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SAGÜIS 
Presenciei, revoltada, a venda ilegal. 

de sagüis aos turistas, quando estive há 
pouco tempo em Salvador. Nas 
entradas do Mercado Modelo, eles são 
expostos e vendidos por cerca de NCz$ 
50,00. São, na sua maioria, animais 
novos, de poucas semanas. 

Onde estão os órgãos fiscalizadores 
capazes de tomar alguma atitude? A 
verdade, infelizmente, é que fatos como 
esse se repetem em outros lugares 
públicos, como o Largo da Carioca, no 
Rio de Janeiro, sem que as autoridades 
tomem qualquer providência. 
Verónica B. P. Cavalcante, Rio de Janeiro 

ENSINANDO 
ECOLOGIA 

Desde o começo da década, o ensino 
de ecologia vem ocupando uma posição 
de maior destaque no ensino brasileiro, 
principalmente nos níveis elementar e 
médio. Essa realidade reflete a crescente 
importância da temática ecológica, 
decorrente, por sua vez, da preocupação 
geral com os diversos problemas 
ambientais que o país enfrenta hoje. 
Mas a despeito de sua virtual evolução 
com relação à década passada, o ensino 
da ecologia em particular e a 
abordagem das questões que envolvem 
o meio ambiente em geral sofrem ainda 
uma série de dificuldades. Uma, e talvez 
a mais importante, é a carência de 
atividades práticas para que os alunos 
possam ter uma visão mais concreta do 
ambiente que os rodeia. Esta dificuldade 
é enfrentada no mundo inteiro pelos 
educadores que, além de transmitirem 
os conceitos clássicos para interpretação 
da dinâmica dos ecossistemas; vêem o 
ensino da ecologia como poderoso 
instrumento para desenvolver o senso 
dà conservação ambiental entre os 
estudantes. 

Como, então, promover trabalhos 
práticos dentro do sistema de ensino 
formal, quando se sabe que a maioria 
das escolas não dispõe de laboratórios e 
enfrenta problemas de falta de material 
didático? Uma das formas de transpor 
esse obstáculo são os estudos de campo. 
Tão importantes para a assimilação dos 
conceitos ecológicos quanto os 
experimentos em laboratório e as aulas 
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teóricas em classe são as atividades 
extramuros , que podem variar desde a 
simples observação e anotação do 
comportamento de animais e plantas até 
a coleta de amostras para análise em 
laboratório. Durante minha 
permanência na Inglaterra, onde estou 
atendendo a um programa de 
doutoramento em ciências ambientais na 
Universidade de Bradford, tenho 
observado como são conduzidas essas 
atividades . Tudo depende das condições 
materiais de cada estabelecimento de 
ensino. 

Do ponto de vista filosófico, as 
vantagens dos trabalhos de campo 
podem ser resumidas em três pontos: 
favorecem a compreensão da dinâmica 
da natureza, da diversidade biológica e 
das inter-relações dos seres vivos com o 
ambiente; estimulam o sentido de 
observação e a curiosidade, que 
conduzem ao interesse pela investigação 
dos fenómenos ecológicos; desenvolvem 
habilidades diversas, como a 
sistematização na coleta de dados, a 
comunicação oral e escrita, assim como 
a capacidade de resolver questões 
práticas, como a orientação por meio de 
mapas e o manejo de instrumentos. 

Além disso, os estudos de campo 
favorecem a transformação do processo 
de ensino. A partir do exercício de 
atividades que exigem o uso de todos os 
sentidos, e nas quais a experiência 
pessoal é importante, o aprendizado 
deixa de ser passivo para tornar-se 
ativo, motivando questionamentos 
coletivos e auto-indagações diante de 
problemas emergentes, atitude que é de 
grande auxíllo para a abordagem da 
ecologia mas a transcende, podendo 
estender-se a outras disciplinas. 

A dimensão geográfica dos estudos de 
campo não é importante, desde que ao 
organizar a atividade o professor tenha 
em mente seus objetivos e esteja 
consciente das limitações impostas pelos 
diferentes níveis de habilidade e 
motivação dos alunos . Assim, o estudo 
pode ser conduzido tanto num parque 
da cidade ou no jardim zoológico, 
como num terreno baldio próximo à 
escola. Aliás, as próprias escolas 
oferecem grande potencial para 
realização de atividades práticas: o 
jardim, o gramado, as árvores, ou 
ainda os matagais encontrados nos 
arredores da maioria das escolas 
brasileiras representam ambientes 
perfeitamente adequados à realização de 

trabalhos de campo envolvendo o 
comportamento e a relação entre os 
seres vivos (pássaros e insetos, por 
exemplo), a dinâmica das populações, a 
cadeia alimentar etc., sem qualquer 
despesa para professores e alunos. 

É a oportunidade de exercitar os 
instintos e o natural interesse pelas 
coisas vivas que motiva os alunos a 
participar intensamente das atividades 
ao ar livre. O contato com a água, com 
a terra e os organismos vivos produz 
um efeito mágico sobre a capacidade de 
assimilação, que vem sendo há muito 
explorado na Inglaterra, França e 
Alemanha, onde existem centros de 
estudos de campo voltados para essa 
finalidade. Num país rico em recursos 
naturais como o Brasil, cabe aos 
professores, dentro de suas limitações, 
tentar fazer com que, ao invés de 
trabalho tedioso e passivo, o ensino da 
ecologia se torne um processo dinâmico, 
educando os futuros cidadãos para o 
cuidado do nosso património natural. 
Walter D. S. Leal Filho (biólogo), Bradford, 
Inglaterra 

• Aos leitores interessados, Walter D. S. 
Leal Filho põe à disposição uma publicação 
intitulada O uso das áreas escolares em 
estudos de campo, por ele preparada em 
português e inglês como parte dos estudos 
que está realizando na Inglaterra. Basta que 
lhe escrevam, no seguinte endereço: 
University of Bradford, Dept. of 
Environmental Science, Bradford, West 
Yorkshire, BD7 IDP - Inglaterra. 

CORREÇÃO 
No artigo de minha autoria 

'Xamanismo e Medicina: o caso Ruschi 
reavaliado', publicado no n? 50 de 
Ciência Hoje, digo que 'o xamã traduz 
em termos míticos o caos sensitivo da 
vítima' (pp. 41 e 45), e não 'místicos', 
como saiu impresso. 
Renato Pereira, Rio de Janeiro 



CARTAS DOS LEITORES 

ESTÍMULO 
Meu filho, Márcio Rodrigues de 

Cerqueira, leu alguns fascículos de 
Ciência Hoje das Crianças e ficou 
interessadíssimo. Sendo raro seu 
interesse por leitura, resolvemos assinar 
a revista. Parabenizo-os por produzirem 
informações tão profundas e, no meu 
caso, milagrosas, pois tiveram a magia 
de envolver Márcio na leitura. 
Miriam F. de Cerqueira 

• Gratos pelos elogios. Procuramos 
corresponder. Um detalhe: sua carta 
chegou com o envelope rasgado. Por 
isso ficamos sem saber seu endereço. 
Por favor, escreva novamente. 

SERPENTES 
A respeito do artigo 'As Serpentes', 

publicado no n? 42, gostaria de fazer os 
seguintes comentários: 1) A 
terminologia sobre termorregulação é 
vasta e nem sempre bem empregada. No 
referido artigo, os autores, quando 
dizem que o animal ectotérmico é o 
'que tem, salvo em casos especiais, a 
temperatura do meio ambiente', ou 
seja, cuja temperatura corporal é 
variável, e que os animais endotérmicos 
'mantêm a temperatura corporal 
constante, independente do meio', 
fazem uma certa confusão. Os animais 
de temperatura variável são ditos 
pecilotérmicos ou euritérmicos, 
enquanto que os de temperatura pouco 
variável (na faixa de ± 2? C) são ditos 
homeotérmicos ou estenotérmicos. Os 
animais ectotérmicos regulam sua 
temperatura corporal por absorção de 
calor do meio ambiente, enquanto que 
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os endotérmicos o fazem através de 
um equilíbrio entre a produção de calor 
pelo metabolismo e a sua dissipação 
para o meio ambiente. Assim, estes 
termos ressaltam o mecanismo de 
termorregulação e aqueles a 
variabilidade da temperatura corporal. 
Os termos pecilo e homeotermia são de 
aplicação limitada, sendo preferíveis os 
termos ecto e endotermia. 2) As 
boipevas não estão no grupo das 
serpentes opistóglifas, mas no das 
áglifas . Há que se considerar, porém, 
que as boipevas possuem dentes 
posteriores muito desenvolvidos, o que 
poderia confundir um leigo. Entretanto, 
como esses dentes não são sulcados., a 
dentição é do tipo áglifa. 
Guarino Rinaldi Colli, Brasília 

• O professor Carlos Jared, do Instituto 
Butantan, co-autor do artigo, responde: 
'Admitimos que existe uma certa 
confusão em relação ao emprego da 
terminologia apropriada na literatura 
especializada, bem como tentativas para 
homogeneizá-la. Quando, em nosso 
artigo, empregamos a expressão 'que 
têm, salvo em casos especiais, a 
temperatura do meio ambiente', 
visávamos a ressaltar o aspecto popular, 
uma vez que as cobras são conhecidas 
como animais 'frios'. Segundo F. 
Harvey Pough e Carl Gans ('The 
Vocabulary of the Reptilian 
Thermoregulation ', in Biology of the 
Reptilia (v. 12, Academic Press, 1982), 
os termos 'sangue quente' e 'sangue 
frio' são obsoletos, e 'pecilotermia' e 
'homeotermia' têm uma limitada 
aplicação na moderna biologia térmica. 

O leitor está certo quando afirma 
serem as boipevas serpentes áglifas. A 
que ilustra o texto é a Waglerophis 
merremii. O aparelho de mordedura 
dessa cobra tem uma particularidade 
um tanto singular em relação às outras 
áglif as. Suscitou, por isso, a realização 
de alguns trabalhos, como o de Jean 
Anthony e Rachel G. Serra (que 
estamos lhe enviando), em que os 
autores afirmam que as presas, pela 
forma e posição em que se encontram, 
poderiam ser confundidas com as das 
opistóglijas. Outros especialistas 
classificam a boipeva como 
opistomegadonte, e retiram-na do 
género Xenodon pelo formato e função 
do músculo cérvico-maxilar (dentre 
outros motivos), que se presta a acionar 
as ditas presas. 

NORDESTE 
Gostaria que a revista publicasse 

mais reportagens sobre o descaso 
nacional em relação ao Nordeste 
brasileiro. Essa discriminação se deve 
aos interesses da 'politicagem', 
que mantêm na ignorância a região 
que é o maior colégio eleitoral do país, 
para melhor poder manipular os 
eleitores. ( ... ) Muitos dos sofrimentos 
desse povo podiam ser atenuados 
se tivéssemos um governo mais 
solidário e altruísta, como até agora 
não vimos. Eu pelo menos não: com 23 
anos ainda não tive essa felicidade. Por 
isso espero ansioso as eleições de 
novembro ( ... ). 
Gilson Dias Ferreira, Natal 

• Compartilhando da esperança de que 
o Brasil viva melhores dias, 
informamos que Ciência Hoje n;i 18 
publicou edição especial sobre o 
Nordeste, ainda atual, porque, como 
você diz, são problemas antigos. 

CASO 
BALTIMORE 

Em relação ao episódio relatado em 
Ciência Hoje n? 48 sob o título 'Erro 
ou fraude', devo informar que uma 
comissão, composta por três 
imunologistas oficialmente convidados 
pelo Instituto Nacional de Saúde dos 
Estados Unidos (NIH), considerou que 
o trabalho publicado na revista Cell em 
1986 por Thereza Imanishi Kari e cinco 
colegas não é fraude. A comissão, 
composta por Joseph M. Davie, de 
Seattle, Hugh McDevitt, de Stanford, e 
Ursula Storb, da Universidade de 
Chicago, entrevistou os envolvidos na 
disputa, entre eles nomes conhecidos, 
como o biólogo David Baltimore, um 
dos co-autores do artigo e diretor do 
Instituto Whitehead, do Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) e, 
do lado atacante, o pesquisador Walter 
Stewart, há longos anos no próprio NIH. 
A conclusão final é de que o trabalho 
tem falhas, mas que nenhum dos 
autores teve comportamento 
inadequado. O episódio passou a ser 
referido na literatura especializada como 
'caso Baltimore'. 
Sônia Vieira, Unicamp/Piracicaba (SP) 
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CIRANDA DA CIÊNCIA 
Um projeto Hoechst, 

Funbec e Fundação Roberto Marinho 
que estimula a pesquisa entre os jovens. 

