recur
sos naturais e de mão-de-obra, fatores que, em décadas 
passadas, pareciam assegurar ao Brasil e a alguns outros 
países subdesenvolvidos a possibilidade do desenvolvimen
to rápido pela via da industrialização. Hoje, sabemos que 
a simples montagem de produtos concebidos e projetados 
nos países desenvolvidos não leva longe. Cada vez mais, 
o avanço industrial precisa de conhecimento, capaz de 
expressar-se na geração de processos tecnológicos, o que 
depende da disponibilidade de recursos humanos altamente 
qualificados. 

No Brasil, os recursos destinados à formação profissio
nal e a pesquisas científicas e tecnológicas continuam muito 
baixos. O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) tra
balha hoje com um terço das verbas (em termos reais) que 
recebia há três anos atrás, quando foi criado. Na propos
ta encaminhada pelo governo ao Congresso, foi contem
plado com apenas Cz$ 104 bilhões, ou seja, 1 % do orça
mento da União previsto para 1989. Trata-se de proposta 
que traz a marca de um governo acuado, incapaz de re
verter as expectativas negativas geradas por sua própria 
ação e voltado hoje para objetivos políticos de curto pra
zo. A análise do orçamento proposto mostra que o gover-

no federal pretende dispor de um máximo de recursos pa
ra influir no processo eleitoral do próximo ano: Cz$ 378 
bilhões destinam-se à própria Presidência da República, 
um terço dos quais ao gabinete do presidente, sem prejuí
zo das dotações que contemplam entidades supervisiona
das pela mesma Presidência. 

Desenvolvidas segundo critérios próprios de excelência 
e desempenho a longo prazo, as atividades criadoras de 
ciência e tecnologia não proporcionam votos ao governo. 
Ficam, dessa forma, relegadas à condição de primo pobre 
no orçamento proposto, que sequer prevê recursos para . 
atender às metas divulgadas no início deste ano pelo pró
prio presidente José Sarney. As 40 mil bolsas, então anun
ciadas, transformaram-se em 14 mil. Para efeito de com
paração, registre-se: mantido o Oíçamento preparado pe
lo Executivo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Cien
tífico e Tecnológico (FNDCT), uma das principais fontes 
de recursos para a pesquisa no país, receberá Cz$ 19,6 bi
lhões, enquanto a rubrica 'divulgação oficial' das ativida
des da Presidência receberá Cz$ 14,4 bilhões. 

A comunidade científica não abre mão de desenvolver 
suas atividades segundo critérios que nada têm a ver com 
objetivos políticos de curto prazo de um ou outro gover
no. E irá ao Congresso, buscando garantir espaços para 
o desenvolvimento da ciência e tecnologia nacionais. Ao 
nos empenharmos nesse trabalho, estaremos contribuin
do para que o país se veja em condições de enfrentar o 
desafio do seu próprio futuro, em harmonia com as aspi
rações e os interesses da maioria. 

Os Editores 

TRESLOUCADA AMEAÇA 
Esta edição de Ciência Hoje estava fechada quando ocor

reu o massacre de Volta Redonda. Em 9 de novembro, tro
pas do Exército invadiram a Companhia Siderúrgica Na
cional (CSN), onde se concentravam dois miJ trabalhado
res grevistas e outros mil empenhados em manter os altos
fornos em funcionamento, cumprindo assim acordo cele
brado entre o sindicato local e a própria empresa. O re
sultado da intervenção militar no conflito trabalhista é bem 
conhecido: dezenas de feridos graves e três mortos, um dos 
quais vítima de espancamento brutal. O presidente Sar
ney não assumiu a responsabilidade pela ação de seu go
verno. Ela teria sido decidida no âmbito do próprio Exér
cito, de forma inconstitucional, seguindo uma 'diretriz in
terna' que permitiria mobilização imediata das forças ar
madas em casos de 'grave perturbação da ordem'. 

O pretexto para a ação armada foi a 'defesa do patri
mónio' da empresa pública. Nos dias seguintes, a língua-

novembro de 1988 

gem das autoridades fez lembrar tristes tempos recentes: 
falou-se em "rebelião" e no risco de "levar o país às tre
vas"; afirmou-se a existência de "operações de guerrilha 
urbana" dentro mesmo da CSN, com a presença de "pes
soas estranhas à empresa e à própria cidade''. Parecia que 
a insensatez chegara ao auge. Surgiu, no entanto, em se
guida, no âmbito do primeiro escalão do governo, a inu
sitada proposta de simplesmente "desativar a CSN e de
mitir seus 23 mil funcionários". 

Vê-se que, se a intenção do Exército era realmente a de
fesa de um património nacional ameaçado, os tiros saí
ram pela culatra. Os inimigos da CSN não moram em Vol
ta Redonda. Esperamos que o bom-senso prevaleça, e que 
o governo - em fim de linha, politicamente esvaziado pela 
crise já quase crónica e pelos resultados eleitorais - ar
quive essa tresloucada ameaça. 

Os Editores 



TOME CIÊNCIA 

Um to mó grafo nacional de baixo custo 
N a década de 1960 desenvolveu-se a 

tomografia computadorizada por 
raios X, o que facilitou a análise de pato
logias e aumentou a precisão e a eficiência 
das intervenções cirúrgicas, evitando assim 
a necessidade de freqüentes operações ex
ploratórias. Desde 1973, porém, divulgou
se a técnica da tomografia por ressonân
cia magnética nuclear (RMN), capaz de re
velar com mais exatidão detalhes anatómi
cos no interior do corpo e oferecer infor
mações estruturais com excelente contras
te (ver 'Novas imagens do corpo', em Ciên
cia Hoje, n? 20). É, assim, uma ferramen
ta de diagnóstico clínico superior à tomo
grafia computadorizada por raios X, sua 
competidora mais próxima. 

Entretanto, ainda subsistem algumas 
desvantagens, aos poucos superadas em vir
tude da intensa atividade de pesquisa na 
área de RMN. Assim , por exemplo, o lon
go tempo de aquisição de dados, necessá
rio para obtenção de imagens por RMN, 
vem sendo drasticamente diminuído na 
mais recente geração de equipamentos. Tal 
redução implicará importantes conseqüên
cias no melhoramento das imagens por 
RMN, especialmente no tórax e no abdo
me, onde o movimento peristáltico e ou
tros movimentos internos podem afetar a 
qualidade de tomografias obtidas com lon
gos tempos de aquisição de dados. 

Isso fará com que a técnica passe tam
bém a ser muito atrativa, não só porque 
permitirá uma utilização mais racional dos 
aparelhos, como aumentará a taxa de re
torno do grande investimento inicial geral
mente requerido na instalação de um to
mógrafo por RMN. No Brasil, a tomogra
fia por RMN é pouco difundida em razão 
justamente do alto custo dos equipamen
tos e da infra-estrutura, relativamente so
fisticada, de manutenção e operação que 
esses tomógrafos demandam. 

A versatilidade da técnica de RMN per
mite, contudo, uma variedade de aborda
gens diferentes no que diz respeito à ins
trumentação utilizada. A relação benefício/ 
custo das diferentes estratégias possíveis 
possui características que dependem das 
condições económicas e da infra-estrutura 
tecnológica que prevalecem em cada região 
do país. Esse aspecto da relação benefí
cio/ custo não tem sido suficientemente ex
plorado pelas pesquisas. 

Um parâmetro fundamental na especi
ficação de um instrumento para geração de 

imagens por RMN é a intensidade de cam
po magnético. No Departamento de Físi
ca da Universidade Federal de Pernambu
co (UFPe) desenvolve-se integralmente um 
protótipo de tomógrafo por RMN que uti
liza um campo magnético de apenas 160 
gauss (para facilitar a comparação, a in
tensidade do campo magnético terrestre é 
de aproximadamente 0,5 gauss). Essa fai
xa de campos magnéticos, ditos ultrabai
xos, também é pesquisada em outros cen
tros, em particular na Europa, por possu
ir várias características in
teressantes. A abordagem 
de campos ultrabaixos per
mite atingir uma redução 
substancial no preço do 
instrumento, pois nos to
mógrafos mais sofistica
dos, que utilizam campos 
até 150 vezes mais intensos 
produzidos por grandes 
magnetos supercondutores, 
o item de maior peso no 
custo é o próprio magneto. 
A construção do magneto 
e de outros subsistemas que 
compõem um tomógrafo 
para campos ultrabaixos 
viabiliza-se hoje em Recife, 
o que permitirá em breve o 
domínio da tecnologia pa
ra geração de imagens por 
RMN no Brasil. 

A utilização de campos magnéticos ul
trabaixos apresenta certas características 
adicionais que a torna muito interessante 
pelo potencial de diagnóstico. Vale a pena 
mencionar, por exemplo, que um dos pa
râmetros importantes na interpretação de 
imagens obtidas por RMN, o tempo de re
lação spin-rede, dependente da rapidez do 
movimento molecular, torna-se mais espe
cífico em campos ultrabaixos (ver 'Cam
pos ultrabaixos favorecem a difusão da 
RMN', em Ciência Hoje, n? 27, p. 10). Is
so permite não só contraste mais bem de
finido entre diversos tecidos, como um po
tencial maior para a detecção de algumas 
patologias, tais como lesões cerebrais di
versas e escleroses múltiplas. 

Infelizmente um resultado inevitável da 
utilização de campos ultrabaixos é a degra
dação na definição das imagens tomográ
ficas. O projeto da UFPe pretendia, entre 
outros objetivos, determinar até que pon
to se poderia tolerar aquela degradação, em 

troca da simplicidade do sistema e da sig
nificativa redução de custos , a ponto de 
justificar, em certa medida, o sacrifício na 
qualidade das imagens . Os resultados al
cançados são alentadores (ver foto). Em
bora as imagens conseguidas de campos ul
trabaixos não possam competir com as de 
campos elevados, mostram no entanto de
finição e contraste suficientes para amplo 
uso no processo de diagnóstico clínico. 
Ora, considerando-se que seu custo - em 
relação a um sistema baseado em magneto 

Imagem obtida por RMN no tomógrafo cons
truído no Departamento de Física da Universi
dade Federal de Pernambuco, operando em um 
campo magnético de apenas 160 gauss. 

supercondutor sofisticado - pode ser re
duzido por um fator de até dez, além das 
outras vantagens mencionadas, a aborda
gem de campos ultrabaixos torna-se bas
tante atrativa. 

Vale observar que o protótipo de tomó
grafo da UFPe ainda não alcançou um op
timum e utiliza atualmente um eletromag
neto de 30 cm de diâmetro construído no 
próprio departamento de física. Esse mag
neto será, em futuro próximo, substituído 
por um sistema de maior porte, destinado 
a uso clínico em tomografia de corpo in
teiro. 

George Carlos do Nascimento, Ricardo 
Emmanuel de Souza e Mario Engelsberg 
Departamento de Física, Universidade 
Federal de Pernambuco 
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Desen o no. 

an= . aemvota. 

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

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

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

Faz isso em Linhares (Espírito Santo), em 
Tubarão (Vitória), na Serra de Carajás (Pará), 
na Barragem de Itabiruçu (Minas Gerais) e em 
muitos outros lugares. 

A Vale tornou-se uma das maiores minera
doras do mundo. 

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

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

Mas é também zelar pelo ser humano e 
pela vida. 

□Ili Companhia 
Vale do Rio Doce 

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 



EVOLUÇÃO 

EVOLUÇÃO HUMANA: 
EVIDÊNCIAS MOLECULARES 

Um dos temas científicos que, sem dú
vida, mais atrai as pessoas é o enigma da 
origem e da evolução humana. Como os 
leigos, os cientistas também são fascinados 
por essas questões fundamentais e milena
res e sempre estão prontos a examiná-las . 
sob a luz dos métodos de pesquisa mais no
vos e prqmissores. Até há poucos anos, po
rém, a maior parte das evidências sobre a 
origem do homem e seu relacionamento 
com os 'parentes' mais próximos era qua
se que exclusivamente retirada da análise 
da anatomia das espécies atuais e de restos 
fósseis. Mas esse panorama está mudando, 
graças ao surgimento da biologia molecu
lar, na década de 1950, e ao desenvolvi
mento explosivo de técnicas rápidas e mais 
baratas de análise direta da estrutura das 
proteínas e do ácido desoxirribonucléico 
(ADN), verificado sobretudo no decênio 
passado. 

utilizando uma técnica de reação imuno
lógica para as proteínas sangüíneas, calcu
laram as distâncias imunológicas emre os 
hominídeos e, baseados na hipótese do 're
lógio molecular', que admite ser pratica
mente constante a taxa de evolução das mo
léculas, chegaram à perturbadora conclu
são de que a separação entre a linhagem hu
mana e a dos grandes macacos teria ocor
rido aproximadamente há apenas cinco mi
lhões de anos. E isso não é tudo: outro gru
po, que na mesma época trabalhava com 
a mesma técnica, analisando a seqüência 
de algumas proteínas, demonstrou que a li
nhagem dos macacos antropóides não exis
tiria e que chimpanzés e gorilas estão mais 
próximos genealogicamente do grupo hu
mano do que dos orangotangos e dos gi
bões (figura 2). 

Macacos antropóides 

Fig. 1. Segundo a visão tra
dicional, a linhagem huma
na derivou da que levou aos 
antropóides. 

Foi na década de 1980 que surgiram for
tes evidências moleculares de várias fontes 
(hibridização de ADN, seqüenciamento de 
proteínas e de ADN e outras) apoiando de 
forma concludente a hipótese da maior 
proximidade entre o homem, o gorila e o 
chimpanzé do que entre qualquer um de
les e outros macacos. Essas evidências são 
tão expressivas que hoje existem poucas 
discordâncias a respeito. O mesmo não se 
aplica, porém, à identificação das espécies 
do grupo (a subfamília Homininae) mais 
próximas entre si, em termos genealógicos. 
Ou seja: que par de espécies compartilha 
um ancestral comum que não é comparti
lhado por outro? 

Três hipóteses alternativas possuem evi
dências em seu favor: 1) o homem e o chim
panzé estão mais próximos entre si do que 
do gorila; 2) o homem e o gorila estão mais 
próximos entre si do que do chimpanzé; 
3) o gorila e o chimpanzé estão mais pró
ximos entre si do que do homem (figura 3). 
A quarta possibilidade - de que as três 
linhagens seriam igualmente próximas, is
to é, teriam se originado aproximadamen
te ao mesmo tempo - é considerada pou
co provável. 

Um dos mais recentes artigos sobre esse 
assunto* foi publicado pelo grupo de Mor-

Homo sapiens 

15 milhões de anos 

Trabalhos de biologia molecular e bio
química desenvolvidos nos últimos anos 
tornaram-se confirmações ou desafios pa
ra as opiniões clássicas, gerando-se assim 
uma grande e salutar polêmica científica a 
respeito da questão. Dois pontos se desta
cam: de um lado, o relacionamento evolu
tivo (genealógico) entre a linhagem huma
na e os grandes macacos antropóides; de 
outro lado, a origem da espécie humana. 
A primeira questão envolve o relaciona
mento filogenético do Homo sapiens sa
piens com seus parentes mais próximos: os 
chimpanzés das espécies Pan troglodytes e 
P. paniscus, o gorila (Gorilla gorilla), com 
duas subespécies, o orangotango (Pongo 
pygmaeus) e os gibões, com várias espécies 
(Hylobates spp). Todos estes, junto com a 
espécie humana, formam dentro da ordem 
dos primatas a superfamília chamada Ho
minoidea. 

Gi = Gibão Or = Orangotango Ch = Chimpanzé Go = Gorila Hs = Homem 

A visão tradicional é de que a linhagem 
que levou ao surgimento do ser humano e 

· seus ancestrais teria se derivado de uma li
nhagem que conduziu aos outros macacos 
antropóides há mais de 15 milhões de anos 
(figura 1). Porém, na década de 1960, dois 
bioquímicos da Universidade da Califórnia 
(Berkeley), Vincent Sarich e Alan Wilson, 

,n 

Gi Or 

Fig. 2. Segundo concepção 
mais recente, os chimpanzés 
e os gorilas estão mais pró
ximos do homem. 

Ch Go Hs 
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Go Ch Hs 

( 1) 

Fig. 3. Representação das hipóteses mais 
válidas sobre a genealogia na subfamília 
Homininae. 

ris Goodman, da Wayne State University 
(EUA), que trabalhou durante muitos anos 
com seqüências de proteínas em vertebra
dos e ultimamente vem apresentando uma 
série de seqüências de ADN de primatas. 
As pesquisas se concentram primordial
mente na região do complexo gênico que 
controla a s·íntese de certas proteínas, as 
beta-globinas. Depois de seqüenciar várias 
partes dessa região no homem, no chim
panzé, no gorila, no orangotango e em ou
tros macacos, e de aplicar às seqüências mé-

POLÍTICA CIENTÍFICA 

Ch Go Hs 

Hs Go Ch 

todos modernos de inferência filogenética, 
o grupo concluiu que a primeira hipótese 
é a mais acertada. Ou seja: o homem e o 
chimpanzé compartilham, nessa região do 
genoma, de um maior número de nucleo
tídeos (unidades moleculares que compõem 
o ADN) não compartilhados com outros 
grupos. Também foi mostrado que os três 
hominíneos têm uma divergência entre si 
de aproximadamente 20Jo nessa região. 

Outra implicação interessante do traba
lho é que, na linhagem humana, a taxa de 

ERRO ou FRAUDE? 

Em 1986, Thereza Imanishi-Kari e cin
co colegas publicaram na revista Ce/1 O> 
um artigo que, segundo especialistas, con
tinha importante informação experimental 
para as áreas de imunologia e serologia: o 
transplante de um gene de uma para outra 
linhagem de camundongos modificaria, na 
linhagem receptora, a expressão das molé
culas de imunoglobulina. Os resultados 
anunciados não tinham, no entanto, ref e
rendo unânime das pessoas envolvidas na 
pesquisa: uma pós-doutoranda discordava 
da interpretação dos dados, registrados em 
17 páginas do livro de laboratório. Essa in
formação acabou chegando a Walter Ste
wart e Ned Feder, integrantes do Instituto 
Nacional de Saúde (NIH) dos Estados Uni
dos, que obtiveram cópia dos registros e, 
com base neles, escreveram uma crítica ao 
artigo original. 

Ao analisar o trabalho de Stewart e Fe
der, os revisores do próprio NIH conside
raram impossível posicionar-se sem saber 
se os registros ali citados reuniam toda a 

novembro de 1988 

informação sobre o experimento que ori
ginou a controvérsia. Diante disso, os dois 
solicitaram formalmente, aos autores do 
artigo original, o envio da documentação 
completa, alegando interesse em ''estudar 
a precisão dos dados da literatura científi
ca" e informando que já haviam aponta
do ao NIH as incoerências existentes no 
texto publicado em Ce/1. 

Irritado com o tom de ameaça, o biólo
go David Baltimore (um dos co-autores do 
artigo atacado) recusou-se a repassar os da
dos: não reconhecia em seus atacantes o 
"direito de se arvorarem em guardiães da 
pureza científica". Solicitou em seguida, ao 
próprio NIH, a elaboração de parecer es
pecífico por dois imunologistas e sugeriu 
um pedido formal de desculpas, caso fos
se constatado que não houvera transgres
são "às normas da pesquisa científica". A 
direção do NIH decidiu então sustar a pu
blicação do artigo de Stewart e Feder. Es
tes, por sua vez, enviaram a cerca de cem 
importantes cientistas um relatório sobre 

evolução do ADN teria sofrido uma desa
celeração da ordem de 30 a 40% em rela
ção ao gorila e ao chimpanzé, fenômeno 
este também indicado pelo estudo de pro
teínas. Contudo, os dados também mos
tram que o tempo decorrido entre a sepa
ração da linhagem que conduziu ao gori
la e a separação posterior entre as linha
gens do homem e do chimpanzé seria de 
500 mil a um milhão de anos, um interva
lo muito pequeno em termos antropológi
cos, o que torna essas conclusões bastante. 
frágeis. Muitas informações desse tipo ain
da serão necessárias para que se possa to
mar qualquer das hipóteses como segu
ra. De qualquer maneira, os resultados de
monstram adequadamente a importância 
que as modernas técnicas de genética-mo
lecular podem ter no estudo da biologia 
evolutiva. 

• Science, vol. 238, n~ 4.825, 1987 

Sandro L. Bonatto 
Departamento de Genética, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

a polêmica; i,edindo conselhos e informan
do que haviam sido "proibidos pelo NIH 
de comunicar os achados para a impren
sa, mesmo como simples cidadãos". 

A polêmica não caiu no vazio, inclusive 
porque, em paralelo, o Congresso norte
americano vem realizando reuniões para in
vestigar a extensão da fraude na pesquisa 
biomédica realizada no país. Alguns par
lamentares suspeitam que a comunidade 

· científica não tem tomado atitudes condi
zentes com a dimensão do problema e pro
põem a criação de um órgão governamen
tal para fiscalizar as atividades de pesqui
sa e indiciar criminalmente os falsificado
res de resultados. O assunto foi objeto de 
artigo no New England Journal of Medi
cine .<2> Em abril deste ano, para desgosto 
do NIH, Stewart e Feder prestaram depoi
mentos bem recebidos no Congresso. O ins
tituto, por sua vez, como noticiou a jor
nalista B. Cullington recentemente, na re
vista Science, <3> tomou a inusitada decisão 
de indicar três de seus membros para ave
riguar se efetivamente houve erro de inter
pretação neste caso. 

Estamos diante de uma questão de alcan
ce mais geral. Em que pesem os desacer
tos, a comunidade científica não pode acei
tar que suas atividades sejam fiscalizadas 
por um órgão externo, que seria uma sim
ples entidade burocrática ou - o que é pior 
- julgaria sem deter competência especí- ► 
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UM MUNDO DE CIÊNCIA 

fica. Em ciência, é difícil distinguir entre 
fraude e erro. E, como diz o próprio Ste
wart, "a única maneira de evitar o erro em 
ciência é evitar o trabalho''. 

Mas também é preciso reconhecer que a 
comunidade científica tem sido muito com
placente com os casos de fraude - que pre
cisam ser apontados e punidos - e não tem 
sabido administrar adequadamente a ques
tão do erro honesto - que precisa ser ex
plicitamente corrigido. Já que os cientistas 
são muito sensíveis à crítica, espera-se que 
o tempo estabeleça a verdade. A preocu
pação, no entanto, existe, em nível inter
nacional. Em 1981, por exemplo, logo de-

BIOQUÍMICA 

pois do 'caso Darsee' (ver ' Fraude em ciên
cia', em Ciência Hoje , n? 25), o NIH e ou
tras instituições norte-americanas desenvol
veram alguns procedimentos visando a coi
bir os casos de fraude . No começo deste 
ano, a Comissão Internacional de Edito
res de Revistas Médicas publicou indicações 
sobre o assunto,<4

> e a prevenção contra as 
fraudes foi objeto de recomendações ex
pressas por parte da Escola de Medicina de 
Harvard. <5> As revistas internacionais , co
mo se vê, já discutem o assunto. 

Como está a situação no Brasil? Afinal , 
é óbvio que a ciência aqui praticada não 
é imune à fraude e ao erro. Será que já te-

A ORIGEM DA 
VIDA EM DISCUSSÃO 

Evolução química é o nome da discipli
na experimental que se ocupa do estudo da 
síntese de biomoléculas nas condições que 
podem ter ocorrido na Terra ao longo do 
seu primeiro bilhão de anos de existência
antes, portanto, do aparecimento da vida. 
Admite-se hoje que, numa primeira etapa, 
compostos inorgânicos simples, como ga
ses constituintes da atmosfera primitiva, te
riam formado aminoácidos, nucleotídeos 
e outras moléculas orgânicas mais comple
xas, precursoras das proteínas e dos ácidos 
nucléicos. O salto para a vida, no entanto, 
permanece largamente obscuro. Mas ades
coberta, no início desta década, de que al
guns tipos de ácido ribonucléico (ARN) são 
capazes de hidrolisar ligações de sua pró
pria estrutura sem o auxílio de proteínas 
fortaleceu a hipótese de que as primeiras 
formas de vida seriam moléculas ancestrais 
do ARN dotadas de uma capacidade pri
mitiva de reprodução - localizadas, por
tanto, na fronteira entre a matéria viva e 
a inanimada. Efetivamente essas molécu
las teriam resultado de um aumento da 
complexidade de entidades moleculares 
preexistentes. 

Em 1953, simulando as drásticas con
dições ambientais que se supõe terem exis
tido nesse passado remoto, o pesquisador 
norte-americano Stanley Miller realizou em 
laboratório, pela primeira vez, a seqüên
cia de reações necessárias à formação de 
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proteínas e ácidos nucléicos a partir de 
compostos inorgânicos (metano, amônia, 
vapor d'água). Descargas elétricas serviram 
de fonte de energia nesse experimento pio
neiro, cujas conclusões foram questiona
das sete anos depois por D. E. Hull, tam
bém nos Estados Unidos . Para este pesqui
sador, a radiação ultravioleta incidente so
bre a superfície da Terra seria capaz de de
compor rapidamente as pequeníssimas 
quantidades de aminoácidos criados por es
sa via, impedindo sua acumulação na 'so
pa primordial'. Na mesma ocasião, no en
tanto, outro eminente pesquisador, o físi
·co inglês John D. Berna!, contra-argumen
tou que os produtos das sínteses pré-bióti
cas poderiam concentrar-se, por adsorção, 
na superfície de minerais argilosos muito 
antigos, favorecendo sua permanência no 
meio terrestre. 

Outra forma de energia tem sido utili
zada nos estudos da evolução química: o 
calor. Tenta-se assim simular as altas tem
peraturas existentes nas regiões vulcânicas 
ou nas fendas submarinas da Terra primi
tiva, onde se formaram ambientes direta
mente influenciados pelas atividades do 
magma, material rochoso parcialmente der
retido, originário das camadas situadas 
abaixo da crosta terrestre. Aquecidas a até 
300ºC, protegidas da luz ultravioleta e con
tando com a presença de moléculas inor
gânicas biogênicas e de metais (como o fer-

mos maturidade para admitir a existência 
do problema e promover o debate? Em mi
nha opinião, sim. 

( 1) Ce/1, vol. 45, 1986, pp . 247-259 
(2) New England Journal of Medicine, vol. 318, 
1988, pp . 1.462-1.463 
(3) Science, vo l. 241, 1988, pp . 18-21 
(4) A nnals of Internai Medicine, vol. 108, 1988 , 
p . 304 
(5) British Medical Journal, vol. 296, 1988, pp. 
376-377 

Sonia Vieira 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba , 
Universidade Estadual de Campinas 

ro e o manganês), as fendas pareciam con
vidativas à evolução química. Essa hipó
tese foi agora contestada por Stanley Mil
ler e seu colega Jeffrey Bada. * Eles mos
traram que a combinação de altas tempe
raturas (250°C) e altas pressões (265 atm), 
tal como existe nas fontes termais subma
rinas, decompõe rapidamente os aminoá
cidos. Nesses ambientes, a velocidade de 
degradação seria superior à da hipotética 
síntese, mais uma vez impedindo o acúmu
lo necessário à evolução criadora da vida. 
Miller e Bada comentaram ainda que, sub
metidas a altas temperaturas, outras bio
moléculas - como nucleotídeos, açúcares, 
peptídeos, proteínas e ácidos nucléicos -
também são rapidamente decompostas por 
hidrólise. Seria, portanto, altamente impro
vável a ocorrência da evolução química em 
condições semelhantes. 

Isso não quer dizer que as fontes termais 
possam ser desconsideradas quando se ana
lisam as condições do surgimento da vida 
nos mares primitivos. Atualmente, toda a 
água dos oceanos passa por essas regiões 
a cada período de dez milhões de anos. As
sim, elas podem ter desempenhado impor
tante papel na limitação das concentrações 
de muitos tipos de moléculas durante a lon
ga história que se pretende reconstruir. 
Além disso, a ação destrutiva das altas tem
peraturas sobre as biomoléculas pode ter 
sido diminuída por efeito de algum meca
nismo natural de drenagem, que afastasse 
desses ambientes os produtos da síntese ali 
porventura ocorrida. Mas, por enquanto, 
essas e outras idéias sobre a origem da vi
da pertencem ao reino da imaginação. 