Não está longe o dia em que os lagos, rios e florestas ficarão 
livres da poluição. E este dia será agora se a natureza depender 
de ®Hoechst High Chem, uma avançada tecnologia de ponta que 
busca respostas de vanguarda para os problemas atuais nas áreas 
da saúde, alimentação, proteção ambiental, comunicação, transporte, 
habitação, vestuário, lazer e energia. No campo da proteção 
ambiental, por exemplo, ®Hoechst High Chem está trazendo uma 
nova mentalidade. 

A Hoechst foi a primeira indústria química a introduzir no país um 
incinerador de resíduos sólidos, que queima o lixo industrial prejudicial 
ao ecossistema. E está sempre desenvolvendo novas matérias-primas, 
novos processos de tratamento de efluentes e projetando unidades 
industriais seguras. 

®Hoechst High Chem é resultado do incessante trabalho em 
pesquisa da Hoechst. Uma empresa que acredita que o bem-estar Química a serviço da vida. 
do homem está diretamente ligado à saúde da natureza. 

Para maiores informações, escreva à: 
Hoechst do Brasil Química e Farmacêutica S.A. 

' C.P. 7333 · 01051 · São Paulo · SP 

HoechstrB 
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CARTAS DOS LEITORES 1 

AO LEITOR 7 

TOME CIÊNCIA 8 

A análise da comunicação sonora da gralha-azul permitiu a identificação de um re
pertório de 14 gritos básicos, cada um deles vinculado a um comportamento especí
fico. Recombinados por cada ave, eles podem formar seqüências surpreendentemen
te complexas. 

Aumenta a esperança de que se tenha descoberto um caminho para conseguir a fu
são nuclear em temperatura ambiente. Se as evidências forem comprovadas e otimi
zadas a ponto de permitir sua utilização industrial, estamos testemunhando um avanço 
histórico. Mas ainda é preciso cautela. 

UM MUNDO DE CIÊNCIA 12 

Graças a duas novas disciplinas, o estudo de associações entre ossos e instrumentos 
de pedra em contextos paleontológicos e arqueológicos ganhou invejável nível de pre
cisão. Diferentes tipos de ação mecânica sobre materiais pré-históricos já podem ser 
interpretados em detalhes. 

Que fatores asseguram um crescimento celular ordenado e normal? E o que subverte 
os controles, propiciando o aparecimento de tumores? A compreensão dessas duas 
questões, cruciais para a medicina atual, experimentou grande avanço a partir da 
descoberta dos 'vírus tumorais'. 

Tenta-se descobrir os mecanismos que permitem uma regeneração espontânea dos 
músculos em certos camundongos acometidos de distrofia progressiva, uma doença 
que, no homem, ainda é incurável. 

O LEITOR PERGUNTA 18 

Há um limite teórico à capacidade de computação de uma máquina qualquer. Mes
mo uma inteligência infinitamente poderosa não teria como escrever um programa 
capaz de computar todas as funções. 

RESENHA 23 
Tradição e modernidade se interpenetram em História social da economia capitalista 
no Brasil, livro inédito, em dois volumes, do historiador e sociólogo Oliveira Vian
na, falecido em 1951. É uma análise acurada da influência do moderno capitalismo 
sobre nossas velhas estruturas. 
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ARTIGOS 

ANOMALIA MAGNÉTICA BRASILEIRA 30 
Osmar Pinto Júnior e Walter D. Gonzalez 

Em uma região do Atlântico Sul, próxima do Brasil, em uma altitude de 300 quilô
metros, aumenta a intensidade da radiação incidente sobre a Terra. Justamente ali, 
o campo geomagnético é mais fraco do que no restante do planeta, formando uma 
anomalia que vem sendo estudada há quase 30 anos. 

EFICIÊNCIA DOS REGIMES 36 
Gláucio Ary Dilon Soares e Nelson do Valle Silva 

Uns dizem que a democracia estimula a criatividade e o desenvolvimento tecnológi
co. Outros, que os regimes autoritários têm maior possibilidade de reunir os recur
sos necessários aos grandes investimentos. Em ambos os casos, é da relação entre 
sistemas políticos e crescimento econômico que se trata. Que nos diz, sobre isso, a 
história recente do nosso país? 

O BRASIL PRECISA DE SANGUE 44 
Foi apresentado ao Congresso Nacional um projeto de lei para regulamentar o dis
positivo constitucional que proíbe a comercialização do sangue e de seus derivados. 
Se aprovado, bastará vontade política por parte do Executivo para eliminar do país 
um lucrativo ramo de atividades inaceitáveis pela ética e pela saúde pública. 

PERFIL 64 

"A física foi minha esposa e a literatura, minha amante." Quem diz é o mineiro 
Francisco Magalhães Gomes, professor de várias gerações e pioneiro no estudo da 
radioatividade no Brasil. Agora, ele se dedica a concluir um estudo sobre Galileu. 

É BOM SABER 72 

Em 1982, por causa da suspensão das atividades de um laboratório multinacional 
no Brasil, houve grave crise na produção de soros antiofídicos. Para a superação 
do problema foi importante a recuperação da Fundação Ezequiel Dias. 

O satélite brasileiro de coleta de dados - um projeto civil e pacífico - pode estar sendo 
usado como biombo para encobrir o desenvolvimento de um projeto de natureza militar. 

Técnicos ingleses que ressuscitaram o Tâmisa afirmam que o Paraíba do Sul pode 
ser despoluído de forma muito mais rápida e barata. O rio brasileiro contém oxigê
nio dissolvido, possui toda a cadeia alimentar e a principal carga tóxica que recebe 
se origina em poucas indústrias. 

CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS (ENCARTE) 
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AO LEITOR 

P ADRAO INTERNACIONAL 
No último dia 13 de abril, uma boa notícia: o sis

tema operacional SOX, criado pela Cobra Compu
tadores, foi homologado pela Unisoft, empresa cre
denciada para este fim pela entidade internacional 
(X/OPEN) que fixa os padrões de sistemas abertos. 
Os sistemas operacionais consistem no software que 
gerencia as funções dos computadores modernos, sen
do portanto indispensáveis à utilização destes. O 
X/OPEN é um 'ambiente' padrão internacional aber
to, com especificações de domínio público utilizáveis 
em qualquer hardware, que evolui para o padrão PO
SIX, recentemente adotado nas compras de softwa
re do governo norte-americano. 

O SOX foi homologado com 'zero erro', ou seja, 
completa aderência ao padrão internacional. Com is
so, a Cobra adquiriu pleno direito ao uso da marca 
registrada do padrão X/OPEN, concluindo com ab
soluto sucesso uma tarefa que representou grande de
safio. Pela primeira vez o certificado foi concedido 
a uma empresa que desenvolveu este tipo de softwa
re de forma autônoma, sem recorrer a sistemas pree
xistentes. 

Desde a época em que foi decidido o desenvolvi
mento do SOX, cresceu a adesão, no mercado inter
nacional de computadores, à padronização definida 
pelo ambiente X/OPEN. Na próxima década o SOX 
poçle trazer para o Brasil uma significativa economia 
de divisas, pois representa uma alternativa nacional 
para, pelo menos, uma parte do mercado que de ou
tra forma seria atendido pelo UNIX, da empresa 
norte-americana A T &T, com o correspondente pa
gamento de royalties. Mas não é só: o SOX repre
senta também uma espécie de bilhete de entrada au
tônoma no mercado internacional de software, total
mente controlado pelos Estados Unidos. Se continuás
semos a depender de licenciamentos, não haveria ne
nhuma dificuldade em nos impedir de participar da 
comercialização de sistemas operacionais, atividade 
que apresenta grandes margens de lucro, cresce sig
nificativamente e envolve um tipo de trabalho que os 
países desenvolvidos gostariam de reservar para si na 
divisão internacional: criativo, de alto nível, bem re
munerado e não produtor de poluição. 

A estória do SOX é exemplar: envolveu seis anos 
de investimentos, sem interrupções, com uma equi
pe de profissionais qualificados nunca inferior a 55 
pessoa~, entre técnicos, programadores e analistas. 
É notável registrar que a Cobra realizou este feito sub
mersa em grande crise institucional. Depois do Pla
no Cruzado, em meio a dificuldades crescentes que 
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atingiram todo o setor, a empresa solicitou ao seu 
mais importante acionista, o Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e Social (BNDES), recur
sos operacionais extras, em valor inferior ao que foi 
liberado para outros fabricantes. O banco, no entan
to, condicionou seu apoio à privatização da Cobra, 
que desempenha papel estratégico na Política Nacio
nal de Informática. E foi mais longe: em abril de 1988, 
sem atribuir qualquer valor ao patrimônio técnico da 
empresa, elaborou um cronograma para a privatiza
ção, que seria concluída, a toque de caixa, em agos
to seguinte. Essa política provocou forte reação, com 
manifestações de repúdio no Congresso Nacional, no 
Movimento Brasil Informática, na Abicomp, em ou
tras entidades ligadas à área tecnológica e inclusive 
em meios militares. Desde então o BNDES não libe
rou nenhum recurso - e não esconde seu desinteres
se pela empresa. Persiste em sua estratégia de provo
car a asfixia financeira da Cobra para forçar sua pri
vatização (nos moldes definidos pelo banco) ou sua 
lenta desagregação. 

Nenhum estudo téq1ico e econômico foi feito pe
lo BNDES sobre o SOX e o mercado de sistemas ope
racionais. O banco sequer se dignou a responder a 
proposta da Cobra, que pretendia passar o SOX pa
ra o controle de uma empresa privada porém coleti
va, que congregasse o conjunto dos filiados à Abi
comp interessados no sistema. Este seria o caminho, 
segundo a diretoria da Cobra, para a adoção comer
cial generalizada do sistema no mercado brasileiro, 
transformando-o em padrão técnico e concretizando 
suas potencialidades. 

O processo que culminou com o desenvolvimento 
do SOX e sua homologação internacional mostra co
mo a inteligência brasileira pode atingir resultados tec
nicamente significativos, apesar das dificuldades ma
teriais e da instabilidade institucional. Há, para is
so, um ingrediente fundamental: a existência de gru
pos de boa qualidade, envolvidos em atividades de 
pesquisa e desenvolvimento. Presentes em empresas, 
em institutos e nas universidades brasileiras, estes gru
pos são o nosso maior patrimônio técnico-científico 
e merecem apoio, em lugar de desestímulo e dissolu
ção. Ao contrário de desarticular grupos bem
sucedidos em suas áreas de atuação, as agências go
vernamentais deveriam, isso sim, promover sua con
solidação e multiplicidade. Por esta via, ficam asse
gurados novos triunfos, como o do SOX. 

Os Editores 
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A linguagem da gralha-azul 
A família dos corvídeos compreende 

cerca de cem espécies distribuídas por 
todos os continentes. A gralha-azul (Cya
nocorax caeruleus), ave símbolo do Para
ná, é um dos seus representantes na Amé
rica do Sul, entre 14 espécies dos gêneros 
Cyanolyca e Cyanocorax, sete das quais 
ocorrem em território brasileiro. Distri
buindo-se no Brasil pelos estados de São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul, ela está presente também no nor
deste da Argentina e no leste do Paraguai. 

O comportamento dos corvídeos come
çou a ser estudado em 1931, por Konrad Lo
renz, o fundador da etologia. A maioria das 
espécies da família, se não todas, é gregária 
em alguma medida, do que resulta um com
portamento social complexo, com indiví
duos dominantes e subordinados. 

A vida em sociedade é vantajosa para a 
espécie em várias situações, como na ex
ploração de recursos alimentares e na lo
calização de possíveis predadores, pois a 
coexistência de vários indivíduos em aler
ta dá maior probabilidade de sobrevivên
cia a todo o bando. Para isso, contudo, os 
indivíduos devem dispor de algum meca
nismo que lhes permita uma rápida comu
nicação. Um sinal sonoro específico, de 
alerta, por exemplo, permite que um de
les, ao perceber uma ave de rapina, ponha 
todo o bando de prontidão. 

O estudo da comunicação sonora nos 
animais (a bioacústica) utiliza tecnologias 
de gravação e análise dos sons parà con
servar os sinais e defini-los em parâmetros 

físicos. Gravada em fita magnética, a emis
são sonora das aves pode ser analisada num 
sonógrafo, aparelho que fornece o sono
grama: representação gráfica de alta pre
cisão, que registra a freqüência ou a inten
sidade do som (na ordenada) e o tempo (na 
abcissa). No primeiro caso, como mostra V) 

a figura 1, o gráfico representa a variação · ·~ 
da freqüência, medida em kHz (o hertz, ou ] 
Hz, equivale a uma oscilação por segun
do; kHz é igual a mil Hz), em função do 
tempo. 

Analisamos a comunicação sonora da 
gralha-azul com base em gravações e ob
servações feitas com animais livres e em 
cativeiro. Usamos um gravador de rolo 
UHER 4.400, microfone unidirecional e re
fletor parabólico. Para obter os sonogra
mas, tivemos o auxílio do Laboratório de 
Bioacústica da Universidade Estadual de 
Campinas. 

Chegamos assim a discriminar, no reper
tório vocal da ave, 14 'gritos básicos': gri
to social, grito de alarme social, grito de 
alarme, grito de contato, grito de proximi
dade, grito com alimento, grito de reconhe
cimento, grito de corte, grito entre mem
bros de um casal, grito de alimentação/so
corro, gritos 'a' e 'b', grito de vôo e gritos 
de imitação. A análise estatística das situa
ções em que as diversas emissões ocorrem 
mostrou que cada um desses_gritos vincula
s~ a um comportamento específico. 

O grito social, que é o canto da espécie 
em sua função de reconhecimento especí
fico, é emitido em situações como a pro-

clamação territorial e a congregação de in
divíduos. Essa emissão sonora marca, por
tanto, a identidade da gralha-azul, diferen
ciando-a das demais aves. Esse grito pode 
modificar-se no grito de alarme social, so
bretudo na presença de predadores. Obser
vamos várias vezes bandos de gralhas a per
seguir em vôo uma ave de rapina, emitin
do-o incessantemente. Também o grito de 
alarme se relaciona à presença do preda
dor, mas nas situações em que este, ainda 
distante, não representa perigo imediato. 
A gralha-azul dispõe, portanto, de um sis
tema gradual de alarme. 

O grito de contato - o mais freqüente
mente emitido ao longo do dia, em várias 
situações - tem a função básica de reve
lar a localização espacial do emissor, ain
da que ele não possa ser visto. Na nature
za, quando as gralhas estão relativamente 
afastadas entre si, percorrendo os vários es
tratos de uma floresta, é comum ouvir es
se grito. Uma variante dele é o grito de vôo, 
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Fig. 1. Sonogramas: a) grito social; b) grito de alarme social; c) grito de alarme; d) grito de contato; e) grito de vôo; f) grito de proximidade; g) grito de reconhe
cimento; h) grito com alimento; i) grito "a"; j) grito "b"; 1) grito•entre os membros do casal; m) grito de corte; n) grito de alimentação/socorro; o) imitações. 
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emitido principalmente pelas aves que coor
denam o deslocamento do bando. 

Os gritos de proximidade e com alimen
to vinculam-se à interação entre indivíduos. 
O grito de proximidade é freqüente em si
tuações de relaxamento, como nas intera
ções de limpeza mútua da plumagem. Já 
em situações de embate, como quando um 
indivíduo acossado por outro procura man
ter o alimei:ito em seu poder, registra-se o 
grito com alimento. Entre os dois, há o gri
to de reconhecimento, emitido em ocasiões 
em que o caráter amistoso ou agressivo da 
relação entre dois indivíduos ainda não foi 
definido. É particularmente freqüente no 
indivíduo subordinado ante a aproximação 
do dominante. 

A mais complexa vocalização da gralha
azul é o grito de corte, composto de uma 
seqüência de notas de várias formas estru
turais, sem nenhum padrão aparente e com 
duração de até dois minutos. Como seu no
me indica, vincula-se às exibições de cor
te. De baixa intensidade, não pode ser ou
vido a mais de seis metros. O grito de ali
mentação/socorro ocorre em situações de 
grande excitação, como a do filhote a pe
dir alimento ou a do espécime preso na mão 
de um homem. 

O grito entre membros de um casal, pou
cas vezes registrado, parece relacionar-se à 
comunicação entre eles. As imitações, co
muns nos corvídeos, lembram vocalizações 
de outras aves. Sua função parece ser camu
flar o indivíduo ante a presença do predador, 
despistando-o. Por fim, registramos duas 
emissões sonoras que não pudemos relacio
nar a nenhum comportamento definido, em
bora tenha sido possível vinculá-las a situa
ções de relaxamento: os gritos 'a' e 'b'. 

A estrutura acústica dos 'gritos básicos' 
não é aleatória: corresponde a uma adapta
ção ecológica. Assim, o grito social, pores
tar vinculado à proclamação territorial, deve 
ter grande alcance. Sua freqüência é muito 
próxima da do som que melhor se propaga 
na floresta de araucária (ambiente em que 
pesquisamos): inferior a 2,0 kHz. Outra 
adaptação ecológica do som vincula-se à lo
calização da fonte emissora. No repertório 
vocal de uma espécie há gritos que se desti
nam a revelar a localização do emissor, ou
tros a ocultá-la. Os sons cuja origem é mais 
facilmente localizável são os de largo ei;pec
tro de freqüência, isto é,.com componentes 
agudos e graves, exatamente a característi
ca dos gritos vinculados à localização espa
cial do emissor (gritos de contato, de vóo, 
de alimentação/socorro). Já nas situações 
em que é perigoso para o indivíduo revelar 
sua localização, como na proximidade de 
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Fig. 2. Sonograma da transição grito social/grito de alarme social: as emissões n~s 8, 9 e 10 são notas 
intermediárias; a emissão n? 7 representa o grito social e a emissão n? 11 o grito de alarme social. 

predadores, o som deve ter tonalidade pura 
e pequeno espectro de freqüência, como 
ocJrre com os gritos de alarme, de alarme 
social e os emitidos entre os casais. 

Quando as aves estão próximas, o som 
não se precisa propagar a longa distância, 
nem existe o problema da localização. São 
situações em que há poucas pressões sele
tivas, estando o som condicionado sobre
tudo à motivação do indivíduo na relação. 
Nesses casos, a gralha-azul emite os gritos 
de proximidade, de reconhecimento e com 
alimento. O primeiro, refletindo um con
texto mais amigável, tem freqüência má
'xima (6,0 kHz) maior que a do grito com 
alimento (4,8 kHz). O grito de reconheci
mento, que traduz um nível intermediário 
de motivação, tem freqüência entre 1,0 e 
6,0 kHz, resultando num som não definí
vel, entre o amigável e o agressivo. 

Quanto à intensidade (ou amplitude) so
nora, podem-se classificar os gritos da 
gralha-azul em três grupos. O primeiro en
globa os gritos fracos (de pequena amplitu
de), emitidos quando dois indivíduos estão 
próximos entre si. Nele se incluem os gritos 
de proximidade, com alimento, de reconhe
cimento, de corte e entre o casal. O segun
do grupo, relacionado à comunicação intra 
e intergrupal, abrange gritos fortes (de gran
de amplitude). São os gritos social, de alar
me social, de alarme, 'a' e 'b', as imitações 
e os gritos de alimentação/socorro, emitidos 
quando mais de dois indivíduos estão envol
vidos e relativamente afastados entre si. Os 
gritos de contato e de vôo, de média inten- · 
sidade, ocupam posição intermediária entre 
os dois primeiros grupos. 

Além dos 14 'gritos básicos', identifica
mos nas emissões sonoras da gralha-azul 
'gritos intermediários', que são recombina
ções dos primeiros e refletem mudança no 
nível de motivação do indivíduo. Entre eles 
estão as emissões n~ 8, 9 e 10 (figura 2), 
registradas quando um bando de gralhas 
voava em perseguição a um gavião. Nessa 
situação, o grito mais freqüente é o de alar
me social (n~ 11), más quando os indiví
duos estão dispersos na floresta, primeiro 
é emitido o ·grito social (n~ 7), com a fina-

lidade de reunir o bando. Quando este es
tá coeso, o grito social transforma-se pau
latinamente no grito de alarme social. Nes
sa transição, os 'gritos intermediários' re
fletem mudanças no nível de motivação: 
uma situação de congregação muda em si
tuação de ataque ao predador. 

Cada 'grito básico' corresponde a uma 
categoria de som: melódico, rouco ou tri
nado. Os filhotes, que estão em fase de trei
namento, os emitem na forma de · notas 
complexas, não padronizadas. Como o pri
meiro grito emitido é o de alimentação, 
buscamos traçar a partir dele a provável de
rivação dos demais gritos, .considerando a 
estrutura da nota. Nessa montagem, utili
zamos também os 'gritos intermediários', 
que demonstram a complexidade do reper
tório vocal da gralha-azul. Trata-se, de fa
to, de um todo integrado, em que os 'es
paços estruturais' existente_s entre as notas 
que caracterizam os 'gritos básicos' estão 
preenchidos pelos 'gritCJs intermediários'. 

Até recentemente, acreditava~se que o 
comportamento das aves era estereotipado, 
isto é, suas respostas, mesmo quando com
preendessem seqüências complexas, obede
ceriam a padrões fixos. A capacidade de 
recom1binar seqüências comportamentais 
era considerada atributo exclusivo dos rna
míf eros sociais. Foi a partir de estudos rea
lizados em 1986 com o anu-branco (Guira 
guira) e da análise da comunicação sonora 
da gralha-azul que a existência de recom
binações de respostas comportamentais em 
aves foi reconhecida. 

Tais recombinações a partir de seu reper
tório vocal permitem à gralha-azul ajustar
se a sutis flutuações ambientais e fisiológi
cas. Seu sistema de comunicação tende 
mais a um arranjo complexo do som me
lódico, rouco e trinado que a uma diversi
dade de gritos estereotipados, e é no desen
volvimento da organização so~ial da espé
cie que a razão dessa complexidade deve 
ser buscada. 

Luiz dos Anjos 
Curso de Pós-Graduação em Zoologia, 
Universidade Federal do Paraná 
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TOME CIÊNCIA 

Fusão a frio, esperanças e dúvidas 
A busca de novas fontes de energia é 

uma preocupação permanente do ho
mem. Na atualidade, para suprir uma de
manda crescente, usam-se largamente usi
nas térmicas convencionais (a óleo ou a gás) 
ou não convencionais (reatores nucleares) . 
Neste último caso, a energia é liberada pe
la fissão de núcleos atômicos pesados, pro
cesso muito questionado, seja pelos riscos 
de acidente, sempre presentes, seja pela in
desejável produção de rejeitas radioativos. 

Outro processo possível para a produção 
de energia nuclear é a fusão, que ocorre no 
Sol e nas demais estrelas. Trata-se neste ca
so de uma reação que envolve núcleos le
ves, que liberam grande quantidade de 
energia ao se fundirem em núcleos mais pe
sados. Imensas dificuldades impedem que 
o processo de fusão - muito mais limpo 
do que o de fissão - seja cogitado, em ter
mos de curto prazo, para a produção de 
energia com fins pacíficos. 