* Nature , vol. 334, 1988, pp. 609-61 l 

Marcelo Hermes-Lima 
Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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Copec. 15 anos presente no 
Pólo Petroquímica de Camaçari. 

Primeiro, construindo as bases para sua 
implantação. Agora, construindo também a 

inf ra-estrutura necessária 
à sua ampliação. 
Um conjunto de obras tão 

importante que vai permitir ao-
■ Pólo atingir sua maioridade, 

participando com mais de 60% 
dos produtos petroquímicas 
fabricados no país. E gerando, 
graças ao esforço conjunto do 
Governo, das empresas e de toda 
a sociedade, maior oferta de 
empregos e aumento da 
arrecadação de in:,postos. 
Copec 15 anos. E o Governo 
Democrático abrindo caminhos 
para o futuro do Pólo e da Bahia. 

OBRAS A SEREM REALIZADAS PELO COPEC A PARTIR DESTE SEMESTRE 
Investimento do Governo do Estado (emUSS) 

1 -Manutenção e Complementaç~o do Florestamento _____ ~ __________ 11.422.192,97 
2 - Recomposição Pedológica da Areado Copec 9.097.868,67 
3 -Segurança do Pólo Petroquímica 3.308.063,23 
4 -Sistema de Proteção e Controle Ambiental 397.697,74 
5 - Defesa Civil 99.505,50 
6 - Remanejamento de População Ocupante de Áreas de Alto Risco 497.201,61 
7 -Sistema de Sinalização do Copec 132.595,27 
8 -Central para Seleção de Mão-de-obra 50.209,38 
9 - Duplicação da Rodovia BA-093 , até Pojuca 27.894.110,84 

10 -Expansão da lnfra-estrutura em Rede do Copec (drenagem, efluentes, etc.) 27.622.312, 19 
11 -Melhoria do Sistema Viário do Copec 14.352.414,38 
12 - Execução da 3ª Faixa da Via Parafuso 4.419.569,95 
13 -Ampliação da Rede de Distribuição de Água 1.472.811,05 
14 -Reordenamento na lnfra-estrutura em Rede 276.174,05 
15 -Eliminação dos Pontos Críticos Relativos a Transporte de Cargas Perigosas 161.733,87 
16 -CETREL (ampliação da estação de tratamento) 9.377.538,00 

(incinerador) 13.671.924,00 

Investimento dos Governos Federal e Estadual (em USS) 

1 - Complementação do Canal de Tráfego __________________ 82.866.936,58 

Investimento do Governo Federal (em USS) 

1 -Melhoria e Expansão do Sistema Ferroviário _________________ 153.403.272,00 
2 - Ampliação do Porto de_Aratu _____________________ _ 

GOVERNO DEMOCRATICO 

J:i;f:/!J 
SECRETARIA DA INDÚSTRIA , 

COMÉRCIO E TURISMO 



RESENHA 

Introdução ao estudo da cronobio
logia, editado por José Cipolla-Neto, 
Nelson Marques e Luiz S. Menna
Barreto. São Paulo, Universidade de 
São Paulo/Ícone, 1988, 270 pp. 

Embora seja quase um lugar-comum di
zer que partilhamos com o resto dos seres 
vivos uma natureza essencialmente perió
dica, com dois ciclos geofísicos de grande 
regularidade - o dia e o ano-, o ensino 
doutrinário das ciências biomédicas tem ig
norado sistematicamente este fato, prova: 
velmente pela influência da 'iciéia-força' da 
constância do meio interno, lançada no sé
culo passado pelo fisiologista francês Clau
de Bernard, ou mesmo pela equivocada in
terpretação do que outro fisiologista, este 
americano, Walter Cannon, denominou de 
homeostasia. Particularmente neste último 
caso, não se chamou de homeostasia a ma
nutenção das relações estáticas entre os di
versos componentes da matéria viva. Mui
to pelo contrário, Cannon postulou uma 
variação cíclica inerente a essas relações 
deixando um espaço considerável para f e
nômenos como os dos ritmos circadianos. 

A Introdução ao estudo da cronobiolo
gia constitui um interessante e valioso tex
to introdutório ao assunto, tanto para es
tudantes de graduação e de pós-graduação 
nas disciplinas biomédicas, como para o lei
tor em geral que se interessa pelo tema da 
variação temporal da função biológica. O 
texto dirige-se, em sua totalidade, aos as
pectos circadianos dos ritmos biológicos. 
Sem dúvida, a distinção entre as espécies 
por suas atividades diurna, noturna ou cre
puscular (momentos de transição entre a 
noite e o dia) evidencia a poderosa função 
modeladora que a noite e o dia têm desem
penhado na evolução. Todavia, não existe 
no texto menção sequer às funções circa
nuais, como a reprodução ou a hibernação, 
confinadas a estações específicas do ano e . 
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também de poderoso valor adaptativo. Este 
fato não é nada desprezível, pois existe no 
momento atual um paradigma experimen
tal adequado: a função da glândula pineal 
e de seu hormônio melatonina, que serve 
para explicar a variação circanual neuroen
dócrina na função biológica e, conseqüen
temente, na saúde e na doença. 

O livro começa com uma mensagem di
rigida ao leitor: a cronobiologia diferen
cia-se do pseudo-ocultismo não científico 
da doutrina dos biorritmos. Segundo os 
'grãos-sacerdotes' dessa quase-religião, os 
biorritmos são imutáveis, com períodos 
exatos de 23, 28 ou 33 dias, cristalizados 
desde o nascimento. Na realidade, os rit
mos circadianos podem ser modelados pe
lo meio ambiente, fato que lhes confere o 
significado essencial de adaptabilidade. Lo
go em seguida, tratam-se no texto os con
ceitos fundamentais dos ciclos geofísicos, 
a natureza genética da oscilação circadia
na, o efeito da sincronização por zeitgebers 
(fatores ambientais capazes de arrastar os 
ritmos endógenos, impondo a eles seu pe
ríodo) e as curvas de respostas dependen
tes de fase com os diferentes tipos de des
sincronização. Inclui-se também um útil re
sumo do método estatístico do cosinor 
(procedimento que utiliza a função co-seno 
como um modelo matemático para ritmos 
biológicos) para a demonstração de ritmos 
circadianos. 

A fisiologia dos sistemas circadianos é 
abordada com uma pormenorizada descri
ção de diversos ritmos, incluindo os com
portamentais, o ciclo sono/vigília, alguns 
ritmos hormonais, renais, sangüíneos, car
diovasculares e de termorregulação. Já o 
enfoque dado aos mecanismos fisiológicos 
de gênese e modulação dos ritmos circadia-

l~I NA ESTANTE 

• A lógica particular do integralismo é ana
lisada no livro Totalitarismo e revolução: 
o integralismo de Pl(nio Salgado, de Ricar
do Benzaquen de Araújo, publicado por 
Jorge Zahar Editor. Demonstra-se aqui co
mo se peculiarizava o padrão totalitário no 
pensamento de Plínio Salgado. Este contra
punha-se então sobretudo aos ideais auto
ritários que preconizavam a organização 
corporativista e a presença tutelar do Es-

nos é breve demais e superficial. Encon
tram-se também erros menores como de
nominar hidroxi-indol-orto-metiltransf era
se a uma das enzimas sintetizadoras de me
latonina (o nome correto é hidroxindol-oxi
metil transferase) e outros semelhantes. Co
mo já foi mencionado acima, os mecanis
mos fisiológicos da circanualidade da fun
ção biológica são totalmente omitidos. 

Após o capítulo dedicado à ontogênese 
da rítmicidade circadiana, seguem duas in
teressantes análises das aplicações médicas 
da cronobiologia e da cronofarmacologia. 
Em particular, esta última possui grande 
potencialidade de aplicação; certamente o 
leitor conclui que tratar um doente com a 
mesma dose de um medicamento 'três ve
zes ao dia' é uma aberração terapêutica se 
não estiver fundamentada num estudo cro
no farmacológico. 

O texto finaliza com os aspectos relati
vos ao trabalho e ao desempenho humano 
em função da hora do dia, de particular im
portância em trabalhadores de turnos con
tínuos rotativos. A obra traz no fim uma 
útil lista bibliográfica. 

Em suma, é um bom texto introdutório 
que aborda o tema dos 'relógios biológi
cos'. Entretanto, é uma pena que não se 
tenha destacado que também possuímos 
um 'calendário biológico'. Nota-se ainda 
a falta de referência a métodos como a lu
minoterapia ou o tratamento com drogas 
que afetam o período de oscilação dos rit
mos circadianos e que têm uma potencia
lidade terapêutica inquestionável nos diver
sos tipos de dessincronização. 

Daniel P. Cardinali 
Faculdade de Medicina, 
Universidade de Buenos Aires 

tado com vistas à cristalização da ordem 
social e à desmobilização das massas. Da 
obra de Plínio Salgado, ao contrário, res
saltam a exaltação da soberania popular e 
a mobilização permanente, em que a igual
dade se transforma em uniformização, 
diluindo-se a separação entre o público e 
o privado, entre o indivíduo e o Estado. 
Além de examinar a matriz fascista de on
de se originaram as idéias de Plínio Salga
do, o autor mostra também que não havia 
unanimidade na doutrina integralista, su
mariando pontos de vista divergentes em 
autores como Gustavo Barroso e Miguel 
Reale. 
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Bandepe. 
O banco que aprendeu 

a pensar pequeno. 
O Banco do Estado de 

Pernambuco mudou. Apesar de o 
BANDEPE trabalhar com contas 
numeradas, crédito direto, caderneta 
de poupança e todos os papéis do 
mercado financeiro, igual aos outros 
bancos, ele tem hoje a 
responsabilidade de apoiar em 
Pernambuco a política sócio
económica do Governo. Uma tarefa 
nada fácil num estado coin elevado 
índice de população de baixa renda. 

Mas para poder ajudar a mudar 
Pernambuco, o BANDEPE teve que 
mudar primeiro. E o BANDEPE mudou. 

Hoje ele está voltado para ser, 
também, o banco do pequeno. Do 
pequeno agricultor, do pequeno 

Especiais de Pernambuco. Trata-se, 
portanto, de um dinheiro novo 
destinado a atender, em caráter 
permanente, o crédito à pequena 
agricultura, à pequena indústria, ao 
pequeno comércio, à pequena 
prestação de serviços• o Crédito 
Popular. 

E este crédito tenderá a 
aumentar, cada vez mais, na medida 
em que todos paguem os seus 
empréstimos. Mas o FUPESPE 
representa, apenas, a base creditícia 
do suporte que o Governo do Estado 
está dando aos pequenos produtores. 
Existem também os programas de 
assistência, que de uma maneira 
muito original estão dando, com o 

compra de produtos e serviços. Esta 
medida abre para o pequeno produtor 
um mercado inteiramente novo dentro 
da administração do Estado. 

. Entre os programPs dessa área, 
já está em pleno andamento o esforço 
para recuperar a agricultura, 
aumentando, entre outras, a produção 
de feijão e milho e diminuindo, como 
conseqüêncía, as importações desses 
gêneros de outros estados. 

O Crédito Popular, aliado a este 
programa, funciona da seguinte 
forma: o pequeno produtor toma o 
financiamento e na hora de saldar a 
dívida no BANDEPE poderá, através da 
CISAGRO, pagar com o próprio 
produto colhido, observando-se os 

industrial, do pequeno comerciante, 
dopequenopoupadoredopequeno 4a., ,,_ . -, ,,. . - ' ., 

• 
prestador de serviços. E para que o I 
BANDEPE possa desempenhar apo órgãos, um bo 
satisfatoriamente suas novas funções impulso à pequena atividade 
junto aos mini produtores, o Governo económica rural e urbana. 
do Estado criou um fundo que íntegra Desenvolvimento da Pequena 
o banco a todos os demais órgãos Produção Rural e Urbana. 
envolvidos com o progresso , Para apoiar a pequena 
de Pern~m~~co. Este fundo ~,um produção rural e urbana, o 
verdadeiro ovo de Colombo na Governo está usando 
geração d~ recursos para o também sua própria 
desenvolvimento do Estado. capacidade de 
Primeiramente, o Governo concentrou 
numa única conta as verbas 
de todos os 
órgãos do Estado. 
O BANDEPE aplica 
este dinheiro no 
mercado aberto e 
o lucro desta 
operação é 
canalizado para o 
FUPESPE, Fundo 
para o Fomento 
de Programas 

,-, ' 

preços mínimos corrigidos 
mensalmente. Mas o agricultor, 
encontrando preços mais vantajosos, 
poderá, se quiser, vender a quem quer 
que seja. O fato é que a CISAGRO, 
recebendo em produtos, garante a 
quitação do financiamento do 
BANDEPE. 

E a CISAGRO, por outro lado, está 
canalizando esta produção para 
beneficiar um outro grupo de 
pequenos: a população urbana de 
baixa renda, que compra seus 
alimentos mais baratos no Cestão do 
Povo. 

Na área urbana, o Governo está 
estimulando através do FUPESPE, a 
pequena produção de telhas, tijolos, 
manilhas, granito e madeira serrada 
que, por sua vez, vai atender ao 
programa de construção de casas e 
escolas para a população de baixa 
renda. 

Veja, só com este exemplo, o que 
o BANDEPE realiza com o 
programa de recuperação de 

equipamento escolar da rede 
stadual de ensino público: o 

BANDEPE está concedendo 
rédito Popular a pequenos 

marceneiros e serralheiros. Além do 

crédito o BANDEPE garante também 
trabalho: a recuperação de 21 mil 
bancas escolares e a fabricação de 
outras 64 mil bancas novas que serão 
utilizadas na ampliação da nossa rede 
escolar, um programa prioritário do 
Governo do Estado. 

Nesta operação ganham 
novamente os pequenos. Ganham os 
marceneíros e serralheiros 
financiados e ganham 205 mil alunos 

- de escolas estaduais. 
Esta nova forma de 

operacionalizar as compras 
governamentais dá ao pequeno 
produtor, de uma só vez, o crédito, o 
trabalho e o mercado. 

O BANDEPE aprendeu em pouco 
mais de um ano que para gerar o 
progresso e o bem-estar dos menos 
favorecidos é preciso muita coragem, 
imaginação e competência• 
sobretudo no apoio à política que aos 
poucos está mudando o modelo 
económico tradicional de 
Pernambuco: a nova política sócio
económica do Estado, que trará aos 
pequenos o benefício do seu próprio 
trabalho. 

O BANDEPE aprendeu a pensar 
pequeno. E com isso ficou maior. 

Bande11.e 
Ajudando Pernambuco 

amudar. 



Semofuturo 
na Previdência, 
muitos brasileiros 
·não teriam 
futuro. 

A cada dia, 
mais e mais 
brasileiros 
utilizam a 
Previdência. 

Isso exige 
mais efic1en
cia eagiJidade. 

Através 
da Dataprev, 
a informática 
está tornando 
a Previdência 
mais justa e 
mais humana. 

As provi
dências para 
melhorar 
o atendimento 
de amanhã 
estão sendo to
madas hoje . 
. E,quando 
mvesteem 
tecnologias do 
futuro a 
Previdência 
está garantin
do um futuro 
melhor para 
milhões 
de brasileiros. 
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OPINIÃO 

O CARVÃO DO CARAJÁS 
Philip M. Fearnside 
Departamento de Ecologia, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INP A) 

Incentivos fiscais concedidos 
pelo governo têm atraído ao 
Programa Grande Caraj ás 
numerosas firmas 
de construção civil, 
sem experiência com 
ferro-gusa. O resultado 
é que extensa área de 
floresta nativa está sendo 
derrubada e transformada 
em combustível para 
os fornos. Os primeiros 
já começaram a funcionar 
em Açailândia, no Maranhão. 

novembro de 1988 



OPINIÃO 

P arte do minério de Carajás deverá ser 
transformada em ferro-gusa por uma 

série de usinas atualmente em construção 
na região. É o que prevê o Programa Gran
de Carajás (PGC), responsável pela admi
nistração de incentivos fiscais e outros de
senvolvimentos no leste da Amazônia, ao 
redor dos depósitos minerais e da ferrovia 
de Carajás. A área do PGC (hoje, aproxi
madamente 900 mil km2) era de 840 mil 
km2 antes de 1985 (figura 1). A expansão 
deu-se com a inclusão de todos os municí
pios interceptados pelo paralelo 8°, que ser
via previamente como limite sul. 

O PGC-Agrícola - como é conhecido 
o setor agrícola do programa - pleiteou 
em 1981, quando foi lançado, 11, 1 bilhões 
de dólares. Desses, 1,3 bilhão era destina-
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Fig. 1. À esquerda, no mapa, área hoje ocupada 
pelo PGC. Acima, coleta de Eucalyptus deglupta, 
no Jari. Plantado em grande escala (como será 
no PGC), está sujeito a riscos substanciais de 
doenças além de causar degradação do solo. 

do à silvicultura. Revisões posteriores, no 
entanto, vêm diminuindo a escala dos in
vestimentos propostos para esse setor. O 
plano descrito num relatório de seis volu
mes, após 1983, visava a um total orçamen
tário de investimento direto de 1, 18 bilhão 
de dólares. Desde então, muitos dos pro
jetos agropecuários incluídos no PGC
Agrícola não vêm sendo realizados na di
mensão proposta devido à ausência dos 
principais financiamentos internacionais 
com que se contava inicialmente. 

Em maio de 1986 o Conselho Intermi
nisterial Grande Carajás aprovou incenti
vos para sete usinas de f erro-gusa, duas usi
nas de ferro-liga e duas fábricas de cimen
to, todas planejadas para funcionar com 
carvão. Essas 11 empresas necessitariam de 
1, 1 milhão de toneladas de carvão anual
mente, segundo cálculos realizados em con
junto pela Secretaria de Planejamento (Se
plan), Programa Grande Carajás (PGC), 
Companhia de Desenvolvimento de Barca
rena (Codebar) e Superintendência do De
senvolvimento da Amazônia (Sudam). À 
mesma época, em visita ao Instituto Na
cional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 
o atual secretário executivo do PGC, Fran
cisco Sales Batista Ferreira, declarou que 
oito usinas de f erro-gusa tinham sido apro
vadas e que o número total de instalações 
chegaria a 20 com os projetos à espera de 
aprovação. Acrescentou que ainda não se 
sabia, mesmo com relação aos projetos já 
acertados, se o carvão seria suprido pelas 
plantações de Eucalyptus ou pela floresta 
nativa. 

As áreas mencionadas para produção de 
carvão, segundo o PGC-Agrícola, podem 
ser aumentadas em alguma data futura. 
Com referência ao setor privado, o docu
mento observa que "há grande expectati
va e interesse no campo da briquetagem do 
carvão destinado ao mercado externo" e 
admite que no futuro os números de pro
dução de carvão vegetal "poderão se ele
var em decorrência quer da instalação de 
plantas industriais que utilizam lenha ou 
carvão vegetal( ... ) quer da ampliação das 
indústrias de transformação" (vol. 3, 
p.lV .6.102). 

Quadra experimental de intensidade média de 
manejo florestal, em Buriticupu (MA). 
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A história do Programa Grande Cara
jás serve de ilustração para o padrão geral 
em vigor no planejamento de desenvolvi
mento da Amazônia. O PGC tem sido 
apresentado ao público através de uma sé
rie evolutiva de balões de ensaio, ou seja, 
de relatórios 'preliminares ' e propostas 

seria comprado de residentes locais, in
cluindo caboclos e grupos indígenas. 

Antes do atual documento do PGC
Agrícola, num relatório do plano de car
vão vegetal do PGC apresentado em 1981 
pelo Ministério das Minas e Energia, de
clarava-se que seriam plantados anualmen-

Tipo Local Empresa Demanda nominal 
(toneladas/ano) 

te, durante oito anos, 180 mil hectares de 
árvores, o que, no total, daria uma plan
tação de aproximadamente 1,5 milhão de 
hectares . Os planos para silvicultura não 
são claros. No entanto, se considerarmos 
que o orçamento de 1981 para este setor era 
maior do que o orçamento para todo o 
PGC-Agrícola no documento de 1983, 
pode-se inferir que os 3,6 milhões de hec
tares designados para carvão vegetal no 
programa de 1983 não serão utilizados para 
acomodar o projeto de 1,5 milhão de hecta
res de Eucalyptus originalmente pensado. 

Ferro-gusa Marabá Construtora Beter 35.000 

ltaminas Siderúrgica de Carajás 240.000 

Açailândia Construtora Brasil 50.000 

Serveng Servisan 70.000 

Viena Siderúrgica do Maranhão 30.000 

Os planos atuais implicam uma área de 
Eucalyptus de dimensões inéditas nos tró
picos. Para abastecer as 20 usinas de ferro
gusa planejadas e mais os outros tipos de 
projetos industriais já aprovados, seriam 
necessários cerca de 2,4 milhões de tonela
das anuais de carvão vegetal (figura 2). A 
partir das produções médias obtidas nas 
plantações comerciais de Eucalyptus de
g/upta no Projeto Jari (figura 3), pode-se 
calcular que se plantariam mais de 700 mil 
hectares de Eucalyptus, ou seja, quase dez 
vezes a área das plantações manejadas no 
Jari. Só os projetos já aprovados represen
tam 323 mil hectares ou 4,3 Jaris. Planta
ções nessa escala estariam sujeitas a riscos 
substanciais de doenças, insetos e degrada
ção do solo, como é o caso do Jari. 

Ferro-liga Paraopeba 

Cimento 

Marabá 

Codó 

Capanema 

Gusa Nordeste (Florice) 

ltaminas Siderúrgica do Carajás 

subtotal para ferro-gusa 

Prometa! - Produtos Metalúrgicos 

Ferro Ligas do Norte 

subtotal para ferro-liga 

ltapicuru Agroindustrial 

CIBRASA 

subtotal para cimento 

total geral para projetos aprovados 

demanda adicional se o número de usinas 
de ferro-gusa for aumentado para 20, 

40.000 

240.000 

705.000 

1 250.000 

1 50.000 

300.000 

1 26.000 

1 56.000 

82.000 
1 

1.087.000 
1 

1.309.230 
conforme o plano 

1 

demanda total 2.396 .230 
Em virtude do alto custo das plantações 

silviculturais, é provável que, enquanto ► 
Fig. 2. Demanda de carvão nos projetos apro
vados em Carajás. 

orais . Dessa maneira , os porta-vozes do 
programa podem sempre responder às mui
tas críticas que lhe são dirigidas argumen
tando que o plano em questão não é mais 
o atual , ainda que a forma básica perma
neça intacta. 

Uma das principais dúvidas quanto à 
área de Grande Carajás é até que ponto o 
programa vai cumprir os grandiosos pla
nos formulados para a produção de carvão 
vegetal a partir das florestas nativas e de 
plantios silviculturais. Em 1982, na reunião 
da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC) , em Campinas, São 
Paulo, o então secretário executivo do 
PGC, Nestor Jost , divulgou um plano que 
visava à implantação de 2,4 milhões de hec
tares de plantações de Eucalyptus ao lon
go da rota da ferro via. As plantações se
riam distribuídas em uma série de proprie
dades de dez mil hectares cada. Além da 
área de silvicultura, o carvão seria obtido 
da floresta nativa em toda a zona do Gran
de Carajás . Através de uma rede de pon
tos de coleta espalhados por toda a região, 

novembro de 1988 

Informação sobre o projeto de carvão de Grande Carajás 

Número de usinas de ferro-gusa aprovadas até maio de 1986 (l) 

Demanda anual de carvão das usinas de ferro-gusa aprovadas* 

Demanda média de carvão por usina 

Número total de usinas planejadas 

Eficiência de conversão de madeira em carvão (média dos 4 métodos 
convencionais) (2) 

lnform,ação sobre o Projeto Jari 

Produções médias de Eucalyptus deg/upta em Jari (peso seco) 

Área de plantações manejadas em J ari 

Pode-se calcular para o Carajás 

Demanda anual de carvão* 

Demanda anual de madeira 

Área das plantações de Eucalyptus necessárias 

Número de vezes a área das plantações em Jari necessárias para 
suprir as usinas aprovadas e planejadas 

7 

705.000 t 

100.710 t 

20 

0,23 t de carvão/ t 
de madeira seca 

14,65 t/ ha/ ano 

75.043 ha 

2.396.230 t 

10.418.390 t 

7ll.152ha 

9,5 vezes 

(1) Estas são as sete usinas constando no documento do Seplan / PGC/ Codebar/ Sudam . O secretário 
executivo do Programa Grande Carajás (PGC) informou em maio de 1986 que oito usinas já tinham 
sido aprovadas. 

(2) Fornos circulares metálicos (O, 19), de rabo-quente cerâmico (0,20), e de superfície cerâmico de 5 m 
de diâmetro (0,27) e de 8 m (0,24). Fornos em forma de túnel ainda em desenvolvimento conseguem 
eficiência de 0,33. 

• Ver figura 2 

Fig. 3. Demanda de carvão para Grande Carajás comparada com as produções em Jari. 
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existirem matas acessíveis, o carvão venha 
do corte da floresta nativa, o que daria um 
forte impulso ao desmatamento na região. 
O mapa das áreas zoneadas para suprimen
to do carvão (figura 4) indica a vasta ex
tensão das regiões potencialmente atingi
das. Usando a conversão do grupo Seplan/ 
PGC/Codebar /Sudain para esteres (unida
de de lenha equivalente a pilhas de 1 x 1 
x 1 m de madeira em forma de toras) de 
420 kg (no caso de madeira nativa seca), 
os 10,4 milhões de toneladas de madeira se
ca a serem usados anualmente representa
riam uma pilha de toras de madeira nativa 
ocupando 24,8 milhões de m3• Se tivesse a 
forma de um prédio com base de 100 x 
100 m, a altura seria de 2.481 m, ou 620 
andares! Se essa madeira fosse obtida por 
corte raso de florestas densas consumiria 
50 mil hectares por ano; se fosse por corte 
de florestas de todos os tipos na propor
ção que existem na zona do PGC, essa ta
xa chegaria a 74 mil hectares por ano. Ape
nas as 11 indústrias já aprovadas consumi
riam anualmente um monte de toras equi
valente a um prédio de 281 andares, o que 
corresponde a 23 mil hectares de floresta 
densa ou 33 mil hectares de floresta de to
dos os tipos. 

D e acordo com o PGC-Agrícola (vol. 
3, p. IV .6.99), "a implantação de uma 

estrutura de carvoejamento em uma faixa 
de 40 km ao longo da ferrovia Serra dos 
Carajás-Pori.ta da Madeira permitirá 
abarcar uma área de 3,6 milhões de hecta
res" (figura 5). O documento não esclare
ce qual parte dessa área seria composta de 
plantações de silvicultura e qual a de ma
nejo florestal. 

O manejo florestal aplica-se a uma área 
bem maior do que os 3,6 milhões de hec
tares ao longo da ferro via mencionados no 
plano de carvão vegetal. A expressão 'ma
nejo florestal' parece ser usada pelos au
tores do PGC-Agrícola como mero euf e
mismo para a utilização da biomassa das_ 
florestas que, ao invés de receberem trata
mento sustentável que mantenha seu dos
sel intacto, são derrubadas por corte raso. 
O documento afirma: "O manejo flores
tal com fins energéticos será executado 
principalmente ao longo da ferro via Serra 
dos Carajás-Ponta da Madeira e nas áreas 
objetivo de exploração mineral e agrope
cuária, com aproveitamento do material le
nhoso decorrente da remoção da cobertu
ra florestal, abrangendo cerca de 15 mi
lhões de hectares" (vol. 3, p. IV.6.102). 