Para que uma reação nuclear ocorra, é 
necessário que os núcleos atômicos se apro
ximem a ponto de permitir a ação das cha
madas 'forças fortes', cujo alcance é da or
dem de um fermi, ou seja, 10 - 13 centíme
tros. Nas condições normais em que a ma
téria existe em nosso planeta, a nuvem de 
elétrons que envolve cada núcleo atômico 
impede que estes se aproximem tanto uns 
dos outros . Não há para isso so lução tri
vial. Os átomos não são 'compactos': o 
_ciiiâmetro dos núcleos é muito pequeno, 
mesmo quando comparado a outras distân
cias atômicas, como aquela que os separa 
da nuvem eletrônica . Por isso, para que os 
núcleos se aproximem e possam interagir 
é necessário que a temperatura ambiente se
ja muito alta ou - o que, do ponto de vis
ta da física, é a mesma coisa - que eles 
recebam muita energia cinética, como ocor
re nos potentes aceleradores de partículas. 

Em 23 de março passado, os químicos 
Martin Fleischmann (da Universidade de 
Southamptom, na Inglaterra) e Stanley 
Pons (da Universidade de Utah, nos Esta
dos Unidos) anunciaram a descoberta de 
um novo caminho para produzir fusão nu
clear. Segundo eles, haveria reações deste 
tipo em núcleos de deutério (um isótopo pe
sado do hidrogênio) colocados no interior 
do paládio (um metal). Uma semana de
pois, um grupo liderado por S .E . Jones (da 
Universidade de Brinham Young, também 
em Utah) e J. Rafelski (da Universidade do 
Arizona) anunciaram que também haviam 
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observado o fenômeno. Houve ceticismo: 
aparentemente era um caminho simples de
mais para se chegar a um precioso resulta
do, até aqui perseguido por pesquisas ca
ríssimas, que envolvem a criação de am
bientes com temperaturas de milhões de 
graus. Nas últimas semanas, no entanto, 
instituições de diversos países repetiram a 
experiência e - embora ainda persistam 
dúvidas importantes sobre o que de fato se 
passa - confirmaram os resultados anun
ciados. Foi reforçada a expectativa de que 
eles envolvem processos nucleares (e não 
apenas químicos). Mesmo assim, ainda não 
se pode confirmar a existência de fusão, 
que se manifesta através das seguintes evi
dências: alta taxa de geração de calor, pro
dução de dois isótopos de hélio (He3 e 
He4) e um de hidrogênio (H 3, ou trítio), 
emissão de nêutrons e radiação gama. 

Os aspectos gerais das experiências fo
ram amplamente divulgados pela impren
sa. Os autores utilizaram um método mui
to conhecido - a eletrólise - para bom
bear átomos de deutério para o interior do 
paládio. Até aí, nada de novo: trata-se de 
um procedimento bem conhecido. A pro
priedade de absorção de hidrogênio (ou de 
deutério) pelo paládio é utilizada normal
mente em certos equipamentos, para que 
se faça o controle da quantidade desses áto
mos leves presentes em um recipiente f e
chado. Do ponto de vista experimental, a 
novidade foi a monitoração de partículas 
nucleares durante a eletrólise . 

As observações independentes das duas 
experiências levaram a resultados conver
gentes sobre as taxas de emissão de nêu
trons durante a eletrólise (isto é, durante 
a introdução de deutério na estrutura do 
paládio) . Foram observados nêutrons em 
quantidades suficientes para diferenciá-los 
daqueles que existem normalmente no am
biente onde se fizeram as experiências. 
Pons e Fleischmann constataram ainda a 
liberação de um excesso de calor, fenôme
no interpretado como decorrente de algum 
processo não associável à eletrólise. 

Em artigo que submeteram ao Journal 
of Electroanalytica/ Chemistry, os dois pes
quisadores listam uma série de questões que 
não sabem responder. A primeira: como é 
possível que átomos de deutério aglomera
dos no interior do paládio, caracterizados 
por energia de equilíbrio termodinâmico de 
apenas um elétron-volt (1 eV), possam par
ticipar de um processo de fusão nuclear? 

Para que se visualize o porquê dessa per
plexidade, basta saber que a energia neces
sária para aproximar dois núcleos de deu
tério é de 140.000 eV! Pons e Fleischmann 
discutem essa intrigante questão, apelan
do para um efeito quântico - chamado 
efeito de tunelamento - que possibilita um 
dramático aumento na probabilidade de 
ocorrência de fusão cada vez que ocorre 
uma diminuição, mesmo pequena, da dis
tância entre os dois núcleos. 

O tunelamento, no entanto, não é um 
processo eficiente. Para explicar as taxas 
de detecção de nêutrons, J ones e Rafelski 
estimam que seria necessária uma freqüên
cia entre 10 - 23 a 10 - 20 fusões por par de 
dêuterons por segundo. Esta estimativa traz 
outra implicação instigante: se for verda
deira, a distância média entre núcleos do 
deutério confinados no interior do paládio 
teria que cair para a metade do valor en
contrado no caso de moléculas livres. Que 
causas físicas possibilitariam essa variação 
no volume de uma molécula de deutério? 

Mas há mais surpresas. Quando se com
param o calor emitido e as taxas de partí
culas nucleares observadas, os resultados 
não são coerentes, podendo-se constatar 
um excesso de energia. Se isto for atribuí
do à fusão de núcleos de deutério no inte
rior do paládio, chega-se a uma taxa da or
dem de 10 11 a 10 14 fusões por segundo. 
Mas a contagem de n~utrons emitidos é 
compatível com a ocorrência de apenas 
10-1 fusões por segundo. Note-se bem: a 
discrepância é da ordem de cem milhões de 
vezes! Os autores chegaram a propor que, 
nas condições da experiência, podem ocor
rer reações nucleares 'não convencionais', 
até hoje não percebidas e descritas . É uma 
idéia ousada, pois a comunidade científi 
ca estuda detalhadamente esse tipo de rea
ção há mais de 40 anos. 

A baixa detecção de nêutrons pode ser 
causada por uma absorção dessas partícu
las pelo próprio material que integra as ex
periências (por exemplo, absorvendo um 
nêutron ainda dentro do paládio, o deuté
rio pode formar o trítio). Deve-se salien
tar , entretanto, que podem existir reações 
nucleares não caracterizadas por processos 
de fusão . Elas podem mascarar ou mesmo 
simular algumas dessas evidências . Se é ver
dade que isso exige cautela a respeito da 
idéia de que a introdução do deutério no 
interior do paládio produza fusão nuclear 
em temperatura ambiente, não é menos 
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verdade que a série de experiências bem
sucedidas, feitas em março e abril, fez di
minuir o ceticismo inicial. Há consenso de 
que alguma coisa estranha, de natureza nu
clear, precisa ser explicada. 

A s experiências apresentam grande in
teresse para a compreensão de aspec

tos relacionados às interações do hidrogê
nio com a estrutura cristalina do paládio. 
Os átomos dos materiais metálicos formam 
sempre unidades tridimensionais - chama
das celas unitárias - que se repetem no es
paço, envolvidas por nuvens de elétrons. 
A estrutura cristalina assim formada apre
senta grande capacidade de condução de 
eletricidade e de temperatura. No caso do 
paládio, a cela unitária é cúbica, com áto
mos localizados em cada vértice e no cen
tro de cada uma das faces. 

Ao penetrarem na estrutura cristalina do 
paládio, os átomos de hidrogênio (ou de 
deutério) se alojam com facilidade nos in
terstícios vazios, existentes entre os átomos 
do metal, que não formam um conjunto 
compacto. Diz-se que o hidrogênio está em 
solução sólida no paládio quando ele ocu
pa esses espaços interiores, que apresentam 
forma tetraédrica ou octaédrica, sendo es
ta última a mais importante para o que nos 
interessa aqui. 

Mas as estruturas cristalinas reais não 
são perfeitas. Apresentam defeitos que de
sempenham papéis muito importantes no 
que diz respeito à interação de elementos 
químicos. Alguns tipos de defeitos na es
trutura dos metais atuam como armadilhas 
para os átomos de hidrogênio, com os 
quais esses elementos apresentam forte 
energia de ligação. O paládio é, sob este as
pecto, particular: a maioria dos defeitos de 
sua estrutura representa uma fonte inter
na de hidrogênio, pois a energia de ligação 
dos dois elementos é muito baixa, o que 
permite fácil liberação do hidrogênio por 
ativação térmica. Ou seja: são potencial
mente móveis os átomos de liidrogênio 
aglomerados nos defeitos com os quais man
têm baixa energia de ligação. 

As interações do hidrogênio com a es
trutura cristalina dos metais são estudadas 
há cerca de cem anos. O curioso é que os 
defeitos acima citados quase sempre foram 
vistos como vilões, inclusive porque, por 
razões não totalmente entendidas, a presen
ça do hidrogênio no interior dos metais é 
um fator de fragilização e de deterioração 
das propriedades mecânicas destes elemen
tos. Em alguns materiais, esse efeito fragi
lizante é muito forte: se o hidrogênio se alo
jar nas estruturas do ferro (ou do aço co-
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A figura mostra a disposição cúbica dos átomos 
de paládio (círculos maiores) e a localização dos 
átomos de deutério (círculos menores), numa si
tuação em que estes ocupam todos os sítios oc
taédricos, formando uma solução em que os dois 
elementos estão na proporção um para um. Se 
um átomo de deutério se desloca para o sítio do 
outro, a rede cristalina se deforma e resulta uma 
situação, assinalada pela seta, favorável à ocor
rência de fusão nuclear, pois a distância entre 
eles seria suficientemente pequena para tornar 
significativa a probabilidade de ocorrência do 
efeito de tunelamento. 

mum) em proporções pequeníssimas (algu
mas partes por milhão, em peso), estes ma
teriais perdem a capacidade de suportar 
cargas relativamente leves. A pequena di
mensão do átomo de hidrogênio é uma das 
razões deste fato: muito móvel, ao pene
trar na rede cristalina ele caminha por di
fusão (sob a forma protônica), trocando 
posições entre sítios intersticiais adjacen
tes até segregar-se junto aos defeitos da re
de. Por isso, ele nunca se distribui homo
geneamente na estrutura cristalina, perma
necendo agrupado em regiões próximas dos 
defeitos. Em algumas situações, esse f enô
meno é autocatalítico: quanto mais hidro
gênio estiver disponível, mais ele se concen
trará nas proximidades de um defeito. Ini
cialmente, isso contribuirá para equilibrar 
o campo de tensões elásticas que o defeito 
causa na rede. Porém, ao ultrapassar uma 
concentração crítica, o hidrogênio cria 
enormes tensões compressivas, capazes de 
fissurar localmente - ou mesmo levar à 
fratura - metais ou ligas metálicas, às ve
zes mesmo na ausência de cargas mecâni
cas externas. 

Essa sensibilidade aos efeitos do hidro
gênio varia com o tipo de material metáli
co. Há, como vimos, os extremamente sen
síveis. Mas o paládio é um caso à parte: tem 
enorme capacidade de dissolver o hidrogê
nio em sua estrutura, podendo suportar ele
vadas concentrações; além disso, apresen
ta coeficiente de difusão muito elevado. A 
partir das experiências recentes, o que se 
procura responder é se as condições neces
sárias para a fusão nuclear em temperatu
ra ambiente podem ser criadas pelo tensio
namento resultante da presença de eleva
dos teores de deutério localmente concen
trados na estrutura do paládio. 

Podemos agora recapitular as quatro 
principais características que marcam a in
teração dos dois elementos: 

a) a enorme capacidade de o paládio ab
sorver hidrogênio em solução sólida. A ele
trólise é um método muito eficiente para 
se introduzirem átomos de hidrogênio (ou 
de deutério) no paládio, podendo-se che
gar a situações em que eles existam na pro
porção de um para um. Estuda-se a possi
bilidade de introduzir mais átomos de hi
drogênio do que os existentes na estrutura 
cristalina do metal, situação que talvez se
ja necessária para a ocorrência da fusão, 
mas por enquanto isso não foi confirma
do; 

b) a baixa energia de ligação do hidro
gênio com a maioria dos defeitos da rede 
cristalina do paládio, que servem como 
fontes internas do primeiro elemento (po
tencialmente móvel e disponível como ele
mento ativo no interior da estrutura); 

c) o elevado coeficiente de difusão do hi
drogênio à temperatura ambiente, o que lhe 
cqnf ere grande mobilidade no interior da 
estrutura cristalina do paládio; 

d) a capacidade de o paládio acomodar 
tensionamentos internos causados pela pre
sença do hidrogênio, que podem ocasionar 
variações volumétricas da ordem de 20% 
(o deutério provoca distorção adicional de 
5%). 

Excetuando-se os estudos na área de 
combustíveis sólidos, voltados para obter 
armazenamento de hidrogênio em alguns 
metais, a possibilidade de se obter fusão 
nuclear em temperatura ambiente atribui, 
pela primeira vez, papel de mocinho aos 
átomos de hidrogênio introduzidos na re
de. Não se trata, como vimos, de descober
ta plenamente comprovada. Até o momen
to, o que se pode dizer é o seguinte: 
criaram-se condições nas quais o aumento 
do efeito de tunelamento possibilitou a ob
servação de um f enômeno de natureza nu
clear, que pode ser a fusão de núcleos de 
deutério no interior do paládio (efeito que 
se repete com o titânio). Caso essas evidên
cias sejam comprovadas e otimizadas a 
ponto de permitir sua utilização industrial, 
estamos testemunhando a descoberta cien
tífica mais importante do século, do pon
to de vista da sociedade. 

Fernando de Souza Barros 
Instituto de Física da UFRJ 

Paulo Emílio Valadão de Miranda e 
Zieli Outra Thomé Filho 
Coordenação dos Programas de Pós
Graduação de Engenharia, UFRJ 
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UMM 

ARQUEOLOGIA 

PRÉ-HISTÓRIA HOJE 

O estudo da evolução humana já não se 
limita à análise da morfologia dos homi
nídeos fósseis de alguns milhões de anos 
atrás: a biologia molecular e a arqueolo
gia pré-histórica vêm desempenhando pa
pel crucial no resgate de nossa evolução bio
cultural. A primeira permitiu, nos anos 70, 
estabelecer a antigüidade da origem da li
nhagem hominídea, questão que a paleoan
tropologia não teria podido resolver. A ar
queologia pré-histórica, por sua vez, for
neceu nas últimas décadas uma imensida- -

.ê 
de de informações sobre o comportamen- ~ 

to social de nossos antepassados mais re- ~ 
motos, sobretudo pelo desenvolvimento de ], 
dois novos e promissores campos de pes- ~ 

quisa: a arqueologia experimental e a ta- 8: 
fonomia. 

o 
.2 

A partir de condições simuladas em la
boratório, a arqueologia experimental cons
trói parâmetros para a interpretação dos 
vestígios arqueológicos. Toda atividade hu
mana produz um padrão de distribuição es
pacial de vestígios materiais e toda ação 
efetuada sobre uma matéria-prima modi
fica-a de maneira específica. Assim, a re
plicação controlada de atividades humanas 
em laboratório ou em campo, em espaços 
e com matérias-primas similares aos utili
zados por nossos antepassados, produz dis
tribuições espaciais e modificações mate
riais que auxiliam a interpretação dos ves
tígios arqueológicos. 

Neste caso, percorre-se o caminho con
trário ao dos arqueólogos convencionais: 
conhecendo o comportamento ou a ativi
dade, registra-se sua configuração física, 
espacial ou material, gerando parâmetros 
para a interpretação do passado. Se, por 
exemplo, ao escavar um suposto sítio ar
queológico, um arqueólogo descobre las
cas de uma rocha não muito comumente 
utilizada por grupos pré-históricos na fa
bricação de instrumentos, como determi
nará que elas resultam de lascamento hu
mano e não de outro fenômeno físico? Só 
há um meio: submeter a matéria-prima en
coritrada a experimentos controlados, on
de as ações físicas possíveis sejam simula
das várias vezes. Produzem-se assim cole
ções de referência às quais o material en
contrado pode ser comparado. 
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A tafonomia, por seu lado, estuda o que 
se passa com determinado objeto a partir 
do momento em que ele cai no chão, ana
lisando a ação de elementos químicos, fí
sicos e biológicos sobre o mesmo. Como 
saber, por exemplo, se uma associação en
tre ossos e instrumentos de pedra é produ
to de atividade humana ou simples acumu
lação fortuita de objetos pela ação de cur
sos d'água ou enxurrada? Ou se um osso 

Artefatos em pedra lascada com 8.500-11.000 anos. 

encontrado em dado sítio é resto de alimen
tação humana ou de carniça trazida por 
animais carnívoros? A tafonomia implica 
ainda simulações experimentais e observa
ções minuciosas dos processos que ocorrem 
na natureza, sobretudo no solo. 

As duas disciplinas tiveram grande im
pulso a partir da descoberta, no início dos 
anos 70, no Quênia, de supostos sítios ar
queológicos (associação de fragmentos ós
seos e instrumentos de pedra) datados de 
cerca de dois milhões de anos. Com vários 
de seus discípulos, Glynn Isaac, da Univer
sidade de Harvard, passou a estudar essas 
associações. Dada a dificuldade de escolher 
entre as várias explicações possíveis para 
as associações, optou-se por desenvolver, 
ao longo de vários anos, estudos experimen-

tais e tafonômicos que orientassem a sele
ção das hipóteses. Estudaram-se as marcas 
macroscópicas e microscópicas existentes 
nos ossos, o padrão de fratura dos fragmen
tos e buscou-se reconstituir as partes ana
tômicas representadas nos sítios. O traba
lho experimental envolveu o descarnamento 
de grandes animais das savanas africanas, 
a exposição de animais mortos a felinos, 
hienas e urubus, bem como a deposição de 
ossos no solo e a observação, por meses a 
fio, de sua dispersão. 

O resultado foi compensador: já não pai
ra a menor dúvida sobre o que se passa com 
os ossos de um animal após a morte e o 
apodrecimento deste. Tornou-se possível 
distinguir um conjunto de ossos deixados 
por uma hiena de outro remanescente da 
alimentação humana, bem como as mar
cas de corte produzidas por hominídeos e 
as produzidas pelos dentes de um carnívo
ro. Graças às duas novas disciplinas, a in
terpretação de associações entre ossos e ins
trumentos de pedra em contextos paleon
tológicos e arqueológicos ganhou invejável 
nível de precisão. Hoje, atividades huma
nas dificilmente poderiam ser confundidas 
com qualquer outro tipo de atividade que 
as mimetize do ponto de vista das associa
ções espaciais e da configuração das mar
cas deixadas nos ossos e nas pedras. 

Recentemente, Robert Blumenschine e 
Marie Selvaggio, pesquisadores da Univer
sidade de Rutgers, em New Jersey, realiza
ram - pela análise de ossos de animais en
contrados em sítios arqueológicos - ou
tro grande avanço nos estudos do compor
tamento dos primeiros hominídeos.* Após 
experimentos de laboratório e de campo, 
em que submeteram vários tipos de ossos · 
a mordidas de hiena, a corte por instrumen
tos de pedra e a esmagamento por percus
são direta, estabeleceram os traços diagnós
ticos macroscópicos que distinguem essas 
ações mecânicas. A partir desse trabalho, 
fragmentos ósseos antes considerados res
tos da alimentação de hominídeos poderão 
ser reanalisados. Ainda mais promissora é 
a perspectiva de identificar atividades de 
subsistência de hominídeos desenvolvidas 
antes que as lascas começassem a ser utili
zadas como instrumento cortante, há 2,4 
milhões de anos. É bem possível que os pri
meiros hominídeos, os Australopitecíneos, 
esmagassem ossos de carniça para obter tu
tano, rica fonte de proteínás! 

*Nature, vol. 333, p. 763-765, 1988 

Walter Alves Neves 
Museu Paraense Emílio Goeldi 
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Conheça tudo o que a Elebra faz. 
A Elebracontribui com avançados produtos e serviços nas seguintes áreas da 

Eletrônica Digital: 

• Telecomunicações: sistemas de transmissão digital, comunicação de texto, 
comutação pública, sistemas de comunicação privada (PABX) . 

._ Periféricos: impressoras, unidades de disco rígido e flexível, e fitas 
magnéticas. 

• Computadores: computadores de médio porte, sistemas e rede de 
computação. 

• Controles: equipamentos para automação industrial e controle de processos. 
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~elebra 
Telecomunicações• Periféricos• Computadores• Controles• Sistemas de Defesa• Microeletrõnica • Comunicação de Dados. 

Ü1,, .·.tfft#~1!1#dl#I#.. .. . . , · :::' ::., .. :-~;': 

TIBllc. 



Dataprev 
A mais avançada 
tecnolç,gia 
a serviço 
de milhões. 
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UM MUNDO DE CIÊNCIA 

GENÉTICA 

CoNTROLE E SUBVERSÃO 
DA PROLIFERAÇÃO CELULAR 

A multiplicação celular é parte essencial 
· do processo natural de transformação da 
célula-ovo em embrião, que culmina no de
senvolvimento de um indivíduo adulto . 
Quando esse estágio é alcançado, a maio
ria dos tecidos apresenta menor capacida
de de proliferação. Quando o cérebro é le
sado, por exemplo, praticamente não há re
generação: a grande maioria dos neurônios 
só se multiplica nos estágios iniciais do de
senvolvimento. Alguns tecidos, porém, co
mo a pele, são constantemente renovados 
ao longo da vida. 

A organização temporal e espacial des
se processo pode, entretanto , ser perturba
da , em determinadas circunstâncias, pelo 
aparecimento de tumores que subvertem a 
ordem proliferativa, sendo capazes de le
var o indivíduo à morte. Que fatores asse
guram o crescimento e o desenvolvimento 
ordenados? E •O que subverte esse contro
le, dando lugar ao aparecimento de tumo
res? Estas duas questões, cruciais para a 
biologia e a medicina, começam agora a ser 
desvendadas . 

Pode-se dizer que o fio da meada foi des
coberto quando se revelou a existência dos 
~írus tumorais, assim chamados por esta
rem diretamente envolvidos na origem de 
alguns tipos de sarcomas ( cânceres do te
cido conjuntivo) e leucemias (cânceres do 
sangue). Há dois grandes grupos de vírus 
tumorais: aqueles cujo material genético é 
o ácido desoxirribonucléico (ADN) - en
tre os quais estão os papovavírus, adeno
vírus e papilomavírus - e aqueles cujo ma
terial genético consiste em uma única mo
lécula de ácido ribonucléico (ARN) de fita 
simples: os,retrovírus. 

A virologia tumoral já pôde demonstrar 
que os retrovírus causadores de leucemias 
e sarcomas possuem uma enzima especial, 
a transcriptase reversa, que permite a fa
bricação de uma cópia do genoma virai em 
ADN e a integração da mesma no genoma 
da célula. Daí por diante, o vírus passa a 
utilizar toda a maquinaria celular para fa
bricar as partículas virais 'filhas'. Só que, 
além dos genes necessários à formação da 
partícula virai, alguns retrovírus possuem 

abril de 1989 

também um gene 'sobressalente', CUJO pro
duto foi diretamente relacionado com a ca
pacidade que têm de tornar a célula tumo
ral. Por essa razão, esse gene foi denomi
nado oncogene (onco = tumor; gene = 
origem). Dezenas de oncogenes virais já fo
ram identificados.* 

O quebra-cabeças tornou-se ainda mais 
interessante quando se descobriram, nas cé
lulas livres de vírus, seqüências gênicas mui
to semelhantes àquelas dos oncogenes vi
rais. E, o que é ainda mais significativo 
e provocante, verificou-se que elas apre
sentam elevado grau de conservação ao 
longo da evolução, o que indica que são 
provavelmente produtos gênicos essenciais 
para o crescimento e/ou a sobrevivência e 
a diferenciação do organismo. Concluiu
se, portanto, que os oncogenes virais ti
veram origem em proto-oncogenes celula
res. Estes, que nas células normais têm sua 
expressão rigidamente controlada, ficam, 
nas partículas virais, sob o comando (ou 
o desmando) virai, o que resulta na sua 
expressão extemporânea e na formação 
de tumores. 