Ao afirmar que "a exploração madeirei
ra deverá ser conduzida em direção ao ma-
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Fig. 4. Zoneamento da produção de carvão em função de transportes. O potencial para desmata
mento em grande escala está evidente. 

nejo sustentado da ·floresta" (vol. 3, 
p. IV.18), o PGC-Agrícola incorre numa 
generalidade que deixa transparecer os pou
cos planos específicos que corresponderiam 
a estes objetivos, o que se confirma pela 
ausência orçamentária no relatório. Um 
problema especialmente difícil quanto à 
montagem de sistemas de exploração sus
tentada da floresta é o de que as taxas de 
desconto usadas nos cálculos econômicos 
são mais elevadas do que as taxas biológi
cas de crescimento das essências florestais. 
No caso do PGC-Agrícola, um custo de 
oportunidade de capital de 60/o ao ano em 
termos reais é usado como base para ava
liar as taxas internas de retorno computa
das para os sistemas de produção agrícola 
(vol. 3, p. VIl.10). Como as florestas na
turais não podem crescer nem a metade 
desse ritmo, teria de ser feita alguma mo
dificação no sistema de compensações eco
nômicas para que o manejo sustentado se 
tornasse atraente aos proprietários. 

A Florestas Rio Doce - empresa flores
tal da Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD) do Projeto Ferro de Carajás -
iniciou em 1983 uma série de experiências 
para a produção de carvão vegetal em Bu
riticupu (MA). O projeto visa à remoção 
das árvores menores (as melhores para a 
fabricação do carvão) junto com o sub
bosque em quadras exploradas em diferen
tes graus de intensidade. As experiências in
cluem tratamentos com corte raso e com 
exploração pesada que deixa apenas algu
mas árvores espalhadas em um campo de 
outra forma completamente cortado. Os 
autores do estudo estão entusiasmados com 
o crescimento rápido da vegetação secun
dária em tratamentos de corte raso ou de 

corte quase raso. É duvidosa, no entanto, 
a validade de chamar de manejo florestal 
uma prática que certamente remove toda 
a floresta. 

As experiências em Buriticupu apresen
tam grande potencial para o desmatamen
to na região tanto pelas questões legais e 
semânticas com respeito ao manejo flores
tal, quanto pela demanda enorme implíci
ta nos planos para ferro-gusa. A exigência 
do Código Florestal de 1965 ( decreto-lei n? 
4. 771, artigo 44), de que 500/o de qualquer 
propriedade permaneçam sob cobertura de 
floresta natural, foi reinterpretada pelo Ins
tituto Brasileiro de Desenvolvimento Flo
restal (IBDF), através da instrução norma
tiva n? 302 de 3/7 /84, a fim de permitir o 
desmatamento para culturas anuais e pas
tagens em 200/o de cada propriedade e ma
nejo florestal nos 800/o restantes (o decreto
lei n? 7 .511, de 7 de julho de 1986, modi
fica isto, proibindo completamente odes
matamento, porém permitindo o 'manejo 
florestal' em 1000/o de cada propriedade). 
No caso de o manejo florestal incluir o cor
te raso, deixando-se a área em vegetação 
secundária com vistas (pelo menos em teo
ria) a colheitas futuras, então os obstácu
los legais seriam removidos para permitir 
o rápido desmatamento em terras de pro
priedade particular e nas concessões arren
dadas para firmas que exploram as flores
tas nacionais. A partir dos resultados de 
Buriticupu, vem sendo considerada a hipó
tese de fazer manejo florestal para carvão 
vegetal na Floresta Nacional de Gurupi, lo
calizada na divisa entre Pará e Maranhão. 
Adotar a expressão 'manejo florestal' co
mo um eufemismo para o corte raso agili
zaria o processo de desmatamento. 
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J á que não foi tomada qualquer decisão 
sobre a fonte do carvão para as usinas 

aprovadas, conclui-se que não se conside
rou uma primeira avaliação dos impactos 
ambientais como pré-requisito para a apro
vação. E uma vez feito um investimento 
numa instalação dispendiosa como uma 
usina de ferro-gusa, esta terá um papel se
melhante ao do cuco no ninho. Quando um 
cuco põe um ovo no ninho de outro pássa
ro, o hospedeiro infeliz logo se depara com 
a tarefa de gastar todos os esforços na ali
mentação do enorme filhote do pássaro. 
Da mesma maneira, é inevitável que as flo
restas e toda a economia das áreas em re
dor tenham de suprir as usinas com carvão, 
independentemente dos interesses da popu
lação local. 

A demanda do mercado para carvão ve
getal criada pela implantação do projeto de 
ferro-gusa provavelmente seria forte o su
ficiente para motivar a destruição da flo
resta nativa num raio grande em torno das 
usinas. Não seria forte o bastante, contu
do, para justificar os insumos necessários 
para produzir o carvão de forma sustentá
vel. Para tornar financeiramente atrativa 
a produção a partir de plantações, o preço 
do ferro-gusa teria no mínimo que dobrar. 
As firmas poderiam ter os seus investimen
tos depreciados ao longo do período em 
que a floresta nativa estivesse sendo der
rubada e abandonar a área depois. A im
plantação da primeira usina a operar cus
tou sete milhões de dólares. O item mais 
caro é o alicerce de concreto. As partes aci
ma do solo desgastam-se depois de vida útil 
relativamente curta: de três anos para as 
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Serra dos Carajás 

Reserva Florestal Gurupi 

Fig. S. Ferrovias e locais do projeto de carvão. 
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estruturas de tijolo refratário a sete para 
o alto-forno. A possibilidade de que as em
presas em Carajás mudem de atividade ou 
se instalem em outro lugar é sugerida pela 
história das usinas de f erro-gusa em Minas 
Gerais: o estabelecimento e fechamento das 
usinas segue um padrão cíclico de acordo 
com as flutuações no preço do f erro-gusa. 

A implantação de sistemas sustentáveis 
de produção para satisfazer a procura de 
carvão é desafio muito mais difícil do que 
o simples processamento do f erro-gusa. Os 
incentivos fiscais e outros provenientes do 
PGC podem atrair firmas com pouca com
petência ou vocação para assumir projetos 
de silvicultura ou de manejo florestal, de 
vez que estes são complexos, caros, incer
tos e vagarosos. Muitas das empresas não 
têm experiência na produção de ferro-gusa 
ou de carvão. Várias são de construção ci
vil e tinham contratos na área do Grande 
Carajás, encontrando-se em posição de 
aproveitar os incentivos fiscais lucrativos 
oferecidos pelo PGC. Um erro crasso de
nunciou-a falta de experiência da firma que 
deu início às operações (a Siderúrgica Va
le do Pindaré, da Construtora Bra~il S.A., 
que asfaltou as ruas de Marabá e fazia 
construção civil para a Companhia Vale do 
Rio Doce): a primeira panela de ferro-gusa 
foi esfriada e solidificada antes que o fer
ro derretido fosse colocado nas fôrmas pa
ra fazer lingotes. 

As empresas de f erro-gusa e as agências 
governamentais que as regulam parecem 
não dar grande importância em assegurar 
o abastecimento de carvão vegetal a longo 
prazo . O coordenador de planejamento do 
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PGC ressalta que as firmas são obrigadas 
a produzir por si mesmas 25% das suas ne
cessidades de carvão a partir do sexto ano 
de operação e 50% a partir do décimo. Na 
prática, as plantações ou áreas de manejo 
florestal responsáveis por essas frações da 
demanda não estãc sendo implantadas. 
Aparentemente nenhuma das firmas está 
considerando seriamente as plantações sil
viculturais. Uma das exigências para come
çar a operação é um plano de manejo flo
restal aprovado pelo IBDF. No caso da pri
meira usina, começou-se a operação em 8 
de janeiro de 1988 em Açailândia. A fir
ma fizera um plano de manejo florestal de
vidamente aprovado, mas ainda não tinha 
comprado o terreno com floresta em que 
este seria implantado. A sustentabilidade 
de qualquer plano de manejo é questioná
vel quando despreza informações sobre a 
floresta e outras características de um lo
cal específico. 

O começo da produção de f erro-gusa em 
janeiro de 1988 representa um golpe duro 
aos esforços iniciais do Brasil em regula
mentar os projetos de desenvolvimento pa
ra evitar danos ambientais. Os incentivos 
do PGC foram aprovados depois de 23 de 
janeiro de 1986, quando o Conselho Na
cional do Meio Ambiente (Conama) esta
beleceu a resolução n? 1 para operaciona
lizar a lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
com a exigência de Relatórios sobre Impac
tos ao Meio Ambiente (RIMAs). Nenhum 
RIMA, entretanto, tinha sido aprovado pa
ra qualquer usina de f erro-gusa quando co
meçou a operação. Tampouco tinha sido 
dada a licença de operação exigida pelo ór
gão ambiental do estado do Pará. 

A construção da ferrovia Norte-Sul 
complica bastante a possibilidade de uma 
análise real dos custos e benefícios do pro
grama do carvão de Carajás, uma vez que 
as negociações do governo para firmar con
tratos com as construtoras caminham a to
do vapor. Após serem gastos os mais de 
três bilhões de dólares previstos na cons
trução da ferrovia, as pressões serão pra
ticamente irresistíveis para que se esqueçam 
quaisquer problemas ambientais ou até 
agronômicos nos planos de carvão, pois 
sem produtos a transportar, em especial o 
ferro-gusa, a obra se tornaria injustificá
vel. É claro que a falta do Relatório sobre 
Impacto ao Meio Ambiente não tem sido 
impedimento na corrida para tornar a fer
rovia um fato consumado, e muito menos 
a falta de estudos sobre a sustentabilidade 
e os impactos da produção do insumo mais 
problemático na fabricação do f erro-gusa 
a ser transportado: o carvão de Carajás. ■ 
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A FE MOVE 
MONTANHAS 
MANUEL ELKI 

Entrevista concedida a Fernando 
Ferreira (Ciência Hoje) 

PA AR OYO 

A 
o publicar, no início deste ano, 
um artigo na revista inglesa Na
ture, descrevendo uma vacina 

antimalárica que dá proteção total a 
600/o dos humanos inoculados e parcial 
a 200/o, o colombiano Manuel Elkin Pa
tarroyo saltou da posição de aplicado 
pesquisador do Terceiro Mundo para 
a de um líder mundial nas pesquisas so
bre vacinas sintéticas contra doenças 
tropicais. Os resultados de seus estudos, 
obtidos em apenas cinco anos de pes
quisas, prometem benefícios a mais de 
200 milhões de pessoas ameaçadas ou 
atingidas pela doença. M~dico pela 

Universidade Nacional da Colômbia, com passagens pela 
Universidade Rockefeller - onde trabalhou ao lado do No
bel de Medicina de 1972, Gerald Edelman -, Patarroyo de
fende, com a energia de um jovem de 42 anos, a tese de 
que os problemas dos países do Terceiro Mundo devem ser 
por eles próprios solucionados. "Quem aqui me prova que 
não temos capacidade para superar nossos problemas?'', 
indagou ao abrir sua conferência na II Reunião Anual de 
Pesquisadores em Malária, realizada de 5 a 9 de junho últi
mo, no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 
de São Paulo. Nesta entrevista, o pesquisador colombiano 
fala da vacina antimalárica desenvolvida por sua equipe e, 
mais que isso, faz uma profissão de fé: "Para resolver nos
sos problemas, bastam vontade e determinação." Traba
lhando sete dias por semana, das oito da manhã às dez da 
noite, num laboratório equipado com o que há de melhor 
no mundo, Manuel Patarroyo tem motivos de sobra para 
se orgulhar: provou que, com entusiasmo, trabalho e boas 
condições de pesquisa, o Terceiro Mundo pode perfeitamen
te superar o seu atraso. 
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- Como foi sua formação intelectual? 
- Nasci em novembro de 1946 em Ataco, um pequeno po-

voado colombiano, onde morei até os nove anos. Concluí meu 
segundo grau na cidade de Girardot, que à época tinha uns cem 
mil habitantes; depois fui para Bogotá estudar medicina na Uni
versidade Nacional da Colômbia, onde me formei em 1971. A 
partir do segundo ano do meu curso médico, passei a freqüentar 
a Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos. Foi assim que 
começou o meu treinamento em imunologia. De três a quatro 
meses por ano ficava na companhia do professor Henry Hunkel 
e de seu aluno Gerald Edelman, que, por ter descoberto a estru
tura dos anticorpos, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 
1972. Já formado, passei quase um ano na Universidade Rocke
feller e, em 1973, regressei à Colômbia para organizar o Institu
to de Imunologia. Nessa época, dedicava-me especificamente à 
imunoquímica, daí minha facilidade para lidar com questões que 
envolvam conhecimentos de química. Doutorei-me em medicina 
pela Univer"sidade Nacional da Colômbia. 

- E quando tiveram ink:io suas pesquisas com a malária? 
- Comecei a trabalhar com malária em 1982. Antes trabalhei 

-com febre reumática, tendo chegado à descoberta do marcador 
genético da doença. Os resultados dessa pesquisa foram publi
cados na revista Nature, em março de 1979. Em 1978, com o 
apoio dos pesquisadores Allan Gibowsky e Robert Winchester, 
do laboratório de Henry Hunkel na Universidade Rockefeller, 
descobri também o marcador genético associado à artrite reu
matóide. Nesse mesmo ano decidi trabalhar com vacinas sintéti
cas, a princípio contra a tuberculose e a lepra. Já tínhamos, nes
sa época, um grande laboratório. Fui então à Presidência da Re
pública pedir verbas para organizar um instituto de pesquisas. 
E conseguimos: temos hoje um instituto de excelente qualidade. 

- Esses recursos são todos de seu país? 
- A maior parte sim. Algo vem do exterior: da Alemanha e 

da Holanda, por exemplo; mas só o dinheiro, porque as idéias 
e o trabalho são colombianos. 

- E como funciona o Instituto de Imunologia? 
- Ele funciona junto ao hospital San Juan de Dios, da Uni-

versidade Nacional da Colômbia, onde trabalham 35 pesquisa
dores em regime de dedicação exclusiva. Não damos aulas; só 
temos estudantes de pós-graduação fazendo pesquisa. Trabalha
mos das oito da manhã às dez, onze da noite, todos os dias, com 
muita disciplina. Mas é bom lembrar que o instituto e o meio 
ambiente que o cerca são muito agradáveis, e lá temos de tudo. 
Talvez por isso consigamos produzir tanto. 

- Qual o orçamento do instituto? 
- É de um milhão de dólares por ano, o que aliás não é mui-

to. O que o move é antes de tudo o desejo de resolver os 
problemas. 

- Há outros institutos semelhantes em seu país? 
- Não há similares. Temos problemas de burocracia na Co-

lômbia hoje. 

- E por que o Instituto de Imunologia foge a essa regra? 
- Porque lutei desde o início para evitar que a burocracia se 

instalasse em nosso instituto. As regras são simples: não me in-
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teressa que as pessoas do instituto dêem aulas; aliás, não me in
teressa nada além de sua capacidade de produção científica. Os 
profissionais são relativamente bem pagos e há altos recursos para 
se poder trabalhar, que é o que nós pesquisadores buscamos. 

- As condições de trabalho do Instituto de Imunologia são 
comparáveis às dos maiores institutos do gênero no mundo? 

- Exatamente. Sempre quis criar na Colômbia algo similar 
à Universidade Rockefeller, a Harvard, a Stanford, ao Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts. Mas com um detalhe: que esti
vesse voltado para os nossos problemas. Queria um instituto que 
fizesse pesquisas sobre tuberculose, lepra, malária, diarréia e nu
trição. E é isso que estamos fazendo. 

- Como é jeito o financiamento da pesquisa em seu país? 
- Há uma instituição governamental, a Colciencias, que é 

equivalente, no Brasil, ao CNPq [Conselho Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecnológico]. Mas não pedimos dinhei
ro a esse órgão. O país dispõe de empréstimos do BID [Banco 
Interamericano de Desenvolvimento] para ciência e tecnologia. 
E nós nos beneficiamos desses empréstimos, principalmente pa
ra a compra de equipamentos. 

- A compra de equipamentos está incluída no milhão de dó
lares anuais de que o senhor falou? 

- Não. Esse dinheiro é apenas para garantir o funcionamen
to do instituto, aí incluído o pagamento de funcionários. São es
sas as nossas condições. Veja que não é muito. Volto a dizer que 
o mais importante é a vontade de conseguir. E mais: sempre acre
ditei que as coisas são feitas pelos indivíduos que têm capacida
de de liderança. Para que se chegue a algum lugar, é necessário 
um líder. Alcançamos resultados importantes em nosso institu
to graças à colaboração imensa de todo o país. A Alfândega fa
cilitava as coisas para nós: em apenas um dia, todo o material 
de que precisávamos chegava ao instituto. Isso ajudou e ajuda 
muito. Tivemos também o apoio da indústria privada. É bom 
que se entenda que não precisamos apenas de uma política de 
governo - que inclui o presidente e· seu grupo - e sim de uma 
política de Estado, que envolve o país inteiro. 

- O senhor se considera um llder? 
- Eu soube convencer o meu país de que era importante in-

vestir nas pesquisas que estávamos desenvolvendo. Quem fez is
so fui eu e por isso peço esse crédito para mim. Tratava-se de 
um investimento completo, em que alguém recebia com condi
ções de devolver com benefícios para muitos. Eu saía e apresen
tava nossos resultados à sociedade. Dizia para a imprensa e para 
empresários: "Posso isso e isso, mas não posso mais que isso 
e portanto não vou fazê-lo; preciso de tanto, mas nada disso é 
para mim." Todo mundo sempre me admirou por isso. E mui
tos diziam: "Ajudemos o Patarroyo ! " 

- Essa ajuda que o senhor recebeu do pars se estende tam
bém a outras áreas de pesquisa? 

- Acho que devem ser criados no país 20 institutos iguais ao 
nosso, em áreas como, por exemplo, física de supercondutores, 
biologia molecular de plantas, física e química de carboidratos, 
química teórica. Não será necessário um investimento muito gran
de: uns seis ou sete milhões de dólares para equipar cada institu
to. Penso que com um bom equipamento podemos produzir ciên- ► 

23 



eia de excelência. Encontrar cientistas brasileiros de bom nível 
em todas as partes do mundo me chama a atenção. O que signi
fica que os 'genes' - isto é, inteligência - estão no lugar . Gos
taria muito de vê-los trabalhando em seu próprio país. 

- A que o senhor atribui o fato de esses cientistas estarem 
fora do Brasil? 

- Não tenho explicações. Alguns cientistas me disseram que 
muitos estariam fora por razões políticas. Eu não imaginava is
so. O importante é que todos voltem ao Brasil e o empurrem pa
ra a frente, porque esse país tem 'genes' e recursos. O Brasil é 
muito rico e tem garra para fazer as coisas. E deve fazer porque 

tem condições de assumir uma posição de liderança na América 
Latina. Deve!, é um mandato. Ao lado da Argentina, é o único 
outro colosso que podemos ter na América do Sul. 

- Tomando como referência os laboratórios brasileiros que 
o senhor conhece, acha que seria poss[vel desenvolver aqui um 
trabalho como o que é desenvolvido em seu instituto? 

- Eles não precisariam de muito. Por exemplo, pedi três mi
lhões de dólares ao meu país para comprar equipamentos e con
segui. Por que o Brasil, que tem mais recursos, não pode dar 
ao Departamento de Biofísica da USP [Universidade de São Pau
lo] ou a Antônio Paiva, Francisco Lara ou Erney Camargo dois 

NÃO HÁ MALÁRIA QUE SEMPRE DURE 
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O espetacular avanço meto
dológico observado nos últi
mos anos nas áreas de imuno
logia, parasitologia molecular, 
engenharia genética e quími
ca de proteínas permite que se 
desenvolvam vacinas a partir 
de um projeto racionalmente 
desenhado, fruto do conheci
mento da estrutura antigênica 
do organismo patogênico que 
se quer combater. Assim, após 
a caracterização no microor
ganismo de moléculas capazes 
de ativar o sistema imune do 
hospedeiro (moléculas imuno
gênicas ), pode-se verificar se a 
imunidade induzida tem ou 
não um efeito protetor (imu
nidade protetora) e se esse efei
to é mediado por anticorpos 
e/ou células T. A partir desse 
conhecimento, é possível puri
ficar tais moléculas, definir 
sua estrutura e, com o auxílio 
de técnicas de engenharia ge
nética ou de síntese de peptí
deos, tentar obtê-las em quan
tidade suficiente para testar o 
seu poder imunizante. 

Essa tática vem sendo ado
tada por vários grupos de pes
quisadores interessados na 
produção de uma vacina anti
malárica. No ciclo parasitário 
da malária - aliás bastante 
complexo-, o parasita pas
sa por diferentes estádios ou 
formas evolutivas, não haven
do proteção cruzada, isto é, a 
imunidade contra uma forma, 
a exemplo da injetada pelo in-

seto vetor ( esporozoíto ), não 
funciona contra outra, como 
a que invade a corrente sangüí
nea (merozoíto ). Portanto, de
finir um dos estádios evoluti
vos do parasita e nele concen
trar suas pesquisas é o primei
ro passo a ser dado pelos gru
pos que buscam uma vacina 
contra a doença. Nada impe
de, porém, que uma vacina 
contenha antígenos das várias 
formas evolutivas do parasita. 
Os pesquisadores brasileiros 
Victor e Ruth Nussenzweig, 
por exemplo, trabalham há 
anos na Universidade de No
va York com a forma esporo
zoítica (ver 'Malária: a vacina 
é possível', em Ciência Hoje, 
n? 16). Já Luiz Hildebrando 
Pereira da Silva, também bra
sileiro, que trabalha no Insti
tuto Pasteur, em Paris, optou 
pela forma merozoítica (ver 
'Vacina antimalárica, quase 
uma realidade', em Ciência 
Hoje, n? 5, p. 12). 

Diferentes estratégias po
dem também ser utilizadas na 
identificação de antígenos re
levantes para a indução da 
imunidade protetora. Por 
exemplo, caracterizar as molé
culas do paràsita reconhecidas 
por anticorpos presentes no 
soro de indivíduos ou animais 
infectados ou imunizados com 
extratos parasitários. Ou ca
racterizar as moléculas reco
nhecidas pelas células T ou, 
ainda, procurar em modelos in 

vitro antígenos ou anticorpos 
que interfiram no comporta
mento do parasita, por exem
plo na sua capacidade de pe
netrar nas células. 

A equipe liderada pelo pes
quisador colombiano Manuel 
Elkin Patarroyo, no Instituto 
de Imunologia da Universida
de Nacional da Colômbia, em 
Bogotá, definiu os merozoítos 
de Plasmodium f alciparum 
como material de trabalho. Ao 
invés de procurar antígenos re
conhecidos por anticorpos ou 
células T, os pesquisadores so
lubilizaram extratos totais do 
parasita e separaram as fra-

ções moleculares de diferentes 
pesos através da eletroforese 
em gel de poliacrilamida, téc
nica que, já há alguns anos, 
vem sendo largamente utiliza
da .. Com a aplicação dessa téc
nica, as moléculas de diferen
tes pesos moleculares (diferen
tes tamanhos) formam bandas 
distintas quando submetidas à 
ação de um campo elétrico. O 
grupo de Patarroyo verificou 
então qual das bandas de ex
trato total protegia macacos 
da espécie Aotus trivirgatus ex
perimentalmente infectados 
com P. f alciparum. Para isso 
foi necessário retirar bandas 

Localização dos fragmentos dos aminoácidos NANP (N = asparagina; 
A= alanina; P = prolina) do esporozoíto na proteína sintética. 
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milhões em equipamentos. Meu país tem menos recursos que o 
Brasil - sua população é de 28 milhões e a principal fonte de 
divisas é o café - e conseguimos apoio condizente às nossas ne
cessidades. Quando o preço do café está em baixa, meu país en
tra em colapso. No Brasil é diferente: o café é a sétima ou oitava 
fonte de ingresso de divisas. Não entendo o que acontece. Que 
fique claro que eu não estou fazendo uma crítica; só estou mani
festando um desejo meu de que o Brasil assuma uma posição de 
liderança, para benefício de todos os latino-americanos. 

- Na sua opinião, como é que se poderia alcançar esse obje
tivo? Através de uma política de Estado? 

do gel e injetar a proteína nos 
macacos. Trata-se de um tra
balho preliminar exaustivo, 
uma vez que dezenas de ban
das aparecem em um gel de 
poliacrilamida de um extrato 
bruto do parasita. 

Duas bandas revelaram-se 
especialmente eficientes na 
sua capacidade de induzir pro
teção nos macacos infectados. 
A proteína predominante nes
sas bandas foi então caracte
rizada e a sua seqüência de 
aminoácidos parcialmente de
finida. Definiu-se também a 
seqüência de aminoácidos de 
uma terceira proteína, cujo 
potencial imunizante deter
minou-se previamente. Quan
do injetadas em macacos, es
sas três proteínas, em conjun
to, induziram um alto grau de 
proteção. A partir daí, os pes
quisadores colombianos sinte
tizaram duas moléculas for
madas por seqüências poten
cialmente imunogênicas das 
três proteínas acima descritas, 
entremeadas pela seqüência 
repetitiva da proteína circuns
porozoíta de esporozoítos de 
P. falciparum (NANP, ver fi
gura). Essas moléculas híbri
das foram então polimeriza
das para formar um antígeno 
de alto peso molecular e inje
tadas em voluntários huma
nos normais (uma em um gru
po, outra em outro; um tercei
ro grupo serviu de controle). 

Após a vacinação, todos os 
indivíduos foram infectados 
com merozoítos. Os resulta-
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dos obtidos, altamente pro
missores, podem ser resumi
dos da seguinte forma: níveis 
elevados de parasitas foram 
detectados no sangue dos qua
tro indivíduos-controle, a par
tir do sétimo dia pós-inocula
ção, e todos tiveram de ser tra
tados com antimaláricos. Dos 
quatro que receberam um dos 
polímeros, dois comportaram
se como os indivíduos-contro
le e os outros dois precisaram 
de tratamento nos 13? e 14? 
dias pós-infecção. No grupo 
imunizado com o outro polí
mero (cinco indivíduos), três 
apresentaram uma forma ex
tremamente branda da doen
ça e se recuperaram esponta
neamente; os outros dois fo
ram tratados nos 18? e 20? 
dias após a infecção. 

Manuel Patarroyo e seus 
colaboradores concluíram seu 
trabalho afirmando que, na 
presença de imunopotencia
dores (adjuvantes), o uso des
sas vacinas poderia produzir 
resultados ainda mais eficazes 
que os já alcançados. Um da
do que merece análise cuida
dosa diz respeito ao fato de os 
autores do trabalho não terem 
observado nenhuma correla
ção entre os indicadores da 
imunidade humoral ou celular 
e a proteção induzida nos in
divíduos imunizados. 

Marcello André Barcinski 
Instituto de Biofísica, 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro 

Localização do fragmento de um dos peptídeos imunogênicos na proteí
na sintética. 

- Sim, de Estado, não de governo. Muitos confundem Esta
do com governo. Dizem que deveria haver uma política de Esta
do e estão falando de governo. Política de Estado somos todos 
nós, você, eu, o governo. Governo é Sarney, por exemplo. São 
coisas distintas. Uma política de Estado implica o apoio à pes
quisa também por parte da empresa privada, da Alfândega, de 
todos. Isso aliás já sucede em meu país graças a uma batalha mi
nha. Tempos atrás eu ia à aduana e dizia: "Olha, preciso que 
vocês me tirem isso rápido; não posso esperar cinco dias porque 
senão pode estragar.'' Pouco a pouco eu os convenci de que era 
muito bom que eles fizessem tudo rápido. Hoje não preciso mais 
ir à aduana. O pessoal que trabalha lá já se convenceu de que 
é importante colaborar. Mas foi necessário que alguém fosse até 
lá e os convencesse. Até certo ponto esse é um problema de ati
tude. Trata-se de assumir uma posição política. Nego-me a acei
tar que nossos problemas tenham que ser solucionados por paí
ses que não os têm e os estudam só porque são desenvolvidos. 
Por que devo aceitar que a Austrália, os Estados Unidos ou a 
Inglaterra resolvam o problema da malária, quando esse proble
ma é nosso? É muito curioso observar que os cientistas que es
tão prestes também a encontrar uma solução para o problema 
da malária são brasileiros que trabalham no exterior: Ruth Nus
senzweig, na Universidade de Nova York, e Luiz Hildebrando 
Pereira da Silva, no Instituto Pasteur, na França. Antônio Pai
va começou a fazer síntese de peptídeos há 14 anos, pelo menos 
dez anos antes de mim. Mas ele não recebeu apoio suficiente pa
ra levar adiante suas pesquisas. Francisco Lara, que conhece bio
logia molecular em profundidade, não tem muito a fazer no mo
mento porque não dispõe do que precisa, o que, aliás, não é mui
to, não passa de cinco milhões de dólares para compra de equi
pamentos. Para fazer ciência de ponta, da melhor, cinco milhões 
de dólares não é nada. Eu não entendo isso. É gente muito boa, 
muito bem treinada, sem poder trabalhar. Não estou criticando, 
estou querendo que isso mude no Brasil. Tenho batalhado mui
to na Colômbia. Daqui a cinco anos devemos ter pelo menos dez 
institutos organizados. Vou conseguir isso, a menos que eu morra. 
É a única alternativa. É bom que outro país o faça também para 
que haja massa crítica e intercâmbio. ► 
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- Como se dá o investimento privado no Instituto de 
Imunologia? 

- Diria que está começando. Mas já não peço mais ajuda pa
ra nós mesmos. Tenho canalizado para os outros muito do que 
nos é oferecido. Interessa-me agora que outras áreas se desen
volvam rapidamente. 

- Há na Colômbia algum tipo de sociedade cientifica seme
lhante à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência? 

- Sim, mas é muito débil, necessita fortificar-se enormemen
te e assumir uma posição. Tudo isso resultaria da vontade das 
pessoas de fazer alguma coisa. Não é tanto problema de dinhei
ro, é antes uma questão de atitude, de querer fazer. Dinheiro você 
vai, pede, diz a todos que precisa e você acaba conseguindo. É 
também uma questão de querer. 

- Como se desenvolveu o trabalho com a vacina da malária? 
- Inicialmente isolei as proteínas, visando detectar aquelas 

que tinham poder de proteção. Depois que reconheci as de peso 
molecular 155, 83, 55 e 35 quilodáltons [kDa], dediquei-me ao 
estudo de suas características químicas, a sua composição em ami
noácidos. Averigüei a química de duas, as de 55 e 35 kDa. O 
grupo australiano publicou a química da proteína de 155 kDa 
e o da Inglaterra, a de 83 kDa. O que fiz foi a síntese química 
de fragmentos e experimentei cada um deles em macacos, vaci
nando-os e verificando se havia proteção. Oito ou dez desses frag
mentos tinham poder parcial de proteção, na medida em que re
tardavam o aparecimento da doença. Foi então que decidi mis
turar fragmentos de duas ou três proteínas distintas. Comecei 
com a mistura de duas e logo cheguei a três. É provável que o 
que está faltando para os 20% seja a mistura· de quatro. Mas 
isso implica muito mais combinações. Tendo feito a mistura de 
três, vimos que ela protegia bem: 60% dos macacos vacinados 
não desenvolviam a doença; 20% se infectavam muito levemen
te e melhoravam e os outros 20% desenvolviam a doença . Ao 
ver que os peptídeos produzidos por nós eram inócuos aos ma
cacos, pedi permissão ao Ministério da Saúde para estudos com 
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humanos. Já havíamos antes apresentado nosso protoc9lo. Ele 
seguia a linha de Helsinque para os estudos com seres humanos 
e as recomendações do Conselho de Organizações Internacionais 
de Ciências Médicas, do Comitê Consultivo de Pesquisas Médi
cas Mundial e da Organização Mundial de Saúde. Por que tudo 
isso? Havíamos descoberto uma vacina e a sua validade poderia 
ser questionada. Como era um latino-americano que a havia de
senvolvido, não podíamos cometer o menor deslize. Nós, colom
bianos, não temos uma boa imagem no exterior. Também foi 
criado na Colômbia, para acompanhar nossa pesquisa, um co
mitê nacional de ética médica, presidido pelo ministro da Saúde 
e composto pelo presidente da Academia Nacional de Medicina, 
o decano da Faculdade de Medicina da Universidade Nacional 
da Colômbia, o presidente do Comitê de Medicina, o presidente 
do Tribunal de Ética Médica, o diretor do hospital onde eu tra
balhava, o diretor da Segurança Social e o diretor do Hospital 
Militar. Como todo mundo estava observando meu trabalho, não 
podia haver o menor desvio. Talvez por isso o estudo tenha saí
do perfeito. Sofri muito, pois não é fácil fazer um estudo des
ses. Se acontece algo a um macaco e ele morre, lamenta-se: "Que 
pena, morreu o macaco!" Mas se um ser humano sofre uma le
são, por exemplo, tudo se complica. 

- Quanto tempo o senhor levou para desenvolver a vacina? 
- Comecei a trabalhar em dezembro de 1982. Em apenas cin-

co anos fizemos tudo. Em 1983 e 1984 estudei as proteínas em 
macacos, e até 1985 os peptídeos, também em macacos. Em ja
neiro de 1986 já sabia que a vacina funcionava. Já nos primeiros 
testes com macacos, sabia que funcionava. Durante todo o ano 
de 1986 me dediquei a reproduzir o experimento: uma vez com 
17 macacos, outra com 12 e outra com dez, para estar seguro 
de que funcionava. O problema não é convencer os outro-s; an
tes, é preciso estar convicto de que realmente funciona. As pes
quisas com humanos - um batalhão de quatrocentos voluntá
rios do Exército - tiveram início em fevereiro de 1987. 

- Como foi que o senhor chegou aos voluntários do Exército? 
- Essa história é muito divertida. Na hora da verdade eles 

acabaram atuando mais rapidamente do que eu. Estava temero
so e assustado, o que é perfeitamente normal numa pesquisa co
mo a que estávamos desenvolvendo: pela primeira vez na histó
ria, alguém vacinava com peptídeos sintéticos. Eu não sabia até 
aquele momento que a Ruth Nessenzweig estava fazendo ensaios 
com humanos. Como já me sentia sem saída e como não havía
mos detectado lesão cerebral, renal, cardíaca, nem danos nos va
sos sangüíneos, nada, nos macacos que estudamos, propus a meus 
colaboradores que vacinássemos a nós mesmos. Todos aceita
ram. Mas um amigo meu que é médico psiquiatra e vice-reitor 
da Universidade Nacional da Colômbia, Ismael Roldan, argu
mentou que num estudo como o que desenvolvíamos a auto-ex
perimentação não tinha o menor valor e sugeriu que pedíssemos 
a colaboração da Faculdade de Medicina e das forças militares. 
Entre os estudantes de medicina, apenas alguns estavam dispos
tos a colaborar. Telefonei ao ministro da Defesa e pedi-lhe uma 
audiência para expor as dificuldades que estávamos enfrentan
do. Ele aceitou receber-me no dia seguinte, desde que aceitásse
mos três condições: que os voluntários fossem absolutamente vo
luntários, que fossem os indivíduos mais instruídos das forças 
militares e que se mantivesse um sigilo absoluto em torno da ques
tão. De repente, os militares começaram a dizer: "O senhor já 
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Pesquisadores envolvidos na descoberta da vacina contra a malária. 

falou com os soldados? Já há 109 voluntários. Quando o senhor 
começa os experimentos?" Como eu estava assustado, no fun
do não queria começar. Apesar de tudo estar pronto para o iní
cio dos experimentos , demorei bastante tempo ainda para come
çar a realizá-los. A primeira vacinação só foi ocorrer no dia 25 
de março do ano passado. Dos 109 voluntários, foram selecio
nados 13, oriundos do altiplano e portanto isentos de anticor
pos para a malária. Eram todos indivíduos muito bem estrutu
rados. Nove deles foram vacinados e os outros quatro serviram 
de controle. Cada um recebeu uma injeção com um milhão de 
trofozoítos do parasita. Em apenas 48 horas esse número subia 
para 50 milhões de esporozoítos infectantes. Um milhão dos que 
permanecem dentro dos glóbulos vermelhos, os trofozoítos, são 
inacessíveis ao sistema de defesa. Isso equivale à infecção causa
da por milhares de esporozoítos ao mesmo tempo ou a dezenas 
de picadas de mosquitos infectados de uma só vez. 

- Além desses, foram realizados outros experimentos com 
humanos? 

- Sim, vacinamos 81 indivíduos com o mesmo peptídeo e 110 
foram utilizados como controle. Mas os resultados desses expe
rimentos só serão publicados mais tarde. 

- Estão sendo testadas no instituto outras vacinas contra a 
malária ou outras doenças? 

- Sim, estão. Mas por enquanto não gostaria de adiantar na
da sobre esses trabalhos. 

- Em que seu trabalho - sua técnica e metodologia de pes
quisa - inovou frente aos outros estudos desenvolvidos no mun
do no campo da produção de uma vacina antimalárica? 
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- Talvez não tenha inovado tanto. Talvez eu seja mais meti
culoso na parte química. Meu treinamento, como já disse, foi 
muito voltado para a imunoquímica. Tenho um marco concei
tuai muito químico das coisas, penso sempre em três dimensões. 
Quando vejo uma seqüência de aminoácidos, começo a imaginá-la 
no espaço. Vou lendo as letras da seqüência e imediatamente co
meço a imaginar sua estrutufa. Quase posso selecionar os frag
mentos que servem. Além disso, fazemos síntese múltipla de pep
tídeos em fase sólida, um método extremamente rápido de sinte
tizar quimicamente uma proteína, aprendido com o pesquisador 
norte-americano Richard Houghten. Levamos vantagem nave
locidade para sintetizar as proteínas do ponto de vista químico 
e observar rapidamente no macaco se funciona ou não. Temos 
muitos macacos, e isso é uma outra grande vantagem. Nos Esta
dos Unidos é diferente: lá os pesquisadores utilizam o macaco 
em seus experimentos e têm que seguir com ele até a morte. Eu, 
por exemplo, utilizei 768 macacos durante todo o estudo. Des
ses, tenho atualmente 180; os outros foram devolvidos ao Inde
rena [Instituto Nacional de Recursos Naturais], instituição equi
valente à norte-americana Wild Life Society Foundation, que se 
ocupa desses animais. Temos também um computador de exce
lente qualidade para fazer desenhos de moléculas. Nós o utiliza
mos também para fazer fotos e ilustrações, com os algoritmos 
que recebemos das universidades de Londres, Stanford e 
Grõningen. 

- Quantas pessoas participaram da pesquisa com a malária? 
- Doze, todos colombianos. Para a Colômbia, o desenvolvi-

mento da vacina foi motivo de orgulho. Oferecemos ao país, em 
um determinado momento, a oportunidade de sustentar-se com 
seus próprios pés e dizer: "Podemos!" ■ 
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Lúcia Klein 
Financiadora de Estudos e Projetos 

Nelson Giordano Delgado 
Curso de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Agrícola, 
Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro 

Existe uma associação estreita 
entre a disponibilidade de 
recursos para a pesquisa científica 
e o acesso da Finep às instâncias 
decisórias governamentais. 
A dinâmica dessa relação é 
analisada nas décadas de 
1970, período áureo do FNDCT, 
e 1980 - quando ocorre uma 
acentuada redução dos 
recursos do fundo. 

• • 

evolução do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT), ao longo 

dos 15 anos em que a Financiadora de Es
tudos e Projetos (Finep) vem atuando co
mo sua Secretaria Executiva, percorreu três 
etapas distintas: de 1972 a 1978, o período 
de consolidação do fundo como instrumen
to de política científica; de 1979 a 1984, a 
fase marcada pelo declínio acentuado de 
seus recursos; e finalmente de 1985 aos nos
sos dias, quando se conjugam esforços para 
recuperá-lo e se tornam claras as dificul
dades para adequá-lo às exigências de um 
novo estádio de desenvolvimento científi
co e tecnológico. 

,.o. 
• • 

Na primeira fase, o padrão de financia
mento à área científica baseou-se em um 
crescimento do FNDCT contínuo e direcio
nado ao apoio institucional. Implantaram
se novos prograw.as de pós-graduação e 
ampliaram-se os antigos, enquanto a infra
estrutura de pesquisa científica também se 
expandia e se modernizava. Essa etapa foi 
marcada por uma conjuntura extremamen
te favorável , pois a Finep desfrutava de si
tuação privilegiada no núcleo restrito da 
policy making, ao mesmo tempo em que 
o governo federal detinha uma considerá
vel capacidade de mobilização de recursos. 

No período seguinte, assiste-se ao gra
dual enfraquecimento político-institucional 
da Finep e à redistribuição dos recursos en
tre as várias agências de ciência e tecnolo
gia (c&t), com prejuízo para o FNDCT. 
Surgem tentativas de redução da Finep à 
sua dimensão tecnológica e de absorção do 
FNDCT por outras agências. Em vista dis
so, a política adotada pelo fundo passa a 
privilegiar projetos específicos e a dinami
zar sua atividade na á"rea tecnológica . 

• • • • 
• • , • 
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Com a criação do Ministério da Ciência 
e Tecnologia (MCT), em 1985, reestrutura
se o sistema de c&t, do que resulta um re
forço do posicionamento institucional da 
Finep, embora os recursos do FNDCT não 
tenham recuperado os níveis alcançados na 
década de 1970. Essa situação impõe sérios 
obstáculos à implementação de uma nova 
política científica pela Finep, contribuin
do para acentuar o desequilíbrio entre suas 
dimensões científica e tecnológica. 

O corte no padrão de atuação da Finep 
situa-se entre os anos de 1978 e 1979. Até 
o final do governo Geisel a Finep vivera 
uma etapa de inserção privilegiada na Se
plan, tendo seu acesso aos centros decisó
rios da política econômica garantido por 
coalizões burocráticas de grande eficiência, 
às quais não faltaram, como é usual, com
ponentes pessoais extremamente fortes. 

Durante esse período, a Finep funcionou 
nos moldes de uma 'administração parale
la', com estrutura ágil e flexível, articulan
do-se com o alto escalão ministerial e man
tendo sua autonomia nas áreas científica 
e tecnológica. 

A gestão dos recursos do FNDCT permi
tiu à Finep apoiar a expansão da infra-estru
tura de pesquisa científica e da pós-gra
duação, desempenhando funções que origi
nalmente seriam da alçada do antigo Minis
tério da Educação e Cultura. Assim, ela con
seguiu escapar ao jogo de interesses e aos en
traves burocráticos inerentes à estrutura uni
versitária brasileira, consolidando as chama
das 'ilhas de competência' dentro da univer
sidade. Através de uma articulação direta en-

E~ToV 
DESEtJVoL\/EtlDo 

tre a Finep e os grupos de excelência e suas 
coordenações, institucionaliza-se o bypass à 
hierarquia universitária, gerando-se, com is
so, tensões entre os grupos de pesquisa finan
ciados com recursos do FNDCT e o restante 
do corpo docente. 

A expansão contínua dos recursos do 
FNDCT até 1977 resultara, basicamente, 
(a) da ênfase no papel modernizante do Es
tado como estimulador de atividades tan
to produtivas quanto não diretamente pro
dutivas, (b) de uma disponibilidade de re
cursos relativamente confortável para ati
vidades vinculadas ao setor estatal, e (c) do 
acesso da Finep às instâncias decisórias res
ponsáveis pela definição do orçamento f e
deral. Em certo momento o presidente da 
Finep chegou a acumular a Secretaria Ge
ral Adjunta da Secretaria de Planejamen
to (Seplan) e a Vice-presidência do Conse
lho Nacional de Desenvolvimento Cientí
fico e Tecnológico (CNPq). 
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Diante do consenso, que prevalecia den
tro da própria Finep, quanto ao papel atri
buído ao FNDCT, de sustentar as necessi
dades básicas de operação das atividades 
de pesquisa no país, a renovação dos con
vênios e a dependência crescente das insti
tuições para com o FNDCTnão se coloca
vam como questões relevantes. Não havia, 
assim, uma expectativa de que as institui
ções de ensino e pesquisa viessem a se auto
sustentar: trabalhava-se com a hipótese de 
que haveria uma expansão intermitente e 
significativa da demanda pelos recursos do 
FNDCT. O apoio institucional era a regra, 
e o financiamento a projetos específicos a 
exceção de que se valiam as instituições pa
ra obter os recursos de que necessitavam. 
A concentração de recursos em determina
das instituições constituía a tônica e se ex
pressava na concessão de vários financia
mentos para projetos complementares no 
mesmo ano ou de financiamentos comple
mentares para os mesmos programas em 
anos subseqüentes. 

A partir de 1975 produz-se uma concen
tração acentuada dos recursos do FNDCT 
em um número reduzido de instituições. A 
recém-criada Coordenação de Programas 
de Pós-Graduação em Engenharia (Cop
pe), por exemplo, recebeu naquele ano 
29% do total dos recursos. Em 1976, quan
do se verificou pela primeira vez uma que
da no FNDCT, nada menos do que 61 % 

do total foram alocados a apenas quatro 
instituições, uma delas a Pontifícia Univer
sidade Católica do Rio de Janeiro, que ab
sorveu 40% dos recursos para aquele ano. 
Em 1977 só 11 instituições absorveram 
70% do FNDCT e em 1978 apenas 14 ope
rações responderam por 76% dos recursos. 
O ano de 1978 marcou o ponto de infle
xão na curva relativa aos montantes glo
bais do FNDCT: a partir daí verifica-se um 
declínio acentuado em seus recursos, que 
atingiram em 1984 o seu nível mais baixo, 
correspondente a apenas 21,2% da verba 
disponível em 1975, sua fase áurea (ver fi
guras 1 e 2). 

A té o início da década de 1980, os 
sucessivos_ cortes no orçamento 
real do FNDCT foram neutrali-

zados pela dimirruição progressiva dos re
passes tradicionalmente feitos pela Finep 
à Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) e ao 
CNPq. O agravamento da crise econômi
ca e o aumento do déficit do orçamento pú
blico configuraram, no entanto, um qua
dro desfavorável à atuação da Finep e à 
consolidação do FNDCT como principal 
instrumento da política científica. Contu
do, a escassez de recursos estatais, embo
ra represente uma limitação importante, 
por si só não explica a queda vertiginosa 
nos recursos do fundo. Antes, ela define 

uma situação em que a competição pelos 
recursos se torna mais acirrada, configu
rando um contexto em que a redistribui
ção passa a ser a tônica. 

Esse quadro se agravaria com as altera
ções introduzidas pelo governo Figueiredo 
na equipe responsável pela política econô
mica. Ascenderam aos postos-chave da Se
plan quadros que, durante o governo Gei
sel, compunham o alto escalão do Minis
tério da Fazenda, afastando-se a equipe li
derada pelo ministro Reis Velloso, que du
rante dez anos dera ênfase a uma política 
industrial conjugada ao desenvolvimento 
científico e tecnológico, e na qual coubera 
à Finep um papel de destaque . Paralela
mente, CNPq e Capes articulam-se, com 
sucesso, pard ampliar sua participação no 
total de recursos de c&t (figura 3). Enquan
to as duas agências conseguiam aumentar 
de forma expressiva sua participação rela
tiva nos recursos para c&t, o FNDCT ti
nha seu orçamento brutalmente reduzido, 
sugerindo que o que está em curso é, na 
verdade, um processo de redistribuição de 
recursos entre agências. Dessa forma, mes
mo durante o período que se poderia cha
mar de 'penúria absoluta', o biênio 
1983/ 1984 - quando houve uma queda ge
ral em todos os recursos para c&t - , é pos
sível discriminar entre os que perdem mais 
- o FNDCT - e os que pouco perdem -
o CNPq e, especialmente, a Capes . 

RECURSOS E REPASSES (1970-1987) 
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Recursos do Tesouro 

Anos Valores* lndices 
Total 

(A) (B) 

1970 1.078.307,9 17, 1 -
1971 1.473.210,0 23,4 -
1972 2.828.278,5 44,9 -
1973 4.497 .231,2 71,4 60.625,9 

1974 5.612.228,6 89,2 984.010,7 

1975 9.243.276, 7 146,8 2.961.300,9 

1976 4.406.638, 7 70,0 1.455.022,2 

1977 8.384.974,3 133,2 550.292,7 

1978 6.295.200,6 100,0· 2.360.040,2 

1979 5.118.612,0 81,3 1.982.448, 7 

1980 5.419.924,5 86, 1 1.708.632,2 

1981 3.725.559,9 59,2 1.227.389,3 

1982 3.783.828,0 60, 1 1.043.461, 1 

1983 2.536.805,4 40,3 63.737,0 

1984 1.897.606,5 30, 1 -
1985 2.362. 735,8 37,5 39.302,3 

1986 3. 732.498,3 59,3 367.856,8 

1987 3.663.506,0 58,2 740.000,0 

• Valores em milhares de cruzados (junho de 1987). 
Fontes: Finep, D.IV - DPO, Acompanhamento orçamentário 1987 Junho, pp . 72-76; 

Finep, D.IV - DPO, Acompanhamento orçamentário 1987 Agosto, p. 1. 

Repasses do FNDCT para a Finep 
1 

Para Finep/ Para programas % % % 
ADTEN (C) do FNDCT (O) (C/Bl (D/B) (B/A) 

- - - - -
- - - - -
- - - - -

60.625,9 - 100,0 - 1,4 

607.991,4 376.019,3 61,8 38,2 17,5 

1, 116.068,2 1 .845.232, 7 37,7 62,3 32,0 

1.039.301,6 415.720,6 71,4 28,6 33,0 

459.435,5 90.857, 1 83,4 16,6 6,6 

1.688.647,2 671.393,0 71,6 28,4 37,5 

702.410, 1 1.280.038, 7 35,4 64,6 38,7 

262.589,6 1.446.042,7 15,4 84,6 31,5 

437.881,0 789.508,3 35,7 64,3 33,0 

561.306,4 482.154,7 53,8 46,2 27,6 

11.008,4 52.728,6 17,3 82,7 2,5 

- - - - -
39.302,3 - 100,0 - 1,7 

367.856,8 - 100,0 - 9,9 

- - - - 20,2 
1 
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FNDCT - RECURSOS NO PERfODO 1970-1988 
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Fonte: Finep, Acompanhamento orçamentário 1987 - Agosto, p. 6 

A partir de 1981, as aplicações realiza
das via FNDCT e aquelas executadas com 
recursos diretamente alocados à Secretaria 
Geral da Seplan - e que se destinam a re
passes ao CNPq e à Capes - passam a 
compor, ao lado de outros programas, a 
rubrica 'Encargos Gerais da União' (EGU) . 
Entre 1982 e 1984, o FNDCT sofreu uma 
perda de aproximadamente Cz$ 1,950 mi
lhão, enquanto no mesmo período a Seplan 
foi beneficiada em cerca de Cz$ 1,770 mi
lhão (cálculo de junho/1987), o que torna 
inequívoca a transferência de fundos do 
primeiro para a segunda. Em conseqüên
cia desse processo de redistribuição de re
cursos, a participação do FNDCT no total 
do EGU declinou de praticamente 100% 
para apenas 11 % do total das aplicações 
(figura 4) em 1985, último ano em que foi 
incluído nessa rubrica. Convém assinalar 
que 1985 constituiu um ano atípico em ra
zão do aumento de recursos de 187 ,2% na 
rubrica do EGU. 

O processo de redistribuição dos recur
sos entre as agências corresponde à trans
ferência da hegemonia na condução da po
lítica econômica e da coordenação das po
líticas setoriais, que passou da área da Fa
zenda para a do Planejamento. A queda 
do ministro Simonsen, seguida da nomea
ção de Delfim Netto, contribuiu para con
solidar a tendência a erigir-se a Seplan em 
núcleo decisório do governo Figueiredo. 
Durante a gestão Delfim Netto, a Finep 
defrontou-se com uma notória dificulda
de de acesso ao alto escalão da Seplan. Em 
contrapartida, o CNPq se fortaleceu e, 
através de uma estratégia agressiva, procu
rou assumir as funções de órgão formula
dor da política científica, restringindo a Fi-
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nep ao papel de mero executor. Nesse pe
ríodo, propostas elaboradas pela Seplan e 
pelo MEC coincidiram na tentativa de car
rear grande parte dos recursos do FNDCT 
para a Capes e o CNPq e de definir como 
função prioritária da Finep o fomento à 
área tecnológica. 

Assim, com a perda de acesso aos esca
lões decisórios da Seplan, esvaziou-se a ca
pacidade da Finep de gerar iniciativas ao 
nível político-institucional, acomodando
se às mudanças que lhe foram impostas e 
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procurando articular um discurso em que 
sobressaía a ênfase em sua dimensão tec
nológica. Sua atuação pautou-se por uma 
estratégia de sobrevivência, na tentativa de 
explorar o espaço institucional que, em 
conseqüência da acirrada disputa interbu
rocrática, lhe fora reservado e que, além 
do mais, não se encontrava 'em litígio'. O 
fortalecimento de seu perfil tecnológico en
volveria a mobilização de uma competên
cia de que a Finep, na verdade, já dispu
nha desde o final da década de 1970, tanto 
no que se refere a quadros técnicos, quan
to a informações e subsídios, e que remon
tavam à sua experiência na elaboração de 
estudos pioneiros sobre estrutura industrial 
e desenvolvimento tecnológico. É sobre es
ses estudos e diagnósticos setoriais que· a 
Finep embasaria sua atuação nas áreas de 
ponta, inicialmente a petroquímica, mais 
tarde a informática. 

A tentativa - inicialmente do MEC 
e mais tarde da própria Seplan -
de reduzir a atuação da Finep à 

área tecnológica, visava, em última instân
cia, a retirar-lhe uma parcela significativa 
dos recursos do FNDCT. Assim, em mar
ço de 1981 o então ministro ·da Educação, 
general Rubem Ludwig, propôs a trans
ferência para a Capes dos recursos do 
FNDCT aplicados em universidades sob a 
forma de apoio à manutenção básica dos 
centros de ensino e pesquisa. Alegava que 
a atuação da Finep nessa área gerava ten
são e desigualdade, constituindo-se tam
bém num foco de instabilidade em virtude 
de seu caráter temporário. 
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DESPESA EXECUTADA PARA c&t : CNPq. Capes, FNDCT (1980-1986) 

1 CNPq Capes FNDCT Total 

Anos Valores* lndice % Valores* lndice % Valores* lndice % Valores* lndice % 

1980 3.523.639,2 100,0 41,9 387.240,6 100,0 4,6 4.496.987,5 100,0 53,5 8.407.867,3 100,0 100,0 

1981 4.673.178,0 132,6 53,4 978.188,0 252,6 11,2 3. 101 .981,8 69,0 

1982 5.215.136,8 148,0 52,2 1.255.558,4 324,2 12,6 3.521 .549,6 78,3 

1983 4.655.584, 1 132, 1 60,3 1.150.167,8 297,0 14,9 1.917.549,6 42,6 

1984 4.135.795,0 117,4 60,8 1.101.527,8 284,5 16,2 1.563.951,8 34,8 

1985 6.149.023,8 174,5 64,0 1.562.643,2 403,5 16,2 1.898.994,7 42,2 

1986 5.658.589,3 160,6 48,8 2.174.971, 1 561,7 18,7 3.773.468,5 83,9 

• Valores em milhares de cruzados (junho de 1987). 
Fonte: Orçamento da União por Entidades - Recursos do Tesouro. 