Descobertas recentes permitiram acres
centar mais algumas importantes peças ao 
quebra-cabeças. É possível que diversos 
desses proto-oncogenes celulares estejam 
sob o controle de uma proteína repressora, 
que os mantém - digamos assim - 'silen
ciosos'. Em determinadas circunstâncias 
(que podem ocorrer ao longo do desenvol
vimento normal ou do crescimento tumo
ral), esse repressor seria inativado, permi
tindo a transcrição dos proto-oncogenes e 
o aparecimento de seus respectivos produ
tos, os quais, por sua vez, estariam envol
vidos na proliferação celular. 

Esse quadro se baseia em duas linhas de 
evidência.** Há algum tempo se têm rela
cionado certos tipos de tumor (como ore
tinoblastoma e o tumor de Wilms) com a 
perda de segmentos cromossômicos . No ca
so de retinoblastoma, tumor ocular malig
no que afeta crianças de zero a seis anos, 
é a banda 13q 14 do cromos somo 13 que es
tá ausente. Recentemente, o gene Rb, re
lacionado com o retinoblastoma, foi iso-

lado, clonado e teve seu produto caracte
rizado. Por outro lado, dois laboratórios, 
que trabalhavam independentemente com 
os vírus tum orais SV 40 e adenovírus, veri
ficaram que os produtos dos oncogenes vi
rais LT (de SV40) e EIA (de adenovírus) 
encontravam-se fortemente associados a 
determinada proteína da célula invadida 
pelo vírus. Assim, os anticorpos contra L T 
(ou EIA) precipitam não só a proteína cor
respondente como também a proteína ce
lular associada. 

A contraprova foi utilizar um anticorpo 
específico contra a proteína Rb para ana
lisar o lisado ('suco' obtido pela destrui
ção de todas as estruturas membranosas) 
de células infectadas com SV40 ou com 
adenovírus. Neste caso, o anticorpo reco
nheceu não só a banda protéica associada 
a Rb, mas também a proteína virai corres
pondente (L T ou EIA). Significativamen
te, lisados de células infectadas com vírus 
SV40, incapazes de causar transformação 
maligna, não apresentam co-precipitação 
da proteína virai L T e da proteína celular 
Rb. Assim, precisamente a seqüência de LT 
que é responsável pela transformação ma
ligna corresponde à região que interage 
com a proteína Rb. Foi constatado que mu
tações que afetam essa região de L T com
prometem também o potencial tumorigê
nico do vírus. 

Esses dois trabalhos tiveram grande im
pacto nas pesquisas da área, por permiti
rem a formulação de uma hipótese unifi
cadora: a expressão de genes essenciais para 
a proliferação celular (proto-oncogenes) se
ria controlada por reguladores (represso
res ou antioncogenes) do tipo Rb. Quan
do esses repressores são perdidos (como no 
caso do retinoblastoma) ou são inativados 
(por ligação com proteínas oncogênicas vi
rais) a transcrição deixa de ser reprimida 
e os produtos dos proto-oncogenes passam 
a aparecer na célula. Nesse sentido, a pro
teína Rb pode ser considerada um antion
cogene porque impediria o desenvolvimen
to tumoral. 

Desvendar quais componentes controlam 
a proliferação celular e identificar as inte
rações que mantêm entre si são passos de
cisivos para o planejamento racional da te
rapia dos tumores. 

* Ce/1, vol. 42, pp. 23-38 (1985) 
** Nature, vol. 334, pp. 124- 129 (1988); Ce/1, 
vol. 54, pp. 275-283 (1988) 

Mari Sogayar Armelin 
Departamento de Bioquímica, 
Universidade de São Paulo 
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UM MUNDO DE CIÊN 

GENÉTICA MÉDICA 

DrsTROFIA MUSCULAR: 
CAUSAS À VISTA 

As distrofia-s musculares progressivas, 
que se caracterizam pela degeneração gra
dual dos músculos esqueléticos, se apresen
tam sob mais de 17 formas diferentes, to
das hereditárias. A mais comum, e também 
a mais grave, é a distrofia muscular de Du
chenne (DMD), que só acomete crianças do 
sexo masculino, com incidência de um por 
3. 500 meninos. Os primeiros sinais da 
doença - quedas freqüentes, dificuldade 
para correr e subir escadas - manifestam
se em geral em torno dos três a cinco anos 
de idade e, por volta dos dez anos, a criança 
se vê impedida de andar pela fraqueza pro
gressiva (ver 'Distrofias musculares', em 
Ciência Hoje n? 26). Outra forma que tam
bém só atinge o sexo masculino é a distro
fia tipo Becker. Muito mais rara que adis
trofia de Duchenne, distingue-se dela por 
iniciar-se mais tardiamente e ter evolução 
muito mais lenta. 

A despeito da intensa pesquisa nessa 
área, as causas da distrofia de Duchenne 
permaneciam desconhecidas até recente-

mente. Que levaria os músculos a degene
rar, e porque numa das formas de distro
fia o processo é mais rápido do que na ou
tra? As duas doenças seriam determinadas 
pelo mesmo gene ou por genes diferentes? 

Pelo modo como se transmitem, sabia
se que os genes responsáveis pelas duas for
mas de <listro fia localizam-se no cromos
somo X, responsável, juntamente com o Y, 
pela determinação do sexo. Mas o cromos
somo X comporta milhares de genes, e lo
calizar o ponto exato em que nele se situa
ria o gene da distrofia era tão difícil como 
descobrir onde mora alguém no estado de 
São Paulo, sem ter o endereço. No entan
to, já na década de 1980, pesquisas reali
zadas em diversos países, inclusive o Bra
sil, mostraram que os dois tipos de distro
fia eram determinados por dois alelos (va
riantes) de um mesmo gene, o qual se lo
caliza no braço curto do cromossomo X, 
na banda denominada Xp21. 

Mas o endereço do gene não bastava -
restava saber como e porque um defeito ne-

O Bandas Q e G 
não coradas 
ou pouco coradas 
Bandas R positivas . 

A Bandas Q e G positivas 
W Bandas R negativas 

Cromossomos de um linfócito, corados para evidenciar um padrão de bandas que permite identificá
lo. As setas indicam os dois cromossomos X, cujas bandas estão esquematizadas no desenho. 
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le presente ocasiona distrofia muscular, e 
porque esta é mais grave numa doença que 
na outra. No final de 1987, um grupo de 
pesquisadores da Universidade de Boston, 
liderados por Louis Kunkel, * deu um sal
to gigantesco rumo à elucidação dessas 
questões. 

O primeiro passo foi isolar o ácido de
soxirribonucléico (ADN, a macromolécu
la que constitui os genes) correspondente 
ao gene cujo defeito causa as duas distro
fias. Verificou-se então que ele continha 
dois milhões de pares de bases, as unida
des químicas que formam o ADN. Estáva
mos diante de um gene dez vezes maior que 
qualquer outro gene humano conhecido! 

O passo seguinte foi descobrir a proteí
na sintetizada sob o comando desse gene. 
O emprego de engenhosas técnicas de bio
logia molecular e imunologia permitiu iden
tificar o produto gênico que, quando de
feituoso ou ausente, causa a distrofia: uma 
proteína a que se deu o nome de distrofi
na. Embora esteja presente no músculo 
normal em quantidades muito pequenas 
(0,002% do total de proteínas), a distrofi
na parece fundamental para assegurar a in
tegridade da membrana da célula muscu
lar. Na distrofia de Duchenne, que é a for
ma mais grave, ela estaria ausente, ao pas
so que na distrofia de Becker se apresenta
ria diminuída ou com seu peso molecular 
alterado (ver figura). A falta da distrofina 
parece tornar a membrana incapaz de re
ter certos componentes essenciais da célu
la muscular e, à medida que estes escapam, 
o músculo vai degenerando. 

Outra descoberta recente,** no entanto, 
veio mostrar que o quebra-cabeças ainda 
não está completo. Certos camundohgos, 
chamados mdx, apresentam distrofia por 
um gene defeituoso do cromossomo X. 
Análises revelaram que, como se previa, 
eles não têm distrofina em seus músculos. 
Ao contrário do que se espetava, porém, 
observou-se que nesses animais ocorre uma 
regeneração espontânea dos músculos, de 
tal modo que, apesar da ausência de dis
trofina, a fraqueza muscular desaparece. 
No homem, infelizmente, isto não se veri
fica, mas a descoberta dos mecanismos que 
permitem essa recuperação nos camundon
gos promete colocar-nos muito perto da 
cura das distrofias musculares no homem. 

* Ce/1, vol. 51, pp. 919-928, 1987 
** Proceedings of The National Academy of 
Science, vol. 81, pp. 1.189-1.192, 1984 

Mayana Zatz 
Instituto de Biociências, 
Universidade de São Paulo 
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Habitualmente se diz que os computadores 'não pensam'. . .. é por isso, Prof e550 r, ~ue 
Mas os jornais costumam divulg_ar inform~ções sobre_ os alcancei a perfeição. Eu me 
chamados 'computadores de ·qumta geraçao ', que ser,am t b t • 1 .'J . • 
'máquinas inteligentes'. O que há de verdade nisso? au oa as eço e inc usi e me corryo. 

José Luiz Graõa, Buenos Aires 

A ntes de mais nada, devemos definir 
o que entendemos por 'máquina'. Em 

geral, quando usam este termo, os não
especialistas estão se referindo à máquina 
física, àquilo que no jargão da informáti
ca se conhece como hardware, isto é, o con
junto de circuitos e dispositivos que com
põem um computador. O conceito de má
quina, para um especialista, é outro: é o 
conjunto formado pelo hardware e por cer
tos programas que ele 'vê' no nível em que 
está trabalhando. Um matemático que dis
põe de um computador 'carregado' com 
um programa para resolver equações po
de 'ver' este conjunto como uma máqui
na; o chefe de pessoal de uma empresa, ao 
utilizar no mesmo computador 'um progra
ma de pagamento de salários, 'vê' uma má
quina que efetua tais operações. Suponha
mos agora que, utilizando o programa que 
resolve equações, alguém construa um pro
grama para calcular trajetórias de projéteis. 
Essa pessoa 'verá' uma máquina diferen
te, já agora formada por outras três: a má
quina física, a que resolve equações e a que 
calcula trajetórias. 

Uma das razões que concorrem mais fre
qüentemente para se afirmar que as máqui
nas não pensam é o fato de que a máquina 
física é muito limitada, pois só pode exe
cutar um reduzido conjunto de operações 
bastante elementares. Alguém deve carre
gá-la com um programa, ou seja, uma re
ceita que a instrua sobre as operações que 
deve realizar. Todavia, esta não é uma ra
zão válida, pois é plausível imaginar que 
um programador muito inteligente pudes
se escrever um programa extremamente 
complicado, que fizesse a máquina (forma
da pelo hardware e por este programa) pen
sar. Invocar esta razão é semelhanfr a afir
mar que o ser humano é um mecanismo 
pouco relevante, pois é formado por uma 
combinação de átomos que sequer inclui 
todos os que existem na tabela periódica ... 

A pergunta, portanto, deve ser: 'Pode
se escrever um programa que, em conjun
to com determinado hardware, forme uma 
máquina pensante?' Ou, de maneira me
tafórica, para escaparmos de limitações 
ocasionais: 'Deus poderia escrever um pro
grama que fizesse uma máquina pensar?' 

rn 

Nenhum 5er humano pode me inutilizar nem 
desativar. 5ou, por outro lado, infalível. Mas 
a9ora,além dessa perfeição, recondicionando 
minhas células percepfiva5 5e.n5(veís1 conse3ui 
o ~ue nenhum outro computador jamar's 

Essa formulação ainda é ambígua. Que 
entendemos por pensar, neste contexto? 
Evidentemente, a resposta escapa não só 
ao âmbito dessa explicação, como também 
ao campo da informática. Não vamos ar
riscar uma definição abrangente sobre o 
que é pensar, mas apenas explicitar a co
notação que geralmente se dá a esse termo 
quando aplicado a máquinas. Diremos, a 
título de proposta, que 'pensar' é poder re
solver qualquer problema. Um problema, 
neste caso, é uma relação de dados e resul
tados. Por exemplo, a frase 'quais são as 
soluções do polinômio x2 - a= O?' é o 
enunciado de um problema. Neste contex
to, resolvê-lo significa dar a expressão de 
uma ou de várias funções que permitam 
calcular os resultados. Em nosso exemplo, 
as funções x1 = + .[a e x2 = - .[a são as 
soluções. 