Na verdade, como sugere Anthony 
Downs, o processo de expansão das fun
ções e do espectro de atuação de uma agên
cia burocrática - sobretucto quando im
plica uma drástica redução na esfera de 
ação e de poder de uma ou mais institui
ções - orienta-se por um cálculo político 
que define como essencial a montagem de 
uma sólida retaguarda de apoio às suas pre
tensões. O fato de que, em última instân
cia, a proposta da Capes pretendesse o seu 
próprio fortalecimento institucional e fi
nanceiro remete à conclusão de que a com
petição por recursos entre as agências de 
financiamento à pesquisa se inscreve no 
quadro de uma intensa disputa de poder, 
travada no início da década de 1980. 

O fato, entretanto, é que a Capes não te
ria assumido a ofensiva, nem o MEC ar
riscaria um enfrentamento com o ministro
chefe da Seplan, se a vulnerabilidade e o 
isolamento político da Finep não estives-
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sem patentes. Coincidentemente, partiria 
da própria Seplan, um ano mais tarde 
(1982), a iniciativa de reformular o finan
ciamento à pesquisa e à pós-graduação. A 
proposta significava uma redução substan
cial das funções tanto da Finep quanto do 
CNPq e da influência de ambos sobre o 
processo de alocação de recursos. Com a 
transferência, para a Capes, de grande par
te do FNDCT, a Finep seria praticamente 
marginalizada da área científica, ao passo 
que o CNPq perderia o controle de seus ins
titutos de pesquisa. 

Um dos efeitos desse duplo processo -
queda vertiginosa dos recursos do FNDCT 
e tentativa de reduzir a área de atuação da 
Finep - foi a necessidade de uma defini
ção mais estrita dos critérios de alocação, 
expressa por sucessivas reformulações na 
sistemática de apoio institucional. Subme
tia-se, de início, o apoio institucional a uma 
limitação temporal, em seguida determina-

35,4 8.753.347,8 104, 1 100,0 

35,2 9.992.244,8 118,8 100,0 

24,8 7. 723.301,5 91,9 100,0 

23,0 6.801.274,6 80,9 100,0 

19,8 9.610.661, 7 114,3 100,0 

32,5 11.607 .028,9 138,0 100,0 

va-se a suspensão dessa modalidade de fi
nanciamento e sua substituição pela aloca
ção de recursos a projetos específicos. Des
sa forma, a Finep não dispunha de meios 
para desempenhar satisfatoriamente o pa
pel que assumira ao longo de quase dez 
anos de gestão do FNDCT. Como corolá
rio, intensificaram-se as pressões da comu
nidade científica pela continuidade de 
apoio a programas de amplo alcance, de
pendentes de respaldo governamental, ge
rando um foco permanente de tensão en
tre a Finep e a comunidade. o ano de 1987 assiste à consolida

ção do desequilíbrio entre as di
mensões científica e tecnológica 

na Finep. Na raiz desse desequilíbrio, em 
que a dimensão tecnológica saiu fortaleci
da, reside a progressiva deterioração do 
FNDCT. Na tentativa de compensar essa 
perda, a Finep passou a direcionar sua ação 
tanto para operações com retorno quan
to a melhor instrumentalizar-se para uma 
atuação dirigida à política tecnológica. O 
salto nos montantes globais canalizados pa
ra o Apoio ao Desenvolvimento Tecnoló
gico da Empresa Nacional (ADTEN) -
consideravelmente reforçado pelo ingres
so de recursos do Fundo Nacional de De
senvolvimento (FND) - atuou como um 
estímulo à demanda por financiamentos 
nessa linha de atuação, concorrendo para 
consolidar a dimensão tecnológica da Fi
nep. No entanto, a ocorrência desse fenô
meno em uma conjuntura adversa à nego
ciação de recursos para o FN DCT acabou 
por ampliar excessivamente o desnível en
tre os recursos alocados nas duas linhas, 
tornando real - e não apenas potencial -
o desequilíbrio entre as dimensões tecno
lógica e científica dentro da empresa. 

As questões que se colocam hoje são: co
mo enfrentar esse impasse e quais as pos
sibilidades· de reduzir-se o desequilíbrio sem 
prejudicar o espaço conquistado pela Finep 
na área tecnológica? Para respondê-las, é 
preciso repensar os dois parâmetros que du-
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rante anos se constituíram no eixo central 
de atuação da agência: sua disponibilida
de de recursos e sua inserção no poder bu
rocrático ao nível federal. Uma estratégia 
possível seria pressionar pelo incremento da 
oferta de fundos, através da elevação da 
demanda pela atualização e expansão da in
fra-estrutura de pesquisa científica. Um 
exemplo dessa estratégia de 'desenvolvi
mento desequilibrado' é o Programa de 
Formação de Recursos Humanos em Áreas 

Do ponto de vista de sua inserção buro
crática, pelo menos até 1988 a criação do 
MCT contribuiu para ampliar a autonomia 
decisória da Finep. De um lado, porque o 
CNPq perdeu a hegemonia conquistada no 
início da década de 1980 como órgão coor
denador de c&t, e hoje se debate com o di
lema de ser ou um órgão do Estado ou um 
órgão da comunidade científica, dilema es
se que passa pela questão fundamental da 
privatização dos recursos do Estado. De 

Assim, parece oportuno que Finep eco
munidade científica iniciem um debate con
junto sobre a atuação passada, a situação 
presente e as perspectivas do fundo, cujo 
objetivo seria a redinamização da concep
ção operativa do FNDCT e a definição de 
uma estratégia que retoque sua imagem 
desgastada. Paralelamente, é necessário 
que se articule algum tipo de pressão polí
tica junto ao governo federal, no sentido 
de aumentar a disponibilidade de recursos 

4 APLICAÇÕES EM c&t NA RUBRICA ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO (1980-1986) 

Programas 
Programa de 

Encargos Gerais da União 
Seplan FNDCT Mobilização 

Especiais Energética (PME) · (total) 

Anos Valores* % Valores* % Valores* % Valores* % Valores* % 
Variações 

anuais 

1980 10.927,0 0,2 4.496.987,5 99,8 - - 4.507.914,5 100,0 

1981 274.721,9 7,8 3.101.981,8 87,7 161.240,9 4,5 - 3.537 .944,6 100,0 - 21,5% 

1982 1 .601.545,0 30,5 3.521. 703,7 67,0 129.449,8 2,5 - 5.253.393,8 100,0 48,5% 

1983 2.288.951, 1 38,5 1.917 .549,6 32,2 428.195,3 7,2 1.312.499,0 22,1 5.947.195,0 100,0 13,2% 

1984 3.379.044,3 56,8 1.563.951,8 26,3 183.015,6 3,1 818.963,0 13,8 5.944.974, 7 100,0 0,0% 

1985 4.407.821,8 25,8 1.898.994, 7 11, 1 8.563.534, 1 50,2 2.210.504,5 12,9 17.071.855,0 100,0 187,2% 

1986 338.210,8 5,4 - 3.227.591, 1 51,4 2.713.296,2 43,2 6.279.098, 1 100,0 - 63,2% 

* Valores em milhares-de cruzados (junho de 1987). 
Fonte: Aplicações em c&t por órgãos do governo e principais entidades. 

Os percentuais correspondentes aos valores são calculados sobre o valor total da rubrica Encargos Gerais da União (EGU). Em 1983 existe um item 
'Outros', no valor de Cz$ 695,3 mil (cálculo de junho/1987), que está incluído no total do EGU. A partir de 1986, as aplicações do FNDCT saem 
do EGU e passam a figurar na rubrica do MCT. 

Estratégicas (biotecnologia, informática, 
novos materiais, mecânica de precisão e 
química fina), criado pelo MCT com o ob
jetivo de fornecer 74 mil bolsas de estudo 
no país e 24 mil no exterior até 1989. Da 
mesma forma, a ênfase do fundo poderia 
deslocar-se para essas áreas, a fim de 
fortalecê-lo na barganha por mais recursos. 

Na perspectiva de Reinaldo Guimarães, 
ex-diretor da Finep, a priorização, pelo 
MCT, das áreas estratégicas justifica-se pe
lo fato de que no Brasil a pesquisa aplica
da se realiza nos mesmos locais onde se de
senvolve a pesquisa básica, ou seja, nos la
boratórios universitários. Dessa forma, não 
só as pesquisas científica e tecnológica ten
derão cada vez mais a utilizar os mesmos 
equipamentos, como suas respectivas lógi
cas tenderão a convergir ('O novo papel do 
pesquisador', Jornal do Brasil, l 7/9/1987). 
Dois aspectos, porém, devem ser conside
rados caso se adote tal estratégia: 1) a emer
gência de uma assimetria crescente entre o 
desenvolvimento das áreas estratégicas, ou 
de pesquisa aplicada, e o das demais áreas 
não contempladas pela política governa
mental; e 2) o risco de que a excessiva vin
culação da política científica à política tec
nológica redunde numa visão instrumenta
lista do desenvolvimento científico. 
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outro lado, porque o fortalecimento da di
mensão tecnológica expançliu a participa
ção da Finep no financiamento às grandes 
empresas nacionais, conferindo-lhe maior 
poder de barganha. Quanto ao FNDCT, no 
entanto, persiste, nos últimos anos, ades
crença quanto à sua eficácia como instru
mento capaz de redinamizara política cien
tífica no país. As negociações visando à sua 
recuperação continuam, ao que tudo indi
ca, encontrando resistências dentro da Se
plan. Na medida em que esta secretaria vir
tualmente abandonou suas funções de pla
nejamento, passando a enfatizar quase que 
exclusivamente sua dimensão de controle 
orçamentário, a preocupação com a estra
tégia de desenvolvimento científico e tec
nológico assume um caráter subsidiário. 
Essa postura dificulta bastante a negocia
ção de recursos para o FNDCT. Segundo 
Reinaldo Guimarães, todas as vezes que a 
Finep negociou recursos para o FNDCT, 
a tendência da Seplan foi pedir uma lista
gem minuciosa de sua utilização, "o que, 
no limite, se transformaria numa listagem 
de todos os projetos, dispensando o pró
prio FNDCT". De fato, nessas circunstân
cias bastaria que os pesquisadores se diri
gissem diretamente à Seplan com pedidos 
de financiamento para seus projetos. 

para um FNDCT mais adequado às exigên
cias do atual estádio da política científica 
e tecnológica no paí-s. É importante consi
derar, nesse debate, que a força política do 
FNDCT reside em sua capacidade de for
necer apoio a instituições de pesquisa aca
dêmica e científica, essencial para a manu
tenção de um número significativo de cen
tros de excelência acadêmica no país. 
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m ara realizar suas diferentes funções, 
as células utilizam a energia de com
postos que possuem radicais fosfa

to - como o trifosfato de adenosina 
(ATP), o acilfosfato e o pirofosfato - , cu
jos átomos formam ligações ricas em ener
gia química. Por isso, denominam-se 'com
postos de alta energia' , nome criado por 
Fritz Lipmann, pesquisador alemão que se 
radicou nos Estados Unidos para escapar 

às perseguições antijudaicas patrocinadas 
pelo regime nazista. 

Segundo a conceituação clássica, vigen
te até a década passada, as células absor
veriam energia do meio externo, sintetiza
riam as moléculas fosfatadas e depois, atra
vés da quebra destas últimas e da clivagem 
do fosfato pela ação da água (hidrólise), 
liberariam a energia de que necessitam pa
ra realizar trabalho . A quantidade de ep.er-

VARIAÇÃO DA CONSTANTE DE EQUILIBRIO NA HIDRÔLISE 
DE COMPOSTOS FOSFATADOS 

Enzimas 

Ca2 + - ATPase e 
(Na++ K+) -ATPase 

ATPase F1 e 
miosina 

Pirofosfatase 
inorgânica 

Compostos 
fosfatados 

Resíduo 
acilfosfato 

ATP 

Piro fosfato 

No sítio catalítico 

- 1 
Keq(M) .6Gº(kcal.mol ) 

0,6 +0,3 

0,5 +0,4 

Em solução 

-1 
Keq(M) .6Gº(kcal.mol ) 

106 -8,3 

4 7 
10 a 10 --5,5 a -9,7 

2 4 
4,5 -0,9 10 a 4 X 10 -2,8 a -6,4 

Fig. 1. Dois reagentes interagem entre si, formando o produto, até alcançar o ponto de equilíbrio 
da reação, a partir do qual a concentração de reagentes e de produtos não varia. Medindo-se a 
concentração molar de reagentes e produtos, pode-se determinar a constante de equilíbrio da rea
ção (Keq). Para a hidrólise do ATP, Keq corresponde a (ADP](Pi]/[ATP]. Em geral, nas reações 
de hidrólise não se leva em consideração a concentração de água, que se mantém praticamente 
a mesma, antes e depois da reação atingir o equilíbrio. A partir do valor da Keq de uma reação, 
pode-se calcular (.6Gº), sua energia livre padrão: .6Gº = - RTlnKeq, onde Ré a constante dos 
gases e Ta temperatura absoluta em que se determinou Keq. Quanto maior o valor desta, menor 
será .6Gº e maior a quantidade de energia livre que se torna disponível para transformar-se em 
trabalho. 

(a) J transformação de energia 

• -P HOH 

~ • -P ~ 
t 

hidrólise E 4 li 4 

2 sínte~e 3 4 
-+--

(b) l 
• -P 

~ 4 li li 

2 5 

enzima Ü - P alta energia Ü - P baixa energia 

gia liberada seria sempre a mesma para ca
da tipo de composto fosfatado, não impor
tando sua localização no sistema biológi
co . Invertendo-se o processo, seria preciso 
fornecer energia ao sistema para poder sin
tetizar o composto. 

Dados obtidos em nosso laboratório e 
em outros mostram que essas proposições 
contêm importantes equívocos. Como mos
tra a figura 1, a energia de hidrólise de com
postos fosfatados pode variar enormemen
te, dependendo do microambiente em que 
se encontram (em solução no citoplasma ou 
ligados a alguma proteína) . Durante a pas
sagem da mesma molécula do nível de alta 
para .o de baixa energia - e não durante 
a quebra da molécula - é que ocorre a li
beração da energia necessária para realizar 
trabalho. O processo inverso (ou seja, a 
conversão da energia intrínseca da molé
cula em alta energia) realiza-se através de 
mecanismos ainda não totalmente esclare
cidos, provavelmente associados a discretas 
variações da atividade da água no micro
ambiente. Demonstrou-se, por fim, que é 
possível sintetizar compostos fosfatados 
sem a necessidade de fornecimento externo 
de energia. Obtiveram-se resultados preli
minares em favor das novas concepções 
graças ao estudo da forma de funciona
mento de um sistema de membranas -
chamado retículo sarcoplasmático - que 
regula a concentração de íons cálcio 
(Ca + +) no citoplasma de células muscula
res (figura 2). 

li ~ 
E Ü+Pi 

6 7 

HOH Ü+Pi 

hidrólise 

sínte~e 6 7 
+--

energia fff trabalho 

Fig. 2. Representamos em (a) o esquema clássico: o composto de alta energia se liga à enzima (1 e 2) e a hidrólise do fosfato, com ruptura da molécula, 
provoca a liberação de energia (3), absorvida pela enzima (4) e transformada em trabalho (5). Após a liberação dos produtos (6 e 7), inicia-se novo 
ciclo. Os compostos de alta energia são sintetizados através do processo inverso (de 7 para 1). Em (b), aparece o novo esquema proposto: a molécula 
de alta energia se liga à enzima (1 e 2). Ocorre liberação de energia (3) e conversão desta em trabalho (4) antes da hidrólise do composto. Na passagem 
de 2 para 3, o composto deixa de ser de alta energia, passando a ser de baixa energia. Esta transformação parece estar associada a discretas variações 
da atividade da água no microambiente do sítio catalítico. A hidrólise do composto (5 e 6) ocorre após o processo de transformação de energia, 
sem variações na energia livre. 

novembro de 1988 35 



E m 1961, o alemão Wilhelm Hassel
bach e o japonês Madoka Makino
se isolaram a membrana do retícu

lo sarcoplasmático do tecido muscular, cu
ja forma é de uma vesícula fechada. Cerca 
de 80% das proteínas desse sistema alta
mente especializado são constituídos por 
uma única enzima (ATPase), que catalisa 
a hidrólise de A TP e está envolvida no 
transporte ativo de cálcio através da mem
brana. Quando incubada em meio que con
tenha cálcio, a enzima hidrolisa o A TP am
biente e emprega a energia derivada deste 
processo para bombear o cálcio, que pode 
atingir dentro da vesícula concentrações até 
cem mil vezes superiores às existentes do 
lado de fora (ver 'Cálcio e contração mus
cular', em Ciência Hoje, n~ 12). Esse ní
vel de eficiência é necessário para assegu
rar que a concentração de cálcio no cito
plasma não ultrapasse 10 - 7 molar, bem 
inferior à encontrada no líquido intersticial 
que banha as células, que é de 10 - 3 mo
lar. O cálcio que passa, por difusão, do ex
terior para o interior da célula é captura
do pelo retículo sarcoplasmático, que o ar
mazena. Para cada molécula de ATP hi
drolisada, dois íons de cálcio são translo
cados através da membrana. Neste proces
so, a energia química derivada da hidróli
se do A TP é convertida pela A TPase em 
energia osmótica, um tipo de energia po
tencial que resulta da diferença de concen
tração (gradiente) de cálcio entre os dois 
lados da membrana. 

Dez anos depois, Hasselbach e Makino
se verificaram que a direção do transporte 
pela bomba de cálcio pode ser completa
mente revertida. Quando vesículas previa
mente carregadas com cálcio são incuba
das num meio sem esse elemento, ele esca
pa lentamente através da membrana - que 
é muito pouco permeável a esses íons -, 
formando-se, de dentro para fora, um gra
diente de concentração de cálcio. Se se 
acrescenta di fosfato de adenosina (ADP) 
e um fosfato inorgânico (Pi) ao meio de 
reação, o cálcio contido na vesícula é libe-

ampliação (a) 

f1f 
• • 

rado rapidamente, e a energia osmótica de
rivada do gradiente transforma-se em ener
gia de ligação química, utilizada para sin
tetizar ATP a partir de ADP e de Pi. 

Makinose descobriu que, na reversão da 
bomba de cálcio, a enzima é fosforilada por 
Pi, formando um acilfosfato que, locali
zado precisamente no sítio . catalítico da 
molécula da enzima, transfere seu fosfa
to para o ADP, transformando-o em A TP. 
Concluiu-se então que a primeira etapa -
fosforilação da enzima por Pi - aprovei
taria a energia derivada do gradiente de 
concentração de íons cálcio, e a etapa sub
seqüente - transferência de fosfato para 
o ADP - ocorreria espontaneamente, sem 
necessidade de aporte de energia (na épo
ca, julgava-se que o nível energético do acil
fosfato era igual ao do ATP). 

Um outro dado foi obtido estudando-se 
a reação de troca ATP-Pi. Vesículas do re
tículo foram incubadas em um meio con
tendo cálcio, ATP, ADP e Pi, ou seja, to
dos os reagentes necessários para mover a 
bomba de cálcio tanto no sentido da capta
ção como no da liberação. Observando a 
seqüência de eventos, constatou-se que ini
cialmente o sistema apenas promovia a hi
drólise de ATP, captando cálcio com a ener
gia liberada. Uma vez que todo o cálcio do 
meio tivesse sido captado pela vesícula, for
mava-se um gradiente através da membra
na, ocorrendo simultaneamente hidrólise e 
síntese de ATP. Se, no meio de reação, co
locássemos Pi radioativo, este aparecia na 
molécula de ATP. Ficava claro, portanto, 
que parte das moléculas da enzima catali
sava a hidrólise de ATP e parte promovia 
sua síntese, partindo de ADP e de Pi. 

A interpretação parecia clara. Durante 
o estado de equilíbrio dinâmico que se es
tabelece após a captação da maior parte do 
cálcio, o sistema enzimático utilizaria a 
energia proveniente da hidrólise do A TP 
para manter o gradiente de cálcio existen
te entre o interior e o exterior da vesícula. 
Ao mesmo tempo, a energia do gradiente 
seria aproveitada para sintetizar A TP. As-

(b) 

Ca2 + 

ca2+ Ca2+ 

Ca2 + 
Ca2+ e •• ·, Ca2+ ATP 

/ enzima Ca2+ 
membrana 

sim, algumas unidades enzimáticas esta
riam continuamente catalisando a hidróli
se e outras catalisando a síntese de ATP. 

Na época em que a bomba de cálcio foi 
descrita, tive o privilégio de trabalhar du
rante um ano no laboratório de Hasselbach 
e Makinose. Ao retornar para o Instituto 
de Biofísi'ca da UFRJ, passei a estudar o 
processo de reversão da bomba de cálcio. 
Trabalhando com Hatisaburo Masuda, en
tão jovem estudante de pós-graduação, ob
tive os primeiros resultados significativos. 

Tentávamos responder à seguinte inda
gação: de que maneira o gradiente de cál
cio é utilizado pela enzima para sintetizar 
ATP? Partimos de duas hipóteses. A pri
meira imaginava um mecanismo essencial
mente osmótico: durante a translocação de 
íons através de sua molécula é que a enzi
ma receberia a energia do gradiente. A se
gunda admitia a idéia de que não houves
se movimento forçado de cálcio através da 
enzima: ao se formar o gradiente, parte da 
enzima se manteria em contato com o meio 
sem cálcio (superfície externa da vesícula) 
e parte ficaria exposta a um meio com alta 
concentração desse elemento (o interior da 
vesícula), ocorrendo a síntese de ATP a 
partir de uma ligação assimétrica de cálcio 
na. molécula da enzima (figura 3). 

Para testar ambas as hipóteses, utiliza
mos pequenas quantidades de detergente 
para romper a membrana da vesícula, dei
xando solúvel toda a proteína. Passamos 
assim a trabalhar com moléculas em solu
ção, e não mais com uma membrana. ln
cubamos a enzima num meio totalmente 
sem cálcio e obtivemos o primeiro resulta
do significativo depois que adicionamos 
fosfato inorgânico ao meio: formava-se, no 
sítio catalítico, um resíduo acilfosfato idên
tico ao observado por Makinose durante 
a reversão da bomba de cálcio. Conclusão 
inusitada: acabáramos de fosforilar a en
zima sem nenhuma fonte aparente de ener
gia. Sem membrana e com a enzima em so
lução, não havia gradiente iônico (figura 
4). Essa reação só ocorria em um meio sem 

Ca2 + 

\ 
Ca2 + 

Ca2+ 

Ca2+ ATP 

t 
Ca2+ 

Fig. 3. Representação esquemática das duas alternativas testadas. Em (a), a energia osmótica seria utilizada para sintetizar o ATP. Em (b), a hipótese 
alternativa: a síntese do A TP decorreria do fato de que, embebida na membrana, a enzima entra em contato com dois meios diferentes; num deles, 
dentro da vesícula, é alta a concentração de cálcio; no outro, na parte de fora, esse elemento não está presente. 
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Fig. 4. Fosforilação de cálcio-A TPase por Pi na 
ausência de gradiente de cálcio. A enzima foi co
locada num meio sem cálcio, igual ao que se en
contra do lado de fora da vesícula, quando o gra
diente se forma. Utilizamos quatro concentra
ções de Pi, a saber: 0,5 mM (e), 1 mM ( ■), 2 
mM (Ã) e 4 mM (.a).A reação foi iniciada pela 
adição de Mg + + ao meio, e a quantidade de en
zima fosforilada (E-P) aparece representada no 
eixo vertical em µmol por grama de proteína. 
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Havia uma diferença entre as fosfoenzi
mas formadas com e sem o gradiente: nes
te último caso, em que as membranas ha
viam sido solubilizadas em meio sem cálcio, 
a adição de ADP ao meio não produzia sín
tese de A TP (figura 5). Essa observação le
vou à hipótese de que a energia do gradien
te de cálcio - não necessária, como vimos, 
para promover a fosforilação da enzima por 
Pi - talvez fosse necessária para promo
ver a transferência do fosfato do acilfosfa
to para o ADP. Posteriormente, medindo
se as constantes cinéticas (velocidade de for
mação e de hidrólise do composto), veri
ficou-se em diversos laboratórios, inclusive 
no nosso, que o acilfosfato formado na au
sência de gradiente de cálcio era, de fato, 
um composto de baixa energia. 

.Ainda restavam muitas dúvidas. Como 
a mesma espécie química - um resíduo 
acilfosfato - poderia ocupar níveis de bai
xa energia (na ausência do gradiente) e de 

• síntese de ATP 
i:L 

• níveis de 
fosfoenzima 

10 

5 

o 40 80 seg. o 40 80 seg. O 0,1 

ção, se inicia o processo de captação) até 
as encontradas na sua face interna (quan
do se forma o gradiente). 

Foi gratificante constatar a possibilida
de de promover, sem gradiente, a reação 
de troca ATP-Pi. Quando as concentrações 
de cálcio eram baixas, semelhantes às que 
se encontravam do lado externo da vesícu
la, a enzima apenas catalisava a hidrólise 
de ATP. Mas, na medida em que a con
centração se elevava e atingia valores simi
lares aos do interior, ocorria simultanea
mente a progressiva perda de velocidade na 
hidrólise de A TP e a síntese deste compos
to, a partir de ADP e de Pi. Seja para ini
bir a hidrólise," seja para ativar a síntese de 
A TP, era necessária praticamente a mes
ma concentração de cálcio, da ordem de 
10- 3 molar (figura 6). Concluímos então 
que a passagem de acilfosfato do nível de 
baixa para o de alta energia poderia estar 
associada à ligação de cálcio na parte da 

i:L 
• síntese de A TP 

• velocidade de 
hidrólise do A TP 

0,10 

0,05 

10 mM de Ca2
+ 

Fig. 5 (à esquerda). Tentativas de síntese de ATP na presença e na au.sência de gradientes de cálcio. Em (a), representam-se resultados obtidos em 
vesículas com cálcio (onde, portanto, se formou o gradiente); na experiência retratada em (b), as vesículas haviam sido permeabilizadas (impedindo
se assim a formação do gradiente). Ambas as vesículas foram incubadas em meio contendo fosfato. Depois da formação da fosfoenzima (E-P), 
adicionou-se ADP ao meio. Nas vesículas com gradiente ocorreu síntese de ATP, mas nas outras, não. As escalas verticais representam, respectiva
mente, µmol de E-P e de A TP por grama de proteína. 
Fig. 6 (à direita). Vesículas permeabilizadas (sem gradiente) foram incubadas em meio contendo ATP, ADP, Pi radioativo e diversas concentrações 
de cálcio (indicadas pelos valores que aparecem no eixo horizontal). Na medida em que cresce a concentração de cálcio, diminui a velocidade de 
hidrólise do ATP. Em paralelo ocorre síntese de A TP a partir de ADP e de Pi. A velocidade de hidrólise do ATP foi sempre superior à de síntese. 
As escalas verticais representam, respectivamente, µmol de Pi e de ATP por miligrama de proteína. 

cálcio. Adicionando pequeníssimas quan
tidades desse elemento (da ordem de 10- 6 

a 10-5 molar), não acontecia a fosforila
ção da enzima por Pi, primeira etapa da 
reversão da bomba de cálcio no caso deve
sículas intactas, quando se forma o gra
diente. 

Ao mandar esse estudo para publicação, 
Masuda e eu ficamos preocupados com a 
reação dos colegas. Afinal, afirmávamos 
que poderia formar-se um resíduo acilfos
fato, resultado da fosforilação da enzima 
por Pi, sem a presença aparente de uma 
fonte de energia. Por precaução, dissemos 
que, se houvesse consumo de energia, des
conhecíamos a fonte. O trabalho, no en
tanto, depois de publicado, foi rapidamen
te confirmado em vários laboratórios. 
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alta energia (na presença do gradiente), sen
do capaz, neste último caso, de promover 
a síntese de A TP? Essa transformação se
ria provocada pelo movimento forçado do 
íon cálcio através da enzima, seguindo adi
reção do gradiente? Ou o processo estaria 
associado à ligação de cálcio na parte da 
enzima situada dentro da vesícula? 

Com a colaboração de Maria da Glória 
Costa Carvalho, testamos essa última hipó
tese, estudando a reação de troca ATP-Pi, 
descrita por Makinose em sua caracteriza
ção sobre a reversão da bomba. Novamen
te, em vez de usar vesículas intactas, tra
balhamos com enzimas solubilizadas, incu
badas em meios com diversas concentra
ções de cálcio, desde as existentes no exte
rior da vesícula (quando, no meio de rea-

enzima que ficava exposta à face interna 
da vesícula. 

Para cada molécula sintetizada durante 
a reação de troca ATP-Pi, diversas molé
culas de A TP são hidrolisadas, de modo 
que não há incremento na quantidade des
te composto no sistema como um todo. É 
como se a enzima promovesse a hidrólise 
de A TP e, de alguma forma misteriosa, uti
lizasse parte da energia daí derivada para 
sintetizar nova molécula do próprio A TP, 
partindo de ADP e de Pi. Havia, porém, 
um problema. Como mostramos na figura 
6, a velocidade da hidrólise é superior à da 
síntese; logo, todo o ATP do meio tende
ria.a acabar hidrolisado. Era clara, portan
to, a necessidade de pesquisar melhor esse 
processo para explicar sua continuidade. 
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A partir dessas informações, o nor
te-americano Ephraim Racker, da 
Universidade de Cornell, desco

briu em 1975 que é possível completar um 
- e apenas um - ciclo catalítico da enzi
ma com a síntese de A TP, aumentando a 
quantidade deste composto no sistema. Seu 
procedimento foi o seguinte: primeiro, fos
forilou a enzima com Pi, incubando-a num 
meio sem cálcio, de modo a formar o acil
fosfato de baixa energia. Em seguida, 
acrescentou, ao meio, ADP e uma alta con
centração de cálcio, semelhante à encon
trada dentro da vesícula. Verificou então 

. que o acilfosfato se tornava capaz de trans
ferir o fosfato para o ADP, sintetizando 
A TP, como tinha sido previsto para o ca
so de reações de troca ATP-Pi (figura 7). 

Fiquei zangado com Racker por duas ra
zões: primeiro, porque, ao apresentar es
ses dados, disse que havia um latino-ame
ricano, em algum lugar do Brasil, que ti
nha verificado a fosforilação sem gradien
te e o efeito da alta concentração de cál
cio. Segundo, porque, quando fui visitá
lo, me derrotou na sinuca. 

Cabia ainda responder uma pergunta bá
sica: como a mesma espécie química pode
ria ser, ao mesmo tempo, de baixa e de alta 
energia? Mencionei essa dúvida a Hernán 
Chaimovich durante uma reunião da Socie
dade Brasileira de Bioquímica, em Caxam
bu (MG). Ele sugeriu que eu consultasse um 
artigo que versava sobre os compostos fos
forilados de alta energia e a atividade da 
água. Nele, além de descobrir que realmen
te não se sabia por que o A TP e o ADP são 
de alta energia, pude localizar as principais 
referências bibliográficas sobre o conceito 
de compostos de alta e baixa energia. 

Dividindo-se a -constante de velocidade 
de hidrólise pela constante de velocidade 

de síntese de determinado composto, deter
mina-se sua constante de equilíbrio para a 
hidrólise; quanto maior o valor numérico 
desta última constante, maior é a energia 
que, uma vez liberada, se torna disponível 
para realizar trabalho. Até 1970, creditava
se a dois motivos o fato de os compostos 
fosforilados, como o pirofosfato ou a parte 
terminal do A TP, serem de alta energia. O 
primeiro era a distribuição de cargas elé
tricas negativas na superfície dos átomos 
de oxigênio presentes no fosfato: como car
gas de mesmo sinal se repelem, a proximi
dade dos oxigênios na cadeia do pirofos
fato geraria tensões entre os átomos de f ós
foro. O segundo era a presença de duplas 
ligações ressonantes, graças às quais o oxi
gênio que liga os dois fósforos teria, du
rante certo tempo, um saldo de carga po
sitiva, formando uma ligação dupla com 
um dos fósforos e uma ligação simples com 
o outro. Isso representaria um ponto de 
fraqueza na molécula (figura 8). 

A partir dessas considerações, postulou
se que esse ponto de fraqueza, resultante 
da ressonância, e a tensão gerada pela re-
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Fig. 8. Nos compostos fosforilados, R pode ser 
uma oxidrila (no caso do pirofosfato) ou ade
nosina monofosfato (no caso do A TP). Até 
1970, a alta energia desses compostos era atri
buída à proximidade dos átomos de oxigênio e 
à dupla ligação ressonante (com um saldo de car
ga positiva para um dos oxigênios). 
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Fig. 7. Síntese de A TP na ausência de gradiente de cálcio, com incremento na quantidade do com
posto no sistema. A enzima solúvel foi inicialmente fosforilada por Pi. No instante zero, adicionou-se, 
ao meio, ADP e uma alta concentração de cálcio, semelhante à encontrada dentro das vesículas 
quando se forma o gradiente. Logo após a adição, houve um decréscimo progressivo da quantida
de de fosfoenzima (E-P), representada pelos pontos azuis. Em paralelo, houve formação de A TP 
(pontos vermelhos). Ambos os níveis estão representados na escala vertical em µmol por grama 
de proteína. No gráfico menor aparecem, com os mesmos códigos, as percentagens de E-P e de 
A TP. A escala de tempo foi construída em milésimos de segundo. 
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lons selecionados kcal/mol em 25° 

H2P04, 76 

HP04 
2 299 

P04 3 637 

H3P207 1 84 

H2P207 2 134 

HP207 3 358 

P2014 584 

Fig. 9. Note-se que uma pequena variação per
centual nos valores apontados é suficiente para 
ceder energia à síntese do A TP, calculada em 
6 a 8 kcal. Resultados apresentados por George 
et ai. em Biochim. Biophys. Acta, vol. 223, 
pp. 1-15, 1970. 

pulsão eletrostática existente entre os oxi
gênios favoreceriam a quebra e dificulta
riam a união do fosfato com o ADP. As
sim, a constante de velocidade de hidróli
se do A TP seria muito superior à sua cons
tante de velocidade de síntese, tornando al
to o valor da constante de equilíbrio para 
a hidrólise da mesma molécula. Esta, por
tanto, seria de alta energia. 

Em 1970, o físico-químico norte-ame
ricano Philip George publicou um trabalho 
cuja compreensão era difícil, mas cujo tí
tulo era provocante: "Água de alta energia 
( ~ H20)." Segundo ele, era falsa a hipó
tese enunciada no parágrafo anterior, uma 
vez que, em solução, as moléculas de ADP, 
fosfato e A TP se ligam fortemente com a 
água. Organizando-se em volta dos oxigê
nios, a água não só isolaria as repulsões ele
trostáticas como também manteria unidos 
os átomos deste elemento, compensando o 
ponto de fraqueza gerado pela dupla liga
ção ressonante. 

A energia com que a água se liga à mo
lécula denomina-se 'energia de solvatação', 
que foi calculada em diversas formas de 
fosfato por George. Ele concluiu que a hi
drólise de uma molécula de A TP libera, pa
ra cada mol, uma quantidade de energia da 
ordem de sete a nove quilocalorias (kcal), 
enquanto seriam necessárias de 76 a 637 
kcal para arrancar a água que se organiza 
em volta do fosfato (figura 9). 

A partir desses dados, George levantou 
a seguinte possibilidade: a constante de 
equilíbrio e a energia de hidrólise do com
posto não seriam determinadas pelas repul
sões eletrostáticas e/ou pela dupla ligação 
ressonante, mas pela diferença entre as 
energias de solvatação dos reagentes e dos 
produtos de uma reação. Se estes fossem 
capazes de ligar-se a maior número de mo
léculas de água - isto é, se fossem mais 
solvatados - do que os reagentes, as mo
léculas seriam mais estáveis. O sistema al
cançaria o equilíbrio quando quase todos 
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os reagentes se tivessem transformado em 
produto, comportando-se portanto como 
se fossem de alta energia. 

Esse trabalho passou despercebido até 
que, em 1978, Hayes e colaboradores cal
cularam a energia de hidrólise de diversos 
compostos em meio aquoso e em fase ga
sosa. No primeiro caso, além de funcionar 
como reatante, a água também se liga (sol
vata) aos demais reatantes e aos produtos. 
No segundo, a altíssima temperatura tor
na os compostos dessolvatados, e a água 
funciona só como reatante. Esse processo 
não poderia ser aplicado para o estudo do 
ATP e similares, que se decompõem com 
o calor. Como não podem ser medidos, os 
valores possíveis para a energia de hidróli
se são calculados para as duas condições. 

Alguns resultados obtidos por Hayes in
dicam que, tanto em solução como na fa-

m ítalo-americano Giuseppe Inesi 
verificou que a enzima cálcio
A TPase sofria uma mudança de 

conformação durante o transporte ativo do 
cálcio. Enquanto catalisava a síntese de 
A TP, a enzima assumia pelo menos duas 
conformações, sofrendo mudanças que -
como se comprovou mais tarde - eram 
promovidas por sua ligação com o cálcio. 
Com base nas observações de Inesi, levan
tamos uma hipótese de trabalho ilustrada 
na figura 11 . 

Quando fosforilada por Pi sem gradiente 
(em meio sem cálcio), a enzima assumiria 
uma conformação em que o sítio catalíti
co seria hidrofóbico. Haveria baixa ativi
dade de água, condição semelhante à da fa
se gasosa anteriormente descrita na figura 
10. Se este fosse o caso e se o fosfato en
trasse no sítio catalítico, o resíduo acilfos-

sítio catalítico. A água iria solvatar o resí
duo acilfosfato e promover sua conversão 
do nível de baixa para o de alta energia . 

Assim, a conversão do nível energético 
do acilfosfato dependeria da mudança de 
conformação, fato que, em última análi
se, promoveria uma variação na atividade 
da água, com uma transição hidrofóbi
ca-hidrofílica no sítio catalítico da enzima. 
Para testar essa hipótese, Orlando Martins, 
Elias Alves e eu utilizamos solventes orgâ
nicos como o dimetilsulfóxido, o glicerol 
e o etilenoglicol, que promovem modifica
ções na atividade da água. A principal bar
reira para a formação de acilfosfato seria 
a entrada do íon hidrofílico (Pi) no sítio hi
drof óbico. 

ENERGIAS DE HIDRÓLISE (6 Hl (em kcal/moll 

A quantidade de Pi necessária para pro
vocar a fosforilação varia com o índice de 
acidez existente. É de 10-3 molar quando o 
pH é seis; atinge mais de 2 x 10- 2 quan
do o pH é oito. Neste último caso, a afini
dade da enzima por Pi é tão baixa que não 
se consegue medi-la. Verificamos que, 
quando se acrescenta o solvente orgânico 
dimetilsulfóxido (40%) ao meio, a quanti
dade de Pi necessária para fosforilar a en
zima passa a ser de cem a mais de dez mil 
vezes menor. Trata-se de um resultado coe
rente com a hipótese proposta: indica que, 
de fato, a entrada de Pi no sítio catalítico 
fica facilitada quando diminui a diferença 
de 'hidrofobicidade'. 

Reação Fase Solução 
gasosa em água 

0,93 -7,3 

+ 5,40 :--8,6 

+ 32,47 

Fig. 10. Valores da energia de hidrólise do pirofosfato (a) e de dois tipos de acilfosfato (b e c) 
em água e em fase gasosa, calculados por Hayes e colaboradores. Note-se que, no caso do acilfos
fato, há uma inversão de sinal do dH, indicando que este resíduo é de alta energia quando em 
solução na água e de baixa energia quando em fase gasosa. 

A segunda parte da hipótese supõe que, 
ao ligar-se ao cálcio, a enzima mudaria sua 
própria conformação. Ocorreria então en
trada de água no sítio catalítico, e o acil
fosfato passaria da condição de baixa pa
ra a de alta energia. Se isso fosse verdade, 
a adição de cálcio a um meio que contives
se grande quantidade de solventes orgâni
cos não criaria dificuldades para a fosfo
rilação, mas tornaria difícil a conversão da 
fosfoenzima para o nível de alta energia. 
Mesmo que, ligada ao cálcio, a enzima ex
perimentasse mudança de conformação, a 
atividade da água no meio não seria sufi
ciente para promover a solvatação do resí
duo acilfosfato no sítio catalítico, impedin
do assim que se processasse a conversão 
acima mencionada. 

se gasosa, a energia de hidrólise do piro
fosfato não varia muito. No entanto, sur
giu um dado curioso: em meio aquoso o 
acilfosfato teria uma energia de hidrólise 
semelhante à do piro fosfato e do A TP, mas 
em fase gasosa haveria uma inversão de si
nal. Ao se tornar positivo, o sinal indica 
que, neste último caso, o acilfosfato é de 
baixíssima energia e não se hidrolisa facil
mente. Nessas condições, no entanto, ace
tato e fosfato rapidamente reagiriam, le
vando à síntese de acilfosfato. Assim, a 
mesma espéc;ie química poderia ser de bai
xa energia em fase gasosa e de alta energia 
em meio aquoso (figura 10). 

* + Pi * .Pi 

9- íl -9 Pi 
Q--ç_ R-9-p o + o:.0:: Pi --P:;o ~ o 

/; /; 

-e ó-ttró~-b -e 
1 \ 
OH b 'Ó OH 

fato se formaria espontaneamente, num 
processo cuja principal . barreira termodi
nâmica seria a entrada de um íon hidrofí
lico (como o fosfato) e não a formação da 
ligação covalente. 

Condições qµe facilitassem a passagem 
do fosfato para dentro do sítio catalítico 
favoreceriam enormemente a fosforilação 
da enzima por Pi. A conversão do acilfos
fato de baixa para alta energia seria pro
movida pela ligação de cálcio à parte da en
zima voltada para o interior da vesícula. 
A energia derivada dessa ligação seria uti
lizada pela proteína para mudar sua con
formação, levando à entrada de água no 

* .,_ - p E - P 

-p 9-q -9 
~-:e.. p ~?- ,q-9 --p o -e + o:~DP-:O.:o ~ I; -O ~ -e 0-P-b g-Cf 'ó-O -b -o 1 

'6 b 'ó-o 0-P 

6 

;-P 9-QR 
//º Q-ç_ ,q-P 

-C -O + Q-ATP-p 
,-0 ó- -O 
º-o 6-Cfb'Ó'6 

'ó 

Fig. 11. O sítio catalítico da enzima é inicialmente hidrofóbico. Para penetrar nele, o íon Pi, que é fortemente hidrofílico, tem dificuldade semelhante 
à de uma gota de água que tente penetrar em óleo. Mas a enzima muda de conformação por causa da ligação de cálcio em um sítio de baixa afinidade. 
O sítio catalítico deixa de ser hidrofóbico, permitindo a penetração da água e a solvatação do resíduo acilfosfato, que desta forma passa para o 
nível de alta energia. 
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Testamos essa hipótese medindo a sín
tese de A TP em meio que continha altas 
concentrações de solvente orgânico (figu
ra 12). Após a fosforilação, acrescentamos 
ADP e cálcio ao meio . Como estava pre
visto, na presença de alta concentração de 
solvente não houve síntese de ATP; o acil
fosfato permaneceu de baixa énergia, in
capaz de transferir seu fosfato para o ADP. 
Porém, injetando grandes quantidades de 
água para diluir o meio de reação - onde 
já estavam o ADP e o cálcio - obtivemos 
a solvatação do acilfosfato no sítio catalí
tico e a síntese de A TP. 

Experiências posteriores, em diversos la
boratórios, comprovaram a teoria propos
ta. Os dados puderam ser extrapolados 
para sistemas diferentes, observando-se 
o mesmo processo nos casos da A TPase 
que transporta cálcio nas hemácias, da 
A TPase de sódio-potássio da membrana 
plasmática de diversas células e, inclusive, 
da A TPase mitocondrial. Com base nesses 

5 

4 

3 

2 

e om base nos estudos da cálcio
A TPase em diversos laboratórios, 
postulou-se que talvez a água de

sempenhe um papel importante no funcio
namento de outras enzimas envolvidas em 
transformação de energia. Estão neste ca
so, por exemplo, as A TPases denominadas 
Fl, presentes nas mitocóndrias e nos clo
roplastos. Para sintetizar A TP a partir de 
ADP e de Pi, elas utilizam a energia deri
vada de gradientes de prótons (H +) que se 
formam através da membrana dessas or
ganelas, durante a respiração ou a fotos
síntese, conforme o caso. O norte-ameri
cano Paul Boyer foi o primeiro a constatar 
que, associada à Fl, a energia de hidrólise 
do ATP é da ordem de uma kcal, passan
do para sete kcal depois da dissociação da 
enzima. Isso leva a supor que, também no 
sistema mitocondrial e nos cloroplastos, a 
energia é absorvida para converter a mesma 
espécie química de baixa em alta energia, 
e não para formar uma ligação química. 

• síntese de ATP 

• níveis de fosfoenzima 

min. 

Uma crítica feita aos trabalhos de Bo
yer apontava a impossibilidade de detectar
se a formação de ATP quando se incuba
va a ATPase solúvel (sem gr.adiente) num 
meio contendo ADP e Pi. A explicação era: 
removida a membrana, a afinidade entre 
a enzima e Pi diminuía muito . A partir das 
observações com a cálcio-A TPase, testou
se o efeito da adição de solventes orgâni
cos no meio onde reagiam as A TPases de 
mitocóndrias e de cloroplastos. Tal como 
no caso anterior, a afinidade entre as AT
Pases Fl e Pi aumentou mais de dez mil 
vezes. Graças ao uso de solventes orgâni
cos, agora é possível medir a síntese de 
A TP quando as A TPases são incubadas 
num meio contendo ADP e Pi , sem neces
sidade da energia de gradientes iónicos. 

O papel da água na conversão de ener
gia também foi evidenciado no caso da 
sódio-potássio-ATPase. Em colaboração 
com Vera Lúcia Moraes, verificamos, com 
o uso de solventes orgânicos, que a forma
ção de acilfosfato e sua transferência para 
o ADP dependem da atividade da água no 
meio de reação. 

Outro sistema curioso é o da pirofosfa~ 
tase, enzima que catalisa a hidrólise de pi
rofosfato e que pode ser encontrada em so
lução ou ligada à membrana. Paul Boyer 
e colaboradores constataram que a energia 
derivada da hidrólise do pirofosfato -
que, em solução, é de cerca de quatro kcal 
por mo! - varia durante o ciclo catalítico 
da enzima, quando o pirofosfato se torna 
de baixa energia e pode ser sintetizado es
pontaneamente a partir de Pi . 

Fig. 12. Membranas solubilizadas foram fosforiladas por Pi em meio contendo 40% de dimetilsul
fóxido. Em seguida, adicionou-se, ao meio, ADP e alta concentração de cálcio. Depois diluiu-se 
o solvente em água. Só então ocorreu síntese de A TP. Os níveis de fosfoenzima e de A TP estão 
representados, na escala vertical, em µ.mol por grama de proteína. 

Para definir melhor o possível papel da 
água na transformação de energia, passei 
a medir a constante de equilíbrio da hidró
lise de pirofosfato, em soluções contendo 
água e solventes orgânicos. Ao variar a ati-

dados, entre outros, propusemos uma se
qüência de reações, mostrada esquemati
camente na figura 13, em que a enzima pas
saria por duas conformações (E e *E) du
rante o ciclo catalítico. 

Essa proposta ampliava a seqüência de 
conversões energéticas. Durante o trans
porte ativo e a reversão da bomba - hi
drólise ou síntese - diversas formas de 
energia seriam convertidas entre si. Não ha
veria uma transformação direta de energia 
osmótica em energia química e vice-versa, 
como se acreditava em 1970. A diferença 
de potencial de cálcio seria utilizada na sín
tese de A TP para produzir uma ligação as
simétrica do cálcio na enzima. Essa ener
gia de ligação promoveria uma mudança 
na conformação da enzima (energia de con
formação), fenómeno que levaria a uma 
variação na atividade da água no sítio ca
talítico (energia de solvatação). Finalmen
te, esta variação seria utilizada para sinte
tizar A TP (energia de ligação qu(mica). 
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2Ca2+ ATP ADP 

\. .. Ca \. Ca \. Ca 
E 1111 ... ... 1111 • • ATP 1111 : ~P 

l 
Ca 

2 
Ca 

3 
Ca4 l 

8 

7 6 5 Ca 
* r· • * • Pi 1111 . .. * - p .. 7·. : * - p 

f Mg2+ 
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Fig. 13. Passagens da A TPase por suas duas conformações (E e *E) durante o ciclo catalítico. Na 
hidrólise do A TP, a seqüência de reações flui na direção de 1 para 8, ocorrendo o inverso na sínte
se. Nas reações 1, 2 e 3 o sítio catalítico é hidrofílico: na face externa, a enzima se liga ao cálcio 
e ao A TP. Nessas condições, o acilfosfato é de alta energia ( - P). Em seguida, o cálcio é translo
cado através da membrana (reação 4), passando a ficar exposto na parte da proteína voltada para 
o interior da vesícula. Na reação 5, o cálcio é liberado. A translocação se passa sem que haja hi
drólise do acilfosfato; o composto passa de alta a baixa energia, e o microambiente no sítio catalí
tico passa de hidrofílico (E) a hidrofóbico (*E). Após a translocação, o acilfosfato se hidrolisa 
(6) e o Pi formado é liberado para o meio (7). Como, no caso do acilfosfato, a constante de equilí
brio para a hidrólise é baixa, não há dissipação de energia. Por isso, a reação inversa pode ocorrer 
espontaneamente. Para iniciar novo ciclo, é necessário haver conversão de *E em E (8). Mudam 
a afinidade e a orientação dos sítios da enzima que ligam o cálcio (em E, eles são de alta afinidade, 
voltados para fora da vesícula). Na passagem para *E, o cálcio se acumula nas vesículas. 
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ampliação do cromatóforo 

(bl 
PPi ADP + Pi 

luz 

'membrana 

• pirofosfatase - ATPase F1 

Fig. 14. Em (a) , representa-se a bactéria contend-0 os cromatóforos, que podem ser isolados por 
centrifugação diferencial. Quando iluminados, os cromatóforos (b) geram um gradiente de íons 
de hidrogênio (H+) através da membrana, onde estão inseridas a pirofosfatase e a ATPase. Para 
sintetizar pirofosfato e A TP, as enzimas utilizam a energia derivada do gradiente. 

Quando acrescentamos solvente orgâni
co, o pirofosfato em solução torna-se de 
baixa energia e se sintetiza espontaneamen
te. Se, em vez de desligarmos a luz, diluir
mos o solvente, o pirofosfato passa do ní
vel de baixa para o de alta energia, sendo 
rapidamente hidrolisado pela enzima. Is
so mostra que toda a transformação obti
da com o sistema fotossintético para a sín
tese do pirofosfato pode ser obtida no es
curo com a simples enzima, variando ape
nas a atividade da água. Esse resultado, 
mostrado na figura 15, nos leva a concluir 
que processos complexos de interconversão 
de energia em sistemas biológicos talvez 
possam ser mimetizados em tubo de ensaio. 

CROMATÓFOROS PIROFOSFATASE SOLÚVEL PIROFOSFATASE SOLÚVEL 
0,6 0,6 

luz 

0,4 0,4 
:'ª= 
::l. 

i::i: 
a... 

0,2 0,2 

o 2 3 4 5 min . 

H2O 

etilenogli col ! 

o 2 3 4 5 min. 

10r-------------, 

8 

6 

4 

2 

• 1mM Pi 

e 2mM Pi 

1 • e 2mM Pi + 5µM FCCP 
2 3 4 5 horas 

Fig. 15. À esquerda, mediu-se a síntese de pirofosfato (PPi) com os cromatóforos expostos à luz. Como mostram as duas curvas de cima, a quantida
de formada depende da quantidade de Pi adicionada ao meio. Desligando-se a luz, o gradiente de prótons se dissipa e o pirofosfato é hidrolisado 
pela própria pirofosfatase. A terceira curva indica que não há síntese se forem usados ionóforos (substâncias, como FCCP, que aumentam a permea
bilidade da membrana para os prótons). Neste caso, os citocromos captam a energia radiante, mas não se forma o gradiente. No centro da figura 
e na parte direita aparecem mimetizações do processo, feitas com pirofosfatase no escuro e sem membrana. As variações na atividade da água (com 
a adição de solventes orgânicos e a diluição posterior) simulam com êxito os 1ltos de ligar e desligar a luz, sem o uso de energia radiante. 

vidade da água com os solventes, consta
tei que a energia de hidrólise do pirofosfa
to (6 G º ) pode passar de um valor negati
vo (menos quatro kcal) para um positivo 
(mais uma kcal). Fica claro que, dependen
do da atividade da água, o pirofosfato po
de ser de alta ou de baixa energia. 

Quando enviei esse trabalho para publi
cação, os revisores técnicos o devolveram 
com uma quantidade enorme de críticas. 
Era a primeira vez que eu media a cons
tante de equilíbrio de um composto fosfa
tado. Embora duras, as críticas foram mui
to úteis: graças a elas, pude melhorar a qua
lidade do trabalho antes de sua publicação. 
As experiências realizadas com o pirofos
fato foram recentemente confirmadas em 
outros laboratórios e estendidas para o 
A TP. Richard Wolfenden mostrou que, de
pendendo da atividade da água, o ATP po
deria ser de baixa ou de alta energia, tal co
mo fora demonstrado na superfície da 
A TPase F 1 por Paul Boyer. 

Além da forma solúvel de pirofosfatase 
que se apresenta no citoplasma de quase to
das as células pesquisadas, uma outra for
ma encontra-se ligada à membrana de bac
térias que realizam a fotossíntese, como 
Rhodospirillum rubrum. Em seu citoplas
ma existem os cromatóforos, estruturas es-
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pecializadas que contêm citocromos capa
zes de absorver a energia radiante, transfor
mando-a, através de um sistema membra
noso, em gradiente de prótons. Duas enzi
mas também estão presentes ali: uma A T
Pase, semelhante à Fl de mitocôndrias e 
cloroplastos, e uma pirofosfatase (figura 
14). A primeira usa o gradiente para sinte
tizar ATP a partir de ADP e de Pi, enquan
to a segunda faz o mesmo, a partir de Pi, 
para sintetizar pirofosfato. 

O processo pode ser mimetizado no es
curo, com uso de uma enzima solúvel. Nes
te caso, em vez de utilizar-se a luz para for
mar o gradiente de prótons, varia-se a ati
vidade da água por meio de solventes or
gânicos. Para realizar esse experimento, 
utilizamos a pirofosfatase solúvel, purifi
cada a partir do citoplasma de células de 
levedura. A enzima pura e solúvel não po
de catalisar a síntese do pirofosfafo em 
meio totalmente aquoso. Porém, se adicio
narmos quantidades diversas de solventes, 
pode ocorrer a síntese de pirofosfato em 
quantidades semelhantes às obtidas com os 
cromatóforos (na presença de luz) ou mes
mo muito superiores (cerca de 20 vezes 
mais). Mimetiza-se assim o processo fotos
sintético sem membrana e sem luz, simples
mente variando a estrutura da água. 

De acordo com essas proposições, em sis
temas biológicos não é necessário o aporte 
de energia para que ocorra a síntese de um 
composto de alta energia, como, por exem
plo, a síntese da molécula de pirofosfato 
a partir de duas moléculas de Pi. Esse apor
te seria necessário, porém, para criar meios 
com diversas composições - principalmen
te, com diferentes atividades da água. Num 
dos meios, a molécula seria sintetizada es
pontaneamente. Ao passar para o outro, 
ela se tornaria de alta energia. 