À luz dessas definições restritas de 'pen
sar' e de 'problema', a pergunta em ques-

conse.9uiu: tenho sentimenío.s. 
5t'nto amor e ódio. 

Recebo sensações e 
as transmito. Em uma 
palavra: tenho sensaçóé5 

emoti·vas como um ser 
humano normal. Mas não 

{ este o motivo da minha 
conversa, Professor. Por 

outro !ado, eu ~uer(a ~ue o 
5enhor fosse o príme1ro a 
saber, Prof e.ssor, gue 

tenho câncer. 

"' V) 

1 
il'. 

1 
tão pode ser expressa da seguinte forma: 
'É possível escrever um programa que pos
sa construir e computar as soluções de qual
quer problema dado?' Esta é uma pergun
ta sem ambigüidades. Mesmo quem não 
aceite as definições restritas dos termos 
'pensar' e 'problema' concordará que, se 
a resposta neste caso for negativa, conti
nuará sendo negativa sejam quais forem as 
definições em causa. 

Reformulada a pergunta do leitor, para 
que possamos lhe dar uma resposta tor
na-se necessário analisar alguns conceitos 
básicos da teoria da computação. 

Na década de 1930, cerca de 15 anos an
tes do advento do computador, o matemá
tico inglês A.M. Turing desenhou uma má
quina capaz de computar certo tipo de fun
ções, as chamadas funções recursivas. Pa
ra nossa questão, não é importante expli 
car essas funções: basta saber que uma má
quina de Turing computa apenas certo ti-
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pode funções, que denominaremos Turing
computáveis. Neste caso, máquina signifi
ca 'mecanismo abstrato de computação', 
e não algo palpável, com teclas, circuitos 
e outros dispositivos. 

Qual é a relação de uma máquina de Tu
ring com o problema em questão? Essa re
lação decorre de uma tese enunciada pelo 
matemático norte-americano A. Church, 
que estabelece: qualquer mecanismo de 
computação terá sempre a mesma potên
cia de computação que uma máquina de 
Turing. A tese de Church é conclusiva: se
ja qual for a máquina construída, com um 
programa e um hardware quaisquer, ela só 
computará funções Turing-computáveis. 

Isto não significa que não tenha sentido 
construir máquinas complexas, já que a 
ninguém ocorreria pagar salários ou resol
ver intrincadas equações com o uso de uma 
máquina de Turing. Da mesma maneira, 
a química orgânica tem um status episte
mológico próprio, embora os fenômenos 
com que trata possam ser explicados em 
termos de partículas subatômicas. 

O valor àa máquina de Turing e da tese 
de Church é impor um limite teórico à po
tência de computação de uma máquina, no 
mesmo estilo de alguns limites encontrados 
na física (a impossibilidade de alcançar a 
velocidade da luz ou de violar o princípio 
de conservação da carga elétrica, por exem
plo). Nos termos da nossa metáfora: mes
mo um programa escrito por Deus, por 
mais sofisticado que fosse, só poderia com
putar funções Turing-computáveis. Os pro
blemas que só tenham soluções não-Turing
computáveis não podem ser resolvidos por 
nenhuma máquina. 

O alcance da tese de Church é maior do 
que pode parecer à primeira vista. Vamos 
supor que construímos uma máquina ca
paz de computar todas as funções Turing
computáveis, isto é, capaz de computar to
dos os programas que podem ser escritos. 
Mesmo assim, tal máquina não seria capaz 
de resolver qualquer problema que possua 
soluções Turing-computáveis. Da mesma 
forma, a biblioteca de Babel do conto ho
mônimo de Jorge Luís Borges contém em 
seus volumes todas as palavras que podem 
ser escritas com o alfabeto arábico (e por
tanto contém toda a literatura universal, 
tanto a que já se escreveu como a que está 
por ser escrita) e apesar disso não se pode 
ler nela Hamlet sem saber a priori o con
teúdo de Hamlet. No caso de uma máqui
na, o problema está no que foi denomina
do 'decidibilidade' : a capacidade de esta
belecer por meios mecânicos se um objeto 
tem ou não uma determinada proprieda-
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de. Como o leitor já deve estar suspeitan
do, existem propriedades não decidíveis. 
Em particular, a propriedade de um pro
blema ter soluções Turing-computáveis não 
é decidível. Ainda que se pudesse escrever 
um programa capaz de produzir automa
ticamente soluções de problemas (progra
mas) para os que admitem soluções Turing
computáveis, não se poderia escrever um 
programa capaz de decidir diante de qual
quer problema se ele admite ou não solu
ções Turing-computáveis. 

Do que foi dito se deduz que é negativa 
a resposta à pergunta 'pode-se escrever um 
programa que, em conjunto com um de
terminado hardware, constitua uma máqui
na tal que possa construir e computar uma 
solução para qualquer problema?' Mais 
ainda: não importa em quanto restringimos 
nossa definição de 'pensar', pois o pensa
mento, se se trata de 'pensamento automá
tico', estará limitado pela Turing-compu
tabilidade. Se Deus decidisse escrever um 
programa 'inteligente', tal 'inteligência' fi
caria restrita pelas mesmas razões que vi
mos de apontar. 

P assamos agora a outro aspecto da per
gunta do leitor: 'o que é um computa

dor de quinta geração?' Para responder, é 
preciso falar um pouco sobre programação. 
Qualquer programa é uma descrição de 
uma função Turing-computável, ou de um 
conjunto delas. Contudo, já vimos que 
existem diferenças importantes entre um 
programa escrito diretamente com os co
mandos de uma máquina Turing e outro 
que utilize os 'comandos' de uma máqui
na que resolva equações complexas. Da 
mesma maneira, embora todo programa se
ja simplesmente a descrição de uma f un
ção Turing-computável, existem vários 'pa
radigmas' de programação. Para nosso 
propósito não necessitaremos discutir to
dos os que existem, e nos limitaremos a ex
plicar em que consistem o paradigma im
perativo e o paradigma inferencial. 

Um programa imperativo é um conjun
to de ordens para fazer com que uma de
terminada máquina realize uma determina
da computação. Por exemplo, vejamos co
mo seria a forma de um programa impe
rativo escrito em uma linguagem ad hoc, 
que leia pares de números a,b e se comporte 
da seguinte forma: imprima a se a é maior 
que b; em caso contrário imprima b; im
prima a= b se ambos forem iguais; e pare 
imediatamente se encontrar um b nulo: 

• Leia a,b 
• [Se a é maior que b, então imprima 

a, se não 

Se b é maior que a, então imprima 
b, se não 
imprima a= b e leia a,b] 

• Repita o que está entre colchetes até 
que b= O 

• Pare 
Como se pode observar, a pessoa que es

creveu este programa teve que inferir to
das as possíveis contingências a partir da 
relação 'menor ou igual' entre dois núme
ros e escrever um programa para computá
las em uma determinada máquina. 

Por sua vez, um programa inferencial 
consta de um conjunto de asserções . A má
quina para a qual este programa foi escri
to prevê uma regra de inferência, uma es
tratégia de aplicação dessa regra e um me
canismo (denominado 'unificação') que 
permite aplicar a regra de inferência às as
serções. Mesmo sendo esta uma descrição 
muito simplificada, neste ponto o leitor não 
iniciado poderá perguntar: 'O que é um 
programa inferencial?' Um exemplo escla
recerá a questão. 

Suponhamos que a regra de inferência 
seja o conhecido modus ponens (na reali
dade utiliza-se outra regra, conhecida co
mo 'princípio de resolução', mas para a fi
nalidade desta explicação não é preciso 
complicar mais as coisas). Ele afirma: 'p-q: 
se p então q'. Em outras palavras, se a 
proposição p implica a proposição q, e 
se pé dado, então q também está dado. 
Vamos a um exemplo do modus ponens: 
'se a temperatura é inferior a zero grau, 
a água se congelará; a temperatura é inf e
rior a zero grau, então a água se congela
rá'. Suponhamos agora que nosso conjunto 
de asserções esteja formado somente pelas 
asserções 'se a temperatura é inferior a 
zero grau, a água se congelará' e 'atempe
ratura é inferior a zero grau'. Se o meca
nismo de unificação da máquina for con
cebido de modo a permitir identificar p 
com 'a temperatura é inferior a zero grau' 
e q com 'a água se congelará', e p-q com 
'se a temperatura é inferior a zero grau, a 
água se congelará', é evidente que tal má
quina poderá, aplicando o modus ponens, 
inferir que 'a água se congelará'. Uma vez 
que este exemplo é muito simples, não pre
cisamos aplicar nenhuma estratégia de bus
ca de asserções. 

Como já dissemos, tanto um programa 
inferencial como um programa imperativo 
são apenas descrições de funções Turing
computáveis. No entanto, parece mais sim
ples escrever uma coleção de asserções do 
que desenvolver todas as inferências neces
sárias para poder escrever um programa 
não inferencial. 
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O LEITOR PERGUNTA 

Um dos obstáculos com que se defronta 
a programação inferencial é a velocidade 
dos computadores . A aplicação de uma es
tratégia de busca, de um mecanismo de uni
ficação e da regra de inferência constitui 
um processo muito mais complexo do que 
simplesmente tomar a próxima instrução e 
executá-la, que é só o que uma máquina 
não inferencial tem que fazer. Poder-se-ia 
pensar, então, que a solução seria fazer um 
grande esforço tecnológico e aumentar a 
velocidade dos computadores, até que se
ja possível utilizar com comodidade a pro
gramação inferencial. O problema está no 
fato de que a velocidade dos computado-

mesmo tempo. Se escrevermos nossa soma 
da forma (a+ b) + (c + d), poderemos fazer 
com que a operação (a+ b) seja executada 
pela primeira máquina, ao mesmo tempo 
que a segunda executará (c + d). Em segui
da, qualquer uma delas somará os dois re
sultados. O tempo consumido será, obvia
mente, t 1 + t 1 = 2t 1 (na realidade, existe 
sempre um pequeno tempo suplementar 
consumido por operações como a de dar 
controle a uma máquina, mas nesta discus
são isto pode ser ignorado). É evidente que 
'paralelizar' a computação reduz o tempo 
de cálculo, embora, infelizmente, nem to
dos os problemas sejam tão facilmente 'pa-

Vi'u, Professor? Parece ~ue os 
computadores de ~LJinta geração 

vão superar a infeli9ênci'a humana . 

Por que a surpre5a, 
Marfínez ? A wa ja' foi 

superada pela forrade(ra 
eléfr,ca . 

res é limitada pela velocidade dos elétrons 
de um condutor, e a velocidade de cálculo 
dos computadores atuais está muito pró
xima deste limite. 

Isso significa que nos devemos resignar 
a não utilizar a programação inferencial 
além dos limites de nossos laboratórios? 
Não necessariamente. Existe outra forma 
de aumentar a velocidade de um computa
dor. Um computador clássico é uma má
quina seqüencial, quer dizer, realiza uma 
operação depois de outra. Suponhamos que 
o tempo consumido por uma determinada 
máquina para somar dois números é t 1; 

então, para efetuar a soma a+ b + c + d, que 
graças à propriedade associativa desta opera
ção pode ser expressa como [(a+ b) + c] + d, 
consumirá [(t 1) + t 1] + t 1 = 3t 1• Suponha
mos agora que contamos com uma máqui
na composta por duas máquinas em para
lelo, capazes de realizar duas operações ao 
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ralelizáveis' como a computação de uma 
conta de somar. Além disso, sabe-se muito 
pouco sobre como programar em paralel~ 
(ver 'Supercomputadores: a batalha dos na
nossegundos', em Ciência Hoje n~ 25). 