Nota: Colaborou no texto Alicia /vanissevich, Ciência 
Hoje 
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e a transpiração das plantas (60%). A eva
poração direta do solo não contribui sig
nificativamente para esse fluxo. Na média 
anual, a evaporação na Amazônia é cerca 
de 50% do total de sua precipitação plu
viométrica, o que equivale a dizer que, con
siderando o clima estável a longo prazo, 
50% da precipitação são provenientes da 
evaporação local e o restante trazido do 
oceano Atlântico pelos ventos alísios. 

Essa contribuição à precipitação é consi
derada alta, pois estima-se que, em latitu
des temperadas, a evaporação local cola
bore com apenas 10% para a precipitação 
local. O ar sobre a floresta, umedecido pela 
água evaporada - para evaporar um gra
ma de água são necessárias cerca de 600 ca
lorias (calor latente), uma quantidade gran
de considerando-se que, em média, no to
po da atmosfera, chegam do Sol cerca de 
700 calorias por centímetro quadrado por 
dia - e aquecido pelo calor sensível, torna
se menos denso, mais leve, adquire flutua
bilidade e sobe. Ao subir, porém, encon
tra pressões mais baixas e expande-se, di
minuindo a sua temperatura. Quando isso 
ocorre, o calor latente, contido no vapor 

liberação 
de calor 
latente ___ ....,__ 

Para o estabelecimento dessa célula di
reta de circulação de ar (figura 1), que
bram-se as circulações diretas em duas 
componentes: a componente leste-oeste, 
chamada célula de Walker, e a componen
te equador-trópico, chamada célula de Ha
dley (figura 2). Estes nomes foram dados 
em homenagem aos dois cientistas ingleses 
que pela primeira vez relataram o f enôme
no. Ao longo do cinturão equatorial há três 
regiões onde há ascensão de ar: a Indoné
sia/ norte da Austrália, a bacia do Congo 
e a bacia do Amazonas. Essas regiões fun
cionam como fontes de calor para a circu
lação geral, sendo as duas últimas conti
nentais e a primeira constituída de maior 
percentual de águas quentes (em torno de 
28° C) no oeste do Pacífico. A menos po
tente dessas fontes é a associada à bacia do 
Congo. A da Indonésia/norte da Austrá
lia parece em geral mais potente que a da 
Amazônia, embora em certos anos a ama
zônica a supere . 

Há ainda uma quarta fonte de calor, não 
menor em importância: a Zona de Conver
gência Intertropical (ZCIT). A ZCIT é uma 
faixa latitudinal sobre os oceanos equato-
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continente 
oceano oceano 

Fig. 1. Diagrama esquemático da circulação resultante do aquecimento diferencial entre o conti
nente e os oceanos adjacentes no verão. 
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riais, onde os ventos alísios de ambos os 
hemisférios se encontram. Nessas regiões 
existem movimentos de ar ascendentes, for
mação de uma banda de nuvens e, conse
qüentemente, liberação de calor latente pa
ra a atmosfera. 

A Amazônia é, portanto, uma das 
mais importantes fontes de calor 
para a manutenção da circulação 

atmosférica. O calor liberado por essa e ou
tras fontes é transportado para as regiões 
fora dos trópicos que têm déficit de ener
gia por receberem menos quantidade de ra
diação solar que as regiões tropicais. Des
sa forma, o clima do globo permanece es
tável, embora apresente flutuações anuais 
provavelmente associadas às variações da 
potência das fontes. 

Um desmatamento em grande escala na 
Amazônia reduziria a evapotranspiração 
local, o que acarretaria a redução da pre
cipitação. O resultado seria uma quantida
de menor de calor latente liberada para a 
troposfera amazônica e, assim, menos ca
lor disponível para ser transportado para 
regiões extratropicais . Estas se tornariam 
relativamente mais frias, com conseqüen
te redução da estação de crescimento das 
plantas. Tal efeito reduziria a produção de 
grãos - os atuais maiores produtores são 
países que se encontram fora dos trópicos. 
Além disso, o resfriamento das regiões po
lares causaria o deslocamento da linha de 
gelo em direção a latitudes mais baixas, ten
dendo a acelerar o início de uma nova era 
glacial. Essa hipótese, embora fisicamente 
correta, ainda está sendo estudada através 
de modelos matemáticos de simulação de 
clima, cujas conclusões têm sido controver
sas . Na verdade, não sabemos até o mo
mento quão importante é a contribuição da 
fonte de calor da Amazônia para a circu
lação gera,! e o clima. Também não se sabe 
em quanto sua potência seria reduzida atra
vés do desmatamento generalizado. 
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de água, é liberado e aquece a atmosfera. 
À medida que a nuvem se desenvolve ver
ticalmente (cúmulo-nimbo), vai converten
do mais vapor em água líquida, liberando 
calor latente e aquecendo a coluna atmos
férica em toda sua extensão. O aquecimen
to através de liberação de calor latente é 
muito mais eficiente que por calor sensí
vel, que, além de ser uma terça parte do 
latente, é liberado à superfície e necessita 
ser transportado para cima pela turbulên
cia atmosférica. O ar úmido que sobe é re
posto pelo ar proveniente dos oceanos nos 
níveis próximos à superfície (convergência) 
e, após perder a umidade, é transportado 
para fora da região (divergência) nos níveis 
altos da troposfera, a cerca de 10 km de 
altitude, descendo posteriormente sobre os 
oceanos adjacentes. 

Fig. 2. Representação esquemática da circulação do ar no hemisfério Sul. A ascensão das massas 
de ar ocorre nas regiões próximas ao equador. 
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A atmosfera terrestre é constituída de ga
ses denominados permanentes, cujas con
centrações quase não variam com o espaço 
e o tempo, e gases cujas concentrações são 
altamente variáveis (tabela ao lado). O ni
trogênio e o oxigênio juntos constituem cer
ca de 99% da atmosfera terrestre. Os prin
cipais gases variáveis são o gás carbônico 
(CO2), o ozônio (03), o metano (CH4) e o 
vapor de água, também chamados de gases
traços ou gases de efeito estufa. 

A radiação proveniente do Sol - fonte 
principal de energia para o sistema Terra
atmosf era - é composta de ondas eletro
magnéticas de pequeno comprimento (al
ta freqüência) até cerca de quatro mícrons 
(um mícron = milionésima parte do me
tro). Essa propagação, formada principal
mente pela radiação visível e a radiação ul
travioleta, aquece a superfície terrestre, 
que, por sua vez, irradia energia (calor) em 
comprimentos de ondas maiores, entre 
quatro e 100 mícrons, denominada radia
ção infravermelha (figura 3). 

Os gases são altamente seletivos quanto 
às radiações que absorvem. Felizmente pa
ra os seres vivos, os gases que compõem a 
atmosfera terrestre absorvem apenas as ra
diações que possibilitam a existência de vi
da no planeta. Os maiores constituintes at
mosféricos, nitrogênio e oxigênio, são inex
pressivos quanto à absorção de radiação so
lar. O ozônio (03), porém, cujas concen
trações máximas estão entre 25 e 30 km de 
altitude, é um excelente absorvedor de ra
" diação ultravioleta (UV), de grande poder 
esterilizante por possuir alta energia. Sem 
essa camada protetora de 0 3, que filtra a 
radiação UV proveniente do Sol, não exis
tiria vida na Terra. O restante da radiação 
solar atravessa a atmosfera e aquece a su
perfície, que irradia o infravermelho (IV). 
A radiação IV é absorvida pelos gases va
riáveis, principalmente o CO2, o CH

4
, o 

vapor de água e, em menor intensidade, o 
Or Assim, temperaturas mais altas são 
encontradas próximas à superfície e tem
peraturas baixas na alta troposfera. Os ga
ses variáveis funcionam, então, como um 
cobertor, permitindo que apenas parte do 
.calor emitido pela superfície escape para o 
exterior. Essa propriedade da atmosfera de 
deixar passar radiação solar e reter calor 
é chamada de efeito estufa, em analogia às 
casas de vegetação feitas de vidro. 

Uma representação simplificada do po
der de absorção da atmosfera em função 
do comprimento de onda (figura 4) permi
te observar que na região do visível (0,3-0, 7 
mícrons) esta praticamente não ocorre. Ou
tra região onde há pouca absorção é no IV 
entre 8-12 mícrons. É a chamada janela at
mosférica, por onde a Terra perde energia 
para o espaço exterior. O lado esquerdo da 
janela é 'controlado' pela banda de absor
ção do vapor de água centrada em seis mí-
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crons, o lado direito pela do .CO2 centra
da em 15 mícrons. Em regiões com concen
trações maiores desses gases, a janela é 
mais fechada. A atmosfera sobre a Ama
zônia, por exemplo, apresenta mais vapor 
de água que a existente sobre o Saara. Es
ta área perde mais calor para o espaço ex
terior do que aquela; sua atmosfera é mais 
fria e a amplitude térmica maior. 

Como resultado da queima de combus
tíveis fósseis e incremento do uso da terra 
através de devastação de florestas, as con
centrações de CO2 aumentaram cerca de 
25% nos últimos cem anos. E podem do
brar até o meio do próximo século, se pros
seguirem as atuais tendências. Segundo mo
delos matemáticos que simulam o clima do 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA 
ATMOSFERA (PRINCIPAIS GASES) 

Constituinte Fórmula Percentagem 

Nitrogénio N2 

Oxigénio º2 
Argônio Ar 

Neônio Ne 

Hélio He 

Criptônio Kr 

Xenônio Xe 

Hidrogénio H2 
Óxido Nitroso N2O 

Vapor d' Água Hp 
Gás Carbônico co2 
Ozônio 03 
Dióxido de 
Enxofre so2 

Metano CH4 

Dióxido de 
Nitrogénio NO2 

- - gases permanentes 
gases variáveis 

* valores médios 

por volume 

78 , 11 

20,95 

0 ,93 

18 X 10 - 4 

5 x 10 - 4 

} X 10 - 4 

0,1 X 10 - 4 

0,5 X 10 - 4 

0,5 X 10 - 4 

O a 7 

0,032* 

O a 0,01 

0 a I X 10 - 4 

2 X 10 - 4* 

O a 0,02 x 10 - 4 

globo, esse acréscimo provocaria um au
mento de 1 ° a 2º C na temperatura dos tró
picos e de 5° a -.7º C nas regiões tempera
das e polares. Tais variações poderiam cau
sar impacto significativo na distribuição de 
precipitação pluviométrica e no volume de 
gelo contido nas geleiras e nos pólos. Se 
derretesse apenas o gelo da Antártida, o ní
vel dos mares subiria cerca de 130 metros, 
arrasando praticamente todas as grandes ci
dades do mundo. Os efeitos climáticos in
duzidos pelo acréscimo de CO2 ainda são, 
entretanto, objeto de muita controvérsia. 
. Não se conhece ainda a influência da 
Amazônia na composição química da at
mosfera. Não se sabe se ela é fonte ou su
midouro dos gases-traços. Para estudares
se comportamento foram feitas em 1985 
duas campanhas intensivas de medidas, 

dentro do projeto Experimento Troposférico 
Global (GTE), da Administração Nacional 
de Aeronáutica e Espaço dos Estados Uni
dos (Nasa), com a participação do Brasil. 

Experimentos realizados em outras flo
restas tropicais indicam que elas são fon
tes importantes de monóxido de carbono 
(CO) e metano (CH

4
). O CO é produzido 

pela queima de biomassa e por oxidação 
de hidrocarbonetos não metânicos emitidos 
pela floresta. O CH4 é resultante da de
composição da matéria orgânica dos pân
tanos e lagos. Ambos são oxidados atra
vés de diferentes processos catalíticos en
volvendo óxidos de nitrogênio (NO), tam
bém produzidos por queima de biomassa. 
Com altas concentrações de NO, CO ·e 0 3 
são gerados; com baixas concentrações, o 
0 3 é destruído. Como mostrou P. J. Crut
zen, a distribuição vertical das concentra
ções de 0 3 é mais alta sobre os cerrados 
do Brasil Central do que sobre a Amazô
nia durante a estação seca. Ele atribuiu o 
fato à maior quantidade de queimadas 
sobre os cerrados e conseqüente produção 
fotoquímica de 0 3, que pode ser transpor
tado para a alta troposfera e daí para ou
tros locais do mundo pelas circulações pla
netárias do tipo Hadley-Walker. 

Para a transformação do uso da terra de 
florestas em campos cultivados ou pasta
gens é utilizada, em geral, a queima da bio
massa. Este método, o mais barato que há, 
libera grandes quantidades do carbono fi
xado pela floresta durante décadas. Ao 
mesmo tempo, a substituição da floresta 
por pastagens reduz a fixação do CO2 da 
atmosfera, que é realizada principalmente 
através da fotossíntese. Estima-se que 25% 
do conteúdo total de CO2 existente na at
mosfera são fixados pela biosfera. Um des
matamento em grande escala, portanto, no 
mínimo contribui para aumentar as con
centrações de CO2 e, como resultado, o 
efeito estufa (ver 'Efeito estufa, uma amea
ça no ar'. em Ciência Hoje, n? 29). 

Regiões de florestas possuem albedo me
nor do que outras áreas, absorvendo maior 
quantidade de radiação solar. A mudança 
de floresta para outros usos do solo inter
fere nessa partição de energia. Em geral, 
aumenta a parcela gasta no aquecimento 
do ar e a evapotranspiração é reduzida. A 
remoção da floresta traz um aumento da 
amplitude térmica: as temperaturas máxi
mas sobem e as mínimas diminuem. 

B. S. Ghuman e R. Lal, num estudo 
comparativo entre uma floresta e a área ad
jacente desmatada na Nigéria, observam 
que a amplitude térmica do solo a um cen
tímetro de profundidade no local desma
tado foi em média 5° C maior que a doso
lo sob floresta. Durante o dia, as tempera
turas médias do ar, medidas a um metro 
de altura, foram 3° a 6° C mais baixas na 
floresta que na clareira; à noite, a tempe-
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ratura na floresta foi um pouco mais alta 
que na clareira. A umidade relativa tam
bém mostrou grandes contrastes entre uma 
e outra. Num dia particular, a umidade re
lativa mínima observada foi de 870/o para 
a floresta e 490/o para a clareira. A distân
cia entre elas era de cerca de 50 metros. 

Simulações feitas por R. E. Dickinson e 
A. Henderson-Sellers com modelos mate
máticos de clima para a Amazônia brasi
leira indicaram que a temperatura da su
perfície do solo aumentaria de 2° a 5° C en
quanto a temperatura do ar (a dois metros) 
de 1 ° a 3 ° C. Ao mesmo tempo, a evapo
transpiração sofreria reduções. Como 500/o 
das chuvas amazônicas são constituídas pe
la evapotranspiração regional, haveria re-
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Fig. 3. No espectro eletromagnético (conjunto 
de todas as espécies de radiações), as regiões de 
luz visível, ultravioleta e infravermelho consti
tuem apenas uma pequena parte. 

dução da precipitação na região. Na mes
ma simulação, os autores verificaram que 
em locais com altas taxas de precipitação, 
a evapotranspiração foi reduzida em até 
500/o. A precipitação, por sua vez, foi re
duzida em média em cerca de 200/o. Eles 
mostraram também que o desmatamento 
generalizado muda tanto a distribuição es
pacial das chuvas quanto a temporal. 
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Outro componente do balanço hídrico é 
o escorrimento superficial (runoff) que, pa
radoxalmente, apesar da diminuição da 
precipitação, aumenta com o desmatamen
to, apresentando picos de inundação mais 
elevados. Horace C. Pereira comentou um 
experimento realizado na África tropical, 
onde a floresta natural ( cerca de 700 hec
tares) foi substituída por plantações de chá 
(350 hectares). Como resultado houve um 
aumento de duas vezes nas enchentes da 
classe de baixa intensidade e de quatro ve-

100 - -----

0,1 0,3 0,7 

mente com o emprego de técnicas de con
servação, possa melhorar as taxas de infil
tração em comparação à agricultura primi
tiva, o solo, parcialmente nu durante par
te do ano, retém menos umidade. Dessa 
maneira, aumenta a incidência de estresse 
hídrico (deficiência de água na planta, le
vando a um estado de murcha) nos perío
dos relativamente secos que ocorrem nor
malmente durante a estação seca, sendo ne
cessária a irrigação para se manterem os 
cultivos. 

4 8 12 20 
Comprimento de onda (µ) 

Fig. 4. Representação simplificada da absorvidade atmosférica (em percentagem) em função do 
comprimento de onda. A janela atmosférica situa-se entre oito e 12 mícrons. 

zes nas da classe mais alta. William J. Snow 
estudou o efeito da substituição da flores
ta tropical por sistemas de agricultura pri
mitiva no escorrimento total da região do 
Canal do Panamá. Ele observou que o es
corrimento médio anual não mudou signi
ficativamente. Entretanto, os picos de en
chentes aumentaram na estação chuvosa. 
A mudança do uso do solo afetou a distri
buição mensal do escorrimento, mas não 
o total anual. 

As causas principais para o aumento do 
escorrimento superficial são a compacta
ção do solo e o aumento de água das chu
vas que aí chegam. A folhagem da flores
ta amazônica intercepta, em média, cerca 
de 170/o do total precipitado, isto é, esse 
percentual não chega ao solo - o que re
presentará, com a remoção da floresta, um 
acréscimo de cerca de quatro mil metros cú
bicos de água por hes;tare por ano que, de
vido à compactação do solo por máquinas 
e pisoteio dos animais, escorrerão direta
mente para os rios. O desmatamento tam
bém diminuiria a umidade armazenada no 
solo devido à redução das taxas de infiltra
ção de água. 

Herbert Schubart fez medidas de per
meabilidade do solo sob floresta primitiva 
e de pastagem de cinco anos de idade com 
o mesmo tipo de solo, perto de Manaus. 
A absorção da floresta foi em média cerca 
de dez vezes superior à da pastagem. O so
lo sob floresta tem alta capacidade de ab
sorção, recarrega-se mais uniformemente 
e libera água mais vagarosamente. Apesar 
de que o uso apropriado da terra, junta-

Um outro problema ligado à variação 
dos elementos climáticos e à remoção de 
florestas é a degradação dos solos e, conse
qüentemente, a erosão. Em 1956, a floresta 
secundária de Adiopodoumé (Costa do 
Marfim) perdeu 2,4 toneladas de solo por 
hectare (t/ha), enquanto a área próxima 
cultivada com mandioca perdeu 92,8 t/ha. 
Em 1957, perderam-se 0,03 t/ha na flores 
ta e 28,7 t/ha no cultivo. Em Sefa (Sene
gal), E. J. Roose encontrou taxas anuais 
de erosão baixas para cobertura de flores
ta (entre 0,1 a 0,2 t/ha), aumentando para 
4,9 t/ha em área não cultivada, 7 ,8 t/ha 
em campos de algodão e 10,3 t/ha em cam
pos de milho e painço. M. B. Jansson fez 
uma revisão da literatura sobre erosão em 
solos tropicais e encontrou taxas de até 
334 t/ha/ano. A erosão para campos de 
cultivos nos trópicos pode variar de 1,5 a 
2.500 vezes a de sistemas de vegetação 
natural, dependendo da inclinação do ter
reno, textura do solo, precipitação anual, 
natureza e técnicas de cultivo, entre outros 
fatores. 

O solo é um componente essencial para 
o desenvolvimento da biosfera. Sua forma
ção é lenta e, uma vez destruído, demanda 
tempo maior do que a vida de um homem 
para se refazer. Há muita controvérsia 
quanto à perda permissível de solo em cul
tivos. F. Lombardi Neto e J. Bertoni, em 
análise sobre o estado de São Paulo, esti
maram os limites de erodibilidade permis
sível entre 4,2 e 15 t/ha/ano. Entretanto, 
existem argumentos a favor de limites me
nores, uma vez que os nutrientes e reservas 
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húmicas tendem a se concentrar na cama
da superficial, sendo suficientes pequenas 
taxas de erosão para exauri-los e prejudi
car a evolução dos solos e da vegetação. 

Com a remoção da cobertura da flores
ta, em resumo, o impacto mecânico cias go
tas de chuva tropical desagrega a estrutu
ra superficial do solo. As pequenas partí
culas resultantes selam os poros e baixam 
ainda mais a infiltração da terra já com
pactada pela agricultura. Ao mesmo tem
po, a chuva, antes interceptada pela folha
gem, a atinge. A conseqüência é o aumen
to do escorrimento superficial e da erosão 
que, além da perda de solo, ocasiona as
soreamento dos rios e reservatórios, mu
danças na qualidade de suas águas e na vi
da aquática. 

5 e tomarmos como referência uma 
taxa de crescimento populacional de 
2% ao ano, o mundo terá cerca de 

12 bilhões de seres humanos na metade do 
próximo século. Regiões tropicais como a 
Amazônia, onde em princípio não há fa
tores climáticos limitantes para a produção 
de alimentos, não poderão ser mantidas à 
margem desse processo. O desenvolvimento 
da região, entretanto, tem que ser racional 
e cuidadoso, pois, como vimos, existem vá
rios argumentos e hipóteses físicas bem 
fundamentadas que mostram a importân
cia de sua cobertura florestal para a esta
bilidade do clima do planeta e para o pró
prio meio ambiente local. Se ocorrer des
matamento (tabela ao lado) com taxa de 
crescimento exponencial, como a propos
ta por Philip M. Fearnside, em menos de 
15 anos toda a Amazônia brasileira estará 
devastada (ver 'A floresta vai acabar', em 
Ciência Hoje, n~ 10). 

Pergunta-se, então, qual seria o uso do 
solo mais apropriado para a Amazônia. A 
resposta que parece lógica é um balanço en
tre floresta natural, campos cultivados e 
pastagens, com maior proporção de flores
tas e menor de pastagens. O relatório da 
Unesco sobre uso e conservação da bios
fera, de 1970, apresenta três boas razões 
para isso. A primeira é a manutenção das 
condições climáticas e ecológicas. A segun
da é que o impacto sobre o balanço hídri
co em cada bacia de drenagem seria redu
zido, embora no presente ainda seja difícil 
avaliar o que acontece com os componen
tes do ciclo hidrológico quando uma gran
de área é desflorestada. Por fim, a prote
ção do solo contra a degradação por agen
tes atmosféricos (erosão hídrica e eólica, 
bem como influências térmicas violentas). 

Em trabalho de 1986 (Land use and 
agrosystem management in the humid tro
pics), arrisquei-me a propor uma lista, em
bora não exaustiva, de soluções mais con
venientes para o uso do solo em regiões de 
florestas tropicais. Passo a enumerá-la. 
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1 - Manejo de floresta com técnicas sil
viculturais apropriadas. Vários países de 
climas temperados têm conseguido, num 
esforço prolongado, gerar técnicas silvicul
turais de enriquecimento e extrativismo de 
florestas muito lentas em crescimento (se 
comparadas com as tropicais), mantendo 
a produção de materiais da floresta perma
nente e extraindo só o que ela produz 
anualmente. 

2 - Cultivos sombreados. Existem inúme
ras espécies comerciais capazes de produ-

tado do Pará. Concluíram que, no início, 
quando as condições edáficas (relativas ao 
solo) são as mais favoráveis, as pastagens 
de terra firme suportam aproximadamen
te uma rês por hectare; depois de alguns 
anos, o rendimento baixa para 0,3 por hec
tare e, no limite, são necessários dez hec
tares para produzir uma rês. Para a pro
dução de proteína animal, não se deve es
quecer o potencial apresentado por várzeas 
e rios através de seus animais nativos (an
ta, capivara, peixes, tartarugas etc.). 

ÁREAS DESMATADAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

Estados e Áreas Áreas desmatadas Percentual Taxa Percentual 
Territórios (km2) observadas (km2) de áreas exponencial de anual de 

desmatadas desmatamento* desmatamento 
1975 1978 (linear) 

Amapá 139.068 152,50 170,50 0,122 3,719 0,0043 

Pará 1.227 .530 8.654,00 22.445,25 1,828 31,769 0,37 

Roraima 243 .004 55,00 143,75 0,059 32,025 0,012 

Maranhão .. 257 .451 2.904, 75 7 .334,00 2,848 30,462 0,57 

Goiás•• 285. 793 3.307 ,25 10.288,50 3,600 35,873 0,81 

Acre 152.589 1.165,50 2.464,50 1,615 24,961 0,28 

Rondônia 230.104 1.216,50 4.184,50 1,818 41,180 0,43 

Mato Grosso 881.001 10.124,25 28 .255,00 3,218 34,211 0,69 

Amazonas 1.558.987 779,50 1.785,75 0,114 27,631 0,022 

Amazônia 
Legal 4.975.527 28.595,25 77.171,75 1,551 33,093 0,33 

• P .M. Fearnside, 'Deforestation in the Brazilian Amazon ' , lnterciência, vol. 7, 1982 . 
•• A área do estado não está totalmente incluída na Amazônia Legal. 

zir se plantadas sob floresta tropical ralea
da, condição que permite ao solo receber 
maior quantidade de radiação solar. Entre 
essas, encontram-se cacau, café, feijão de 
sombra e palmáceas. Numerosas espécies 
que possuem valor nutricional ou medici
nal necessitam de mais pesquisas, como, 
por exemplo, o guaraná. 

3 - Agricultura nas várzeas. As civiliza
ções mais florescentes na época pré-colom
biana foram as que se sustentavam por 
meio da agricultura nas várzeas. Ao bai
xarem após o período de cheias, as águas 
deixam o solo enriquecido em humo. Es
sas regiões, portanto, devem ser incentiva
das para o desenvolvimento agrícola. O 
problema a ser resolvido é a identificação 
dos limites das áreas inundáveis e os perío
dos de plantio no ano. O sistema de 'pôl
deres' (planícies recuperadas de regiões per
manentemente inundadas) pode ser empre
gado para vários cultivos. 

4 - Pecuária nas várzeas. Por serem áreas 
de maior produtividade primária, as pas
tagens das planícies inundáveis dos rios 
amazônicos devem ser exploradas para pe
cuária com animais adaptados ao ambien
te, tal como o búfalo d'água. A.P. Santos, 
E.M.L.M. Novo, V. Duarte e F.L. Tole
do analisaram projetos de pecuária de ter
ra firme implantados através de derruba
das, queimadas e semeaduras aéreas no es-

5 - Uso de técnicas de conservação doso
lo e controle de erosão na agricultura de 
terra firme . As mecânicas podem ser usa
das para controlar o escorrimento superfi
cial e a infiltração de água e as biológicas 
para dar maior resistência à degradação do 
solo. Embora já existam várias técnicas me
cânicas apropriadas para regiões tropicais, 
faz-se necessária mais pesquisa para o de
senvolvimento de novos métodos, princi
palmente de natureza biológica. 

É possível, enfim, desenvolver sócio
economicamente a Amazônia brasileira atra
vés de métodos racionais que evitem gran
des impactos tanto no clima e ecossistemas 
do local, como nos do globo terrestre. 
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MOLION, L.C.B. et alii. 'Resultados prelimi
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1985. 
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ÉBOMS ER 

REGIONAL DA 
SBPC DISCUTE 
CONE SUL 
S entado à entrada da secretaria itineran

te da Sociedade Brasileira para o Pro
gresso da Ciência, instalada no prédio de 
física da Universidade Federal de Santa 
Maria, está o poeta anarquista Plínio Mar
cos. Por ali transita gente de ciência, reu
nida no campus para discutir durante três 
dias (16 a 19 de outubro) as estratégias de 
mudança e integração no Cone Sul. O te
ma da sexta reunião regional da SBPC atrai 
não apenas os 513 argentinos, brasileiros, 
chilenos e uruguaios inscritos, mas também 
um grande número de interessados, como 
o poeta paulista. Pela primeira vez na his
tória da SBPC uma reunião regional vai 
terminar apresentando ao público, ali on
de começa o pampa, todos os 138 traba
lhos previstos na programação. 

Já no ato inaugural ficava claro que os 
trabalhos se encontrariam num curso de 
busca de alternativas para uma inquieta co
munidade científica, política e economica-

. mente desamparada ante a inevitabilidade 
da modernização e da nova cultura tecno
lógica. "A crise econômica, por si só, jus
tifica a política de contenção de recursos 
para ciência e tecnologia e para as univer
sidades?", perguntou a presidente da 
SBPC, Carolina Martuscelli Bori, ao go
vernador gaúcho Pedro Simon. Ela denun
ciava a falta de perspectivas para a comu
nidade de pesquisadores brasileiros atingi
da, na véspera da promulgação da nova 
Constituição, por um decreto presidencial 
que vinha desfigurar o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnoló
gico (CNPq): "A SBPC opõe-se a este de
creto e às mutilações por ele introduzidas 
no CNPq, e demanda sua revogação. É 
inaceitável o retrocesso que caracteriza to
do esse ato do governo federal." 

Embora a sexta íeunião regional tenha, 
no seu conjunto, tratado mais extensamen
te de questões de cultura que de ciência e 
feito a revisão tanto de problemas políti
cos quanto tecnológicos do Cone Sul, ela 
marcou um avanço notável no campo da 
integração, através de propostas relaciona
das à reestruturação da universidade, à sua 
necessária sintonia com a ciência e à coor
denação de esforços para a criação de as
sociações internacionais entre os quatro 
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países ali representados. O primeiro empur
rão nesse sentido foi dado pelo reitor da 
Universidade de Brasília, Cristovan Buar
que, em sua conferência de abertura sobre 
as estratégias da universidade no contexto 
da política nacional, cuja palavra-chave foi 
o 'futuro'. Ele afirmou que "a universida
de brasileira está fora de sintonia com o 
presente e o futuro", com o qual três sin
tonias seriam imprescindíveis: com a demo
cracia, com o avanço do conhecimento e 
com o processo de mundialização. 

Buarque preocupa-se com a falta de con
fiança na universidade por parte da popu
lação e acha que, para evitar isso, ela pre
cisa mudar: "A universidade conquistou a 
democracia interna mas não uma sintonia 
com a democracia externa." No caso do 
avanço do conhecimento, sobretudo nas 
áreas mais sofisticadas da ciência (onde não 
há mais verdades absolutas), a sintonia só 
pode ser alcançada "depois do rompimento 
com as idéias do passado". No terceiro ca
so, ele observa "um processo de mundia
lização radical e inexorável", que implica 
''romper com o preconceito xenófobo an
tiintegracionista e com a subserviência aos 
que vêm de fora". A título de provocação, 
propôs incrementar-se a integração nas 
áreas de c&t, transferindo-se o que a Ar
gentina deve ao Brasil para um fundo de 
desenvolvimento científico do Cone Sul. E 
advertiu: "É preciso optar pelo futuro, ou 
não haverá futuro. A única alternativa para 
esse tipo de suicídio é enfrentar o desafio 
da sintonia.'' 

O leque de atividades da reunião abran
geu seis cursos: 'Vertentes culturais da 
América Latina' (professores Antonio Diaz 
e Marita Fornaro, do Ministério de Edu
cação e Cultura uruguaio); 'Educação, de
mocracia e direitos humanos' (José Maria 
Gomes, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, e Luís Alberto Warat, da Univer-

sidade Federal de Santa Catarina); 'Histó
ria da ciência e tecnologia' (Alberto Luiz 
da Rocha Barros, da Universidade de São 
Paulo); 'Genética e evolução vegetal' (Hel
ga Zamora Flores e Elgion Loreto, da Uni
versidade Federal de Santa Maria, e Leni
ra Sepel, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul); e 'Uso e potencialidades 
dos solos na região de Santa Maria' (Mi
guel Azolin, Flávio Eltz e João Kaminski, 
da Universidade Federal de Santa Maria). 

Os simpósios trataram de integração cul
tural e produção artística (coordenação de 
Ivone Mendes Richter, da UFSM); orga
nização humana e uso dos espaços rurais 
e urbanos (Ricardo Rossato, UFSM); apro
veitamento dos recursos naturais e previ
são dos impactos ambientais (Pedro Sar
tori, UFSM); recuperação da pré-história 
e da arqueologia regional (Pedro lgnácio 
Schmitz, do Instituto Anchietano de Pes
quisa); e educação frente à expansão dife
rencial das novas tecnologias (José Rober
to lglésias, UFRGS). As conferências abor
daram a participação da universidade na 
definição de políticas sociais (Sílvio Paulo 
Botome, da Universidade Federal de São 
Carlos); a política do Rio Grande do Sul 
na integração fronteiriça (Ricardo Seiten
fus, UFRGS); eficiência da Agricultura 
gaúcha na década de 1980 (Juvir Matuel
la, UFRGS); produtividade da pecuária de 
corte no Rio Grande do Sul (Lauro Mul
ler, UFSM); e dimensões e limites da bio
tecnologia (Glaci Therezinha Zancan, Uni
versidade Federal do Paraná). As comuni
cações científicas foram agrupadas nos 
subtemas: 'Arqueologia e pré-história re
gional'; 'Educação e integração cultural'; 
'Aproveitamento do solo, recursos naturais 
e minimização de impactos'; 'Mercado co
mum e intercâmbio comercial' . Jorge Bue
no Botti, do Ministério da Educação e Cul
tura do Uruguai, apresentou audiovisual da 
Feira Internacional de Ciência e Tecnolo
gia Juvenil. 

Problemas comuns sugerem soluções co
muns. Elena Chiozza, da Universidade de 
Luján, por exemplo, encontrou na confe
rência de Botome elementos para abordar , 
por analogias, a situação argentina. Uma 
mesa-redonda de avaliação, coordenada 
por Ronaldo Mota, organizador local da 
reunião, deixou claro que a SBPC deu um 
passo à frente por ter em todos os momen
tos tentado incentivar a formação de uma 
consciência latino-americana. 

José Fonseca 
Ciência Hoje, Porto Alegre 
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A SOLUÇAO QUE RESSUSCITA 
A inesperada recuperação de um pa

ciente hipovolêmico (com baixo vo
lume e baixa pressão sangüíneos), após 
submeter-se a hemodiálise - procedimen
to que costuma baixar ainda mais a pres
são -, surpreendeu o médico Irineu Ta
deu Velasco, e ele percebeu que o fato sin
gular merecia um estudo mais aprofunda
do. Corria o ano de 1973 e Velasco, hoje 
livre-docente da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP), era 
plantonista na UTI de um hospital em São 
Paulo. Sua primeira providência foi anali
sar a solução que o paciente recebera na he
modiálise. Então verificou que a concen
tração de cloreto de sódio (NaCI, o conhe
cido sal de cozinha), que deveria ser igual 
à existente no sangue humano (0,9%), es
tava muito acima do normal. 

Quinze anos depois, a solução hipertô
nica (com concentração de íons superior à 
do sangue) observada por Velasco é não só 
largamente utilizada no Brasil e no exterior 
em tratamento de primeiro socorro em pa
cientes que sofreram graves hemorragias, 
como alterou as concepções sobre o con
trole da circulação sangüínea pelo organis
mo, trazendo novas perspectivas para ci
rurgias de alto risco em pacientes que não 
podem sofrer baixas de pressão e abrindo 
campos de estudo em áreas tão díspares co
mo inflamação, intoxicação e células epi
teliais. 

O uso de soluções de sais de sódio como 
meio de provocar efeitos benéficos ein ví
timas de choque hemorrágico (perda de 
grande volume de sangue) já era pesquisa
do há pelo menos 60 anos. Há mesmo um 
artigo publicado em 1919 no American 
Journal of Physiology sobre o assunto. Da 
autoria de W .G. Penfield, intitula-se 'O 
tratamento de choque hemorrágico por in
jeções intravenosas'. Mas nessa época ig
noravam-se ainda os processos que levam 
às .melhoras observadas nos pacientes e a 
fórmula ideal de concentração do sal para 
esse tipo de tratamento. Ao longo dos anos, 
verificou-se que soluções hipertônicas di
latavam as artérias, intensificavam os ba
timentos cardíacos e, por osmose, atraíam 
líquido de outras partes do organismo pa
ra o aparelho circulatório, restabelecendo 
temporariamente o volume de sangue per
dido. 

"Você descobriu a concentração que eu 
vinha buscando há anos!'', disse a Velas
co o pesquisador Stefan Mellander, que nas 

novembro de 1988 

décadas de 1960 e 1970 desenvolveu na Uni
versidade de Lund (Suécia) extenso estudo 
sobre os processos orgânicos ativados na 
presença de soluções hipertônicas. De fa
to, em sua tese de doutorado, defendida em 
1977, Irineu Velasco, orientado pelo pro
fessor Maurício Rocha e Silva Jr., atual di
retor da Divisão de Experimentação do Ins
tituto do Coração da USP (lncor), demons
trou experimentalmente a eficácia da solu
ção de NaCI a 7 ,5% no restabelecimento 
da circulação de cães com choque hemor
rágico. Buscando compreender os proces
sos envolvidos no fenômeno, formou-se 
uma equipe de pesquisadores no Departa
mento de Fisiologia e Biofísica do Institu
to de Ciências Biomédicas da USP (ICB
USP). O grupo, composto por Velasco, 
Rocha e Silva, Oswaldo Ubríaco Lopes 
(atual diretor do ICB-USP), Pedro Gaspar 
Guertzenstein (atualmente na Escola Pau
lista de Medicina), Vera Pontieri e Alexan
dre José da Silva, publicou em 1980 artigo 
no American Journal of Physiology, tra
balho que viria a merecer o prêmio Lafi de 
Pesquisa Médica, na época o mais impor
tante da área no Brasil. 

Nessa experiência, cães com até 60% de 
sangue drenado eram literalmente ressus
citados quando recebiam pequenos volu
mes da solução hipertônica. Fazendo uma 
projeção para seres humanos, isso signifi
ca reverter uma perda de até três litros de 
sangue com 250 a 350 mi de sal concentra
do, resultado só atingido até então pela ad
ministração de quantidade de sangue igual 
à que fora perdida, ou de três vezes esse 
volume em soro, dois procedimentos mui
to demorados. O que mais impressionava 
nos resultados era que os cães não necessi
tavam de nenhum outro tratamento (como 
transfusões de sangue) para a recuperação 
total do choque hemorrágico. 

Graças a essas experiências foi possível 
determinar que um dos processos presen
tes na restauração circulatória provocada 
pela administração da solução é o desen
cadeamento de um reflexo nervoso bastante 
complexo devido à alta osmolaridade do 
sangue. Envolvendo receptores pulmona
res, o nervo vago e o sistema nervoso cen
tral, esse reflexo é responsável por grandes 
modificações ern todo o sistema circulató
rio, entre as quais a alteração dos calibres 
de veias e artérias. 

No início da década de 1980, os cientis
tas do ICB associaram-se a pesquisadores 

do Hospital do Servidor Público do Esta
do, com a participação de José Felippe Jr. 
e Júlio Timoner, pàra testar pela primeira 
vez a solução hipertônica em seres huma
nos. O protocolo foi simples: pacientes que 
já haviam sido submetidos a todos os tra
tamentos recebidos sem apresentar me
lhoras, portanto desenganados, recebiam 
uma injeção de 250 mi de NaCI a 7,5%. 
A reação de seu organismo era alterada "de 
forma mágica", como lembra Rocha e Sil
va. ''Os pacientes simplesmente acor
dam!", diz hoje o pesquisador James Hal
croft, que está desenvolvendo estudo clí
nico com acidentados em rodovias nos Es
tados Unidos. 

Com base nesses resultados, Riad You
nes e Dario Birolini, do Pronto-Socorro do 
Hospital das Clínicas da USP, iniciaram 
um estudo mais extenso, tratando pacien
tes com hemorragia recém-admitidos no 
hospital. A motivação era simples: regis
tram-se de 25 a 35 mil óbitos anuais em aci
dentes de trânsito no país, grande parte por 
choque hemorrágico, sem contar as vítimas 
de outros tipos de violência que diariamen
te dão entrada nos prontos-socorros. A 
maioria das mortes não se deve apenas ao 
sangramento, já que se leva em média, em 
São Paulo, uma hora para receber atendi
mento de primeiro socorro, o que seria 
tempo suficiente para repor o sangue do 
acidentado sem que ele morra. Essas mor
tes devem-se sobretudo a um mecanismo 
orgânico ativa'do durante a hemorragia, o 
qual dirige a circulação para os órgãos no
bres, como o cérebro e o coração, a fim de 
protegê-los, deixando outros com pouca ir
rigação. Um tecido resistente, como o dos 
músculos, pode passar algum tempo sem 
o oxigênio do sangue e não sofrer danos 
significativos. Mas para os rins e o intesti
no, por exemplo, pequenos períodos sem 
oxigenação levam a lesões irreversíveis, res
ponsáveis pela morte na maioria das víti
mas de choque hemorrágico. 

Não tardou que outros países percebes
sem a importância das pesquisas desenvol
vidas no Brasil. Em 1984, dois grupos co
meçaram a realizar testes com a solução hi
pertônica. Um deles, chefiado por George 
Kramer, da Universidade da Califórnia, ex
perimenta a solução em carneiros. Para 
Kramer, o principal efeito benéfico da so
lução é a rápida expansão do volume san
güíneo por osmose. Ele observou que após 
a injeção as células diminuem em volume ► 
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de 6 a 8%, o que representa um acréscimo 
de cerca de 1,5 litro de água na circulação 
(o volume total de água no organismo é de 
cerca de 25 litros). Além disso, Kramer des
taca a queda na resistência periférica dos 
vasos e o aumento da contratibilidade car
díaca. Embora considere necessário mais 
pesquisas, por exemplo para averiguar os 
efeitos da solução hipertônica em animais 
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desidratados, Kramer afirma ser esta "aso
lução ideal em situações pré-hospitalares". 

Mas foi o outro grupo que deu maior im
pulso quantitativo às pesquisas com aso
lução hipertônica nos EUA. Vislumbran
do ser ela o tratamento ideal para casos de 
hemorragia em situações de guerra, o exér
cito norte-americano, através do Letterman 
Army Institute of Research, do Presídio de 
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O gráfico mostra os efeitos da hemorragia, da solução salina a 0,9% e da hipertônica a 7,5% sobre 
a pressão arterial e o batimento cardíaco em cães. H representa o início da hemorragia e 1, o início 
da injeção. 
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São Francisco, na Califórnia, iniciou uma 
série de estudos. A aplicação da solução de 
NaCl a 7,5% em feridos de guerra reduzi
ria o volume de material que as equipes mé
dicas levam a campo Uá que pequenas do
ses da solução levam a resultados iguais ou 
mesmo superiores aos obtidos com grandes 
volumes de soro) e determinaria aumento 
expressivo dos índices de sobrevivência. 

E m 1986 o exército dos EUA patroci
nou o primeiro Simpósio Internacio

nal de Ressuscitação Hipertônica Salina, 
em São Francisco, com a participação de 
18 µesquisadores brasileiros e norte-ame
ricanos. A Food and Drugs Administration 
(órgão do governo dos EUA responsável, 
entre outras coisas, pela aprovação de no
vos procedimentos médicos naquele país) 
deu aval a dois testes clínicos, baseando-se 
nos estudos realizados no Pronto-Socorro 
do HC-USP, em São Paulo. 

Iniciados ainda em 1986, os testes envol
veram a princípio as cidades de Sacramen
to, na Califórnia, e Houston, no Texas. No 
primeiro, pessoas acidentadas em rodovias 
próximas à cidade e socorridas por helicóp
tero recebiam, antes de qualquer tratamen
to, ou uma injeção de 250 ml da solução 
hipertônica, ou igual volume de uma solu
ção isotônica (procedimento normal). De
pois passavam a receber igual assistência. 
Entre 60 pacientes testados, sobreviveram 
80% dos que receberam inicialmente NaCl 
a 7,5% e 50% dos que tiveram tratamento 
normal. O teste clínico de Houston desen
volveu procedimentos semelhantes, só que 
as injeções eram aplicadas pelo pessoal pa
ramédico das ambulâncias. Ele não teve 
ainda seus resultados publicados, mas já 
deu origem a um teste multicêntrico atual
mente em curso em mais duas cidades 
(Denver, no Colorado, e Milwaukee, em 
Wisconsin). É coordenado pelo Letterman 
Army Institute of Research, que espera 
contar até meados de 1989 com 750 casos. 

O segundo simpósio, também realizado 
nos EUA (em Monterrey, Califórnia) em 
junho de 1987, contou com 44 cientistas, 
dessa vez incluindo suecos e alemães oci
dentais. O financiamento também se diver
sificou, com a participação, além do exér
cito norte-americano, de uma indústria far
macêutica sueca. Na ocasião concluiu-se 
que a solução hipertônica com 6% de dex
trana 70 melhora o desempenho da solu
ção na recuperação a longo prazo do pa
ciente. A dextrana é uma macromolécula 
que aumenta o poder osmótico da solução 
hipertônica e retém por mais tempo o lí-
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quido em circulação, já tendo sido utiliza
da em casos de choque hemorrágico. 

Na busca dos processos desencadeados 
pela solução hipertônica, os grupos de pes
quisa existentes em vários países especia
lizam-se em determinados aspectos. No ln
cor, onde se concentra atualmente a maior 
parte das pesquisas brasileiras nesta área, 
Rocha e Silva e Velasco mostram que con
centrações superiores a 7 ,5% provocam he
mólise (isto é, a destruição das células ver
melhas do sangue), enquanto as inferiores 
não levam aos mesmos resultados. Eles pes
quisam atualmente a ação da solução hi
pertônica diretamente sobre o sistema ner
voso çentral. Fator importante e recente
mente descoberto é o papel das células en
doteliais, .que revestem os vasos sangüíneos, 
no restabelecimento circulatório após a in
jeção. Michele Mazzoni, de San Diego, Ca
lifórnia, mostrou que o edema caracterís
tico dessas células durante o choque hemor
rágico é revertido pela solução hipertôni
ca. O pesquisador israelense Michael 
Krausz, de Jerusalém, aponta em seus es
tudos para o perigo de usar-se a solução em 

hemorragias ainda não controladas. Tra
balhando com ratos cujos rabos foram cor
tados (fonte de hemorragia permanente), 
mostrou que a injeção da solução a 7 ,5 % 
aumenta significativamente o sangramen
to, e que esse procedimento, portanto, em 
uma situação de primeiro socorro, coloca
ria em risco a vida do paciente. 

Embora a ênfase principal no campo de 
aplicações da solução concentrada de clo
reto de sódio seja dada à ressuscitação de 
choques hemorrágicos, os estudos têm 
mostrado que ela pode ser benéfica em ci
rurgias como a de aneurismas da aorta ab
dominal, que consiste em substituir a par
te afetada da artéria por uma prótese. An
tes de colocar a prótese, é necessário pin
çar a artéria para deter o fluxo sangüíneo. 
Quando a prótese já foi colocada, a aorta 
é reaberta, o que causa grande baixa na 
pressão enquanto o fluxo sangüíneo se 
reorganiza. Estudo clínico de Riad Younes, 
Frederico Aun e Dario Birolini, do Hospi
tal das Clínicas da USP, mostra a vanta
gem de injetar-se a solução antes da rea
bertura da artéria principal. O pós-ope-
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e um israelense, o que dá a medida do su
cesso alcançado por uma pesquisa original 
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de um simples engano hospitalar. 
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ÉBOM SABER 

O JARDIM BOTÂNICO COMEMORA 
DEZ VEZES A SUA MAIORIDADE 

M acacos, esquilos, caxinguelês, tico
ticos, sabiás, saíras-de-sete-cores, co

bras e cinco mil espécies vegetais das mais 
variadas e exóticas habitam hoje o que há 
180 anos era uma fábrica de pólvora e des
de o século XVI um engenho de cana. 
Atualmente conhecido como Jardim Botâ
nico do Rio de Janeiro, mais do que um 
museu de plantas, um centro de pesquisas 
e uma área de lazer, é um dos pontos de 
equilíbrio do ecossistema da cidade. A sua 
história começa com a vinda da família real 
portuguesa para o Brasil. 

Ao chegar ao Rio, o futuro dom João 
VI mandou instalar na recém-comprada 
Fazenda Nossa Senhora da Conceição da 
Lagoa, que pertencia a Rodrigo de Freitas, 
uma fábrica de pólvora. Próximo ao local 
estocava-se o salitre importado que era 
transportado para o Jardim Botânico, on
de se misturava ao carvão e ao enxofre pa
ra produzir a pólvora. Passados alguns me
ses, a 13 de junho de 1808, o príncipe-re-

gente, encantado com o lugar, decretou que 
ali se promovesse a aclimação e o cultivo 
de especiarias vindas .da Índia. Pelo decre
to, o primeiro nome do Jardim Botânico, 
Aclimatação, foi transformado em Real 
Horto e, após a coroação de dom João VI 
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como rei do Reino Unido, passou a se cha
mar Real Jardim Botânico. 

Entre as primeiras plantas vindas do es
trangeiro, chegaram moscadeiras, abaca
teiros, pés de litchi e turangeiras; semen
tes de Acacia lebbech (coração-de-negro), 

A beleza e a atividade científica do Jardim Bo
tânico do Rio de Janeiro estão retratadas nas fo
tos do início do século. 

Cycas revoluta (sagu), Artocarpus incisa 
(fruta-pão) e Spondias sp (cajá). Mais tar
de, os jesuítas introduziram a caneleira e 
o cravo-da-índia. Hoje, numa área de 137 
hectares - a sua área inicial compreendia 
2.160 hectares, abrangendo os atuais bair
ros da Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, Le
blon e Ipanema-, o parque abriga 5.500 
árvores e arbustos e oito mil espécies vege
tais classificadas. 

O Jardim Botânico teve como primeira 
atividade a aclimatação de plantas, passan
do a constituir-se em parque florístico a 
partir de 1824, graças à atuação de frei 
Leandro do Sacramento, primeiro diretor 
com formação em botânica. A pesquisa 
científica, no entanto, foi incrementada so
mente em 1890, na gestão de Barbosa Ro
drigues, através da doação de coleções de 
dom Pedro II. Desde aquela época colheu
se material para compor o herbário, que 
reúne atualmente 300 mil exemplares cata
logados; a carpoteca com 6.100 frutos; o 
laminário com 15.180 lâminas; a xiloteca 
com 6.422 tipos de madeira e a mais com
pleta biblioteca especializada do país, que ► 
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O MINISTÉRIO DA 
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NÚMEROS DO ENSINO 
SUPERIOR NO BRASIL. 

CONFIRA NA PONTA 
DOLÃPIS. 

O MEC implantou o Plano Único 
de Classificação e Retribuição 

de Cargos e Empregos-PURCE 
nas 5 O instituições federais 

de ensino superior. Con
quista que atendeu a 

uma antiga reivindi-
cação dos professo
a isonomia salarial. 

O Ministériq adotando decisão presidencial) 
u eliminatória a prova de Português e Redação 

nos exames vestibulares) como meio de valorizar a língua) 
que é o veículo para o conhecimento humanístico e 
científico. 

A CAPES já ofereceu neste ano 15. 000 bolsas de estu
do no Brasil e 2. 000 no exterior. 

O MEC cuida também da saúde ao colocar à disposi
ção da população os 13. 000 leitos de seus hospitais 
universitários. 

Além dissq promove a avaliação da educação supe
ri01; o treinamento e capacitação de professores) o apoio à 
extensão universitária) a integração com o 1 ? grau e os 
programas para bibliotecas universitárias. 

O MEC escreve a nova história do ensino público no 
Brasil. 

MINISTÉRIO DA EDUCACÃO GOVERNO FEDERAL 
• TUDO PELO SOCIAL. 
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conta com 30 mil publicações, 300 livros 
raros e 2. 700 periódicos. 

As atividades de pesquisa no momento 
concentram-se nas áreas de biologia e tec
nologia de sementes, taxonomia (o estudo 
dos seres vivos que visa à sua classificação 
em espécies, gêneros, famílias etc .), ana
tomia e ecologia, envolvendo 45 pesquisa
dores - dois doutores e 15 mestres. Des
tacam-se entre as 20 pesquisas em anda
mento o projeto Mata Atlântica, que ob
jetiva a conservação da floresta - uma das 
mais ameaçadas do mundo - e de novas 
áreas, com base nos estudos florísticos e fi
tossociológicos; o de plantas medicinais, 
cuja finalidade é inventariar os exempla
res encontrados no arboreto do parque e 
incentivar o plantio de medicinais no esta
do além do seu uso correto; o banco de se
mentes, que prevê a preservação do patri-

mônio e variabilidade genéticos; e o pro
jeto de automação do herbário, que pre
tende estabelecer meios eficientes de con
sulta ao inventário para facilitar o acesso 
ao conhecimento das diferentes utilidades 
das espécies vegetais. 

Após as inundações causadas pelas chu
vas de fevereiro último, muitas áreas do 
parque foram bastante danificadas. Segun
do o ex-diretor da instituição, Antonio 
Dantas, áreas como o Jardim Japonês e a 
Região Amazônica levarão cerca de três 
anos para serem reconstruídas, além de 
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muitos recursos e uma paciência oriental, 
uma vez que o trabalho será totalmente ma
nual por não comportar o uso de máqui
nas pesadas. 

Desde a sua fundação, o Jardim Botâ
nico do Rio de Janeiro esteve vinculado a 
diversas entidades supervisoras: Museu 
Real, Ministério do Interior, Imperial Ins
tituto Fluminense de Agricultura, Institu
to de Biologia Vegetal e Serviço Florestal. 
Hoje é apêndice do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF), uma 
autarquia do Ministério da Agricultura. 
Com características bastante diversas às de 
outras instituições ligadas a esse ministé
rio, a atividade científica do jardim não 
tem recebido do governo o apoio necessá
rio. Pleiteia-se atualmente a transferência 
dos vínculos institucionais para o Ministé
rio da Ciência e Tecnologia. 

Haroldo Cavalcanti de Lima, responsá
vel pela manutenção do parque, acredita 
que uma medida como essa possa melho
rar muito o desenvolvimento das pesqui
sas na área de botânica. Luiz Gouvêa La
bouriau, botânico da Universidade de Bra
sília que trabalhou durante 14 anos no ins
tituto, lembra que na época em que o jar
dim era subordinado ao Serviço Florestal 
exerceu-se um verdadeiro parasitismo. 
"Foram tomadas medidas administrativas 
que prejudicaram enormemente a ativida
de geral.'' 

O chafariz central do parque e o lago das vitó
rias-régias confirmam quase dois séculos de pre
servação ecológica. 

O atual diretor do jardim, Sérgio de Al
meida Bruni, observa que a ausência de um 
plano-diretor com macroobjetivos institu
cionais tem provocado um ziguezague 
constante nos objetivos fixados por seus vá
rios dirigentes, ora conferindo-se priorida
de a aspectos paisagísticos ou culturais, ora 
privilegiando a pesquisa em botânica bási
ca. Na opinião de Labouriau, essa oscila
ção de diretrizes somada ao descaso dos 
pesquisadores com a formação de recursos 
humanos fez com que a instituição passas
se, ao longo desse tempo todo, por altos 
e baixos. No entanto - ressalta-, um dos 
méritos do jardim é a posição que vem 
mantendo no sentido de preservar o patri
mônio botânico do país, negando-se a co
mercializar com o estrangeiro o material de 
pesquisa. 

No Brasil, são poucas as instituições que 
atingem a idade do Jardim Botânico. Ape
nas o Banco do Brasil, o Corpo de Fuzilei
ros Navais e a Casa da Moeda consegui
ram completar 180 anos. São quase dois sé
culos de preservação da memória ecológi
ca do país. 

Alicia lvanissevich 
Ciência Hoje, Rio de Janeiro 
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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 cientifico 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 l)equeno grupo de 
cientistas , a SBPC reúne hoje mais de 20.000 associados, e em 
suas reuniões são apresentadas cerca de 2.800 comunicações de 
trabalhos científicos e realizadas 250 mesas-redondas, cursos e 
conferências. Através de suas secretarias regionais, promove sim-
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