Outro problema é a dificuldade de co
municação com os computadores. É neces
sário desenvolver uma forma simples de in
teração homem-máquina - embora apoia
da em paradigmas potencialmente podero
sos de programação, como o inferencial-, 
de modo que a utilização do computador 
seja acessível a técnicos, e não apenas a es
pecialistas altamente capacitados. Uma in
terface 'amistosa' como essa deve basear
se, por exemplo, em ícones, esquemas de 
programas, gráficos ou comunicação oral 
com o computador. 

A proposta dos técnicos japoneses para 
a quinta geração de computadores é o de
senvolvimento de máquinas inferenciais ba-

seadas em computadores altamente para
lelizados e que sejam munidos de uma in
terface extremamente amistosa para com 
o homem. O lançamento do projeto de 
quinta geração no início dos anos 80 foi um 
dos exemplos mais interessantes de marke
ting científico. Na época se estava em ple
na terceira geração de computadores e em 
crise com relação à produção de progra
mas. Uma vez que a maior concentração 
de indústrias de alta tecnologia e de cen
tros de pesquisa de alto nível em discipli
nas afins com a informática se encontrava 
nos Estados Unidos, qualquer resultado de 
pesquisa na área - fosse ele obtido em Zu
rique, Tóquio, Buenos Aires ou Entebe -
significaria uma contribuição para a ciên
cia e a tecnologia de informática norte
americanas. Os estrategistas tecnológicos 
japoneses pensaram, então, que a única 
forma de competir nesse ramo seria pesqui
sando a informática da década seguinte, já 
que ela seria provavelmente o produto de 
dez anos de investigações. Assim, lançaram 
sua proposta da quinta geração: ela seria 
a quinta porque seguramente deveria exis
tir uma quarta no meio. 

Em 1980, quando foi lançado o projeto 
da quinta geração, muitos dos seus funda
mentos estavam pouco estudados, como 
ainda estão (embora em menor escala). 
Sabia-se muito pouco, por exemplo, sobre 
a programação inferencial, menos ainda so
bre a paralela ou sobre o desenvolvimento 
de uma comunicação amigável homem
máquina. Contudo, a proposta foi um su
cesso como paradigma: de fato, não impor
ta de que nacionalidade seja o cientista que 
obtenha um resultado importante em al
guns dos temas que mencionamos, para 
que esse resultado se converta numa con
tribuição ao projeto japonês de quinta ge
ração. 

Finalmente, pode parecer que uma má
quina inferencial de velocidade muito al
ta, dotada de uma interface baseada na lin
guagem natural (e não numa linguagem abs
trusa, composta de fórmulas lógicas), em 
ícones e imagens gráficas, na análise e na 
síntese da voz humana - em suma, uma 
máquina de quinta geração -, seja capaz 
de pensar. No entanto, não devemos esque
cer que mesmo assim essa máquina carre
gará consigo o estigma da tese de Church 
e, portanto, estará limitada pela Turing
computabilidade. 

Armando Haeberer 
Escola Superior Latino-Americana de 
Informática 
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A DIFERENÇA ENTRE ,. 
COMPRAR UM CONTROLADOR PROGRAMA VELE 

DECIFRAR UM ENIGMA 
Alguns pensam que comprar um Controlador 
Programável significa ter que decifrar um grande 
enigma - seja quanto à sua aplicação, sua instalação, 
funcionamento ou manutenção. 
Muitos pensam também, que o que parece enigma 
não tem solução. 
Veja como a Sistema, com tecnologia altamente 
avançada e a força de sua equipe, decifra o enigma: 

CP3000 
A DIFERENÇA ENTRE COMPRAR UM ,, 
CON1ROLADORPROGRAMAVELE 
COMPRAR UM SISTEMA COMPLETO 

_. ANOTE IF N~ 1.391 

_. ENGENHARIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO sempre 
atenta a inovações tecnológicas, é responsável por 
manter os seus produtos na mais avançada 
tecnologia. 

_. ENGENHARIA DE APLICAÇÃO somando conhecimentos 
tecnológicos em diversos setores industriais, 
acompanha passo a passo cada processo, e auxilia o 
usuário a obter a melhor solução. 

_. ENGENHARIA DE PROJETOS num trabalho minucioso e 
detalhista, constrói e implementa a solução para 
cada processo. 

_. ENGENHARIA DE QUALIDADE garante o mais elevado 
grau de qualidade para o processo de fabricação e 
para o produto. 

• ENGENHARIA DE SUPORTE presta uma pronta assessoria 
de campo, com serviços altamente especializados. 

• CEN1RO DE 1REINAMENTO transmite ampla gama de 
informações tecnológicas para que o usuário possa 
gerar soluções próprias para suas necessidades. 

A FORÇA DE UMA EQUIPE = SISTEMA 
SISTEMAAUTOMAÇÃOINDUSTRIALS.A. -SÃOPAULO-SP-Rua Oona Maria Paula, 270 - 7° andar - CEP01319 Fanes. [0 11) 35-3526 - 35-4209 - TELEX [011] 26301 - SISM-BR - FAX b011] 37-624 6 
- RIO DE JANEIRO- ÀJ-Av Rio Branco, 181 - 15 ° andar - S.1509 - CEP 20040 - Fane (02 1] 262-8638 - TELEX (02 1) 30929 SISM-BR - BELO HORIZONTE - MG - Rua São Paulo, 1665 - 4 andar - S 404 

CEP 30170 - Fane [031) 335-0355 - TELEX (039] 1153 - SISM-BR - SALVADOR - BA - Av Tancredo Neves, 274 - sala 119 - Bloco A - CEP 4 1826 - Tel. . (071] 358-8363 - TELEX [071) 2575 
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RESENHA 

A ÉTICA CATÓLICA 
E O ESPÍRITO DO PRÉ--CAPIT ALISMO 

Ângela de Castro Gomes 
Departamento de História, Universidade Federal Fluminense, 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea (CPDOC}, Fundação Getúlio Vargas 

O liveira Vianna aparece hoje, inques
tionavelmente, como um clássico do 

pensamento social brasileiro. A vinculação 
de suas análises a uma proposta de Estado 
autoritário, somada ao seu engajamento 
político na máquina do Estado Novo, por 
muito tempo desestimulou o debate em tor
no de sua obra - tachada, com simplis
mo, de racista e reacionária. Hoje, no en
tanto, aquelas características vêm se trans
formando num incentivo para que se rea
valie sua produção. Afinal, ao lado de 
Francisco Campos, Cassiano Ricardo, Al
mir de Andrade e outros, ele encarna o in
telectual que se propõe ultrapassar os limi
tes de seu gabinete de trabalho, consideran
do que só a participação no governo lhe 
permitiria efetivar suas idéias. Esse interes
se renovado explica que em 1987 se em
preendesse a edição de um texto inédito do 
historiador e sociólogo morto em 1951. 

O livro, em dois volumes, não chegou ~ 
ser concluído - diversos capítulos ficaram 
incompletos; outros foram apenas plane
jados. Não importa. Nele, o autor como 
que relê a própria obra, obrigando o leitor 
a acompanhá-lo. Essa releitura seria, po
rém, uma tarefa de fôlego, a que não nos 
propomos aqui. Por outro lado, não há co
mo refletir sobre a História social da eco
nomia capitalista no Brasil sem tecer alguns 
comentários de ordem geral. 

Como nota Antônio Paim em sua apre
sentação, provavelmente o livro foi todo 
esboçado durante o Estado Novo. Inúme
ras referências à política do 'Estado Nacio
nal' sugerem que começou a ser redigido 
também nesse período. Contudo, menções 
à Constituição de 1946 e a eventos de 1947 
(vol. 2, p. 140) revelam que o texto conti
nuou a ser trabalhado após 1945. Interes
sante é que o fim do Estado Novo parece 
não ter alterado uma avaliação central do 
autor: a de que o país tendia a uma regu
lação estatal de tipo neocapitalista e cor
porativista. 

Ao longo de todo o livro, aliás, Oliveira 
Vianna retoma e desenvolve temas que já 
eram centrais em sua obra anterior. O prin
cipal é o "problema social" no mundo e 
no Brasil, visto como signo e produto do 
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História social da economia capitalista no 
Brasil, de Francisco José de Oliveira Vian
na . Belo Horizonte, ltatiaia/ Universidade 
Federal Fluminense, 1987, vol. 1, 261 p., 
vol. 2, 204 p. 

desenvolvimento do capitalismo moderno. 
Para compreendê-lo e resolvê-lo, como se 
tentava fazer no país desde os anos 30, im
punha-se analisar nossa formação social. 
A resolução de problemas como o repre
sentado pelos modernos conflitos entre ca
pital e trabalho parecia-lhe exigir uma in
vestigação acurada das características de 
uma nação e de seu povo. Não por acaso, 
portanto, o texto se inicia com uma refe
rência a Direito do trabalho e democracia 
social, o problema da incorporação do tra
balho (José Olympio, 1951) e, várias vezes, 
remete à primeira obra do autor, Popula
ções meridionais no Brasil, de 1920, tam
bém com marcado acento histórico. 

O objetivo inicial do livro expressa-se no 
título: tratava-se de fazer uma história so
cial, não uma história da economia capi
talista no Brasil, que analisasse os fatos da 
produção e da evolução tecnológica no 
país. É o próprio autor que adverte, no pre
fácio: uma coisa é reconhecer e acompa
nhar o desenvolvimento material do capi
talismo; outra é analisar as conseqüências 

sociais gestadas a partir dessas novas con
dições, o que exige a análise dos usos, das 
tradições, da mentalidade e dos tipos so
ciais próprios ao país. 

Mas, se foi com esse objetivo que traçou 
o plano da obra, o autor confessa que se 
viu obrigado a alterá-lo de forma signifi
cativa. Isto porque seu pressuposto era que 
"a economia capitalista havia dominado 
todo o Brasil'', o que ele reconhece como 
falso. Desse ponto de vista "havia dois Bra
sis" e a "cultura" capitalista estava limi
tada, na verdade, "a uma pequena fração 
do nosso povo". A maior parte de nossas 
populações regionais conservava-se fora da 
influência do supercapitalismo, "manten
do-se dentro de sua primitiva estrutura e 
da sua primitiva mentalidade pré-capita
lista, a mesma que a vem enformando des
de os primeiros dias da nossa civilização e 
da nossa história" (vol. 1, p. 20). E esta 
será a tese central dos dois volumes. 

Para fundamentar sua análise, Oliveira 
Vianna recorre a imenso e diversificado nú
mero de fontes. Em primeiro lugar, aos 
"modernos historiadores e sociólogos da 
economia européia e americana mais recen
te", como Werner Sombart, Max Weber, 
Henri Pirenne, Gaetan Pirou, entre os eu
ropeus, e Lewis Mumford, Edward Ross, 
Thornstein Veblen, A. Berle e J. F. Nor
mano, entre os americanos. Toda a obra 
está, aliás, marcada por uma perspectiva 
comparativa com a experiência de países 
europeus, e, principalmente, com a norte
americana. Em segundo lugar estão as fon
tes sobre o Brasil, que incluem relatos de 
viajantes estrangeiros (como Johann Bap
tist von Spix, Carl Friedrich von Martius, 
Johann Moritz Rugendas e John Luccock); 
textos de cronistas e historiadores brasilei
ros (como Antônio Vieira, André João An
tonil, Afonso Taunay, Joaquim Nabuco, 
Ambrósio Fernandes Brandão, Joaquim 
Francisco Lisboa e Manuel de Oliveira Li
ma), dados dos censos de 1920 e 1940 (! ain
da obras literárias de escritores do passa
do e contemporâneos, entre os quais Jose 
Lins do Rego e Jorge Amado. 

Independentemente das orientações teó
ricas que lhe balizam o trabalho e das con- ► 
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clusões a que chega, é inegável a originali
dade e sensibilidade com que Oliveira Vian
na depreende certas características culturais 
do que chama de "nossos povos" e ca~a
loga uma fascinante bibliografia para a 
análise do país. 

A primeira parte do primeiro volume é 
uma introdução geral. Nela é definido o 
que Sombart chama de capitalismo moder
no e que, nas últimas décadas, vinha se 
transformando em supercapitalismo. O ob
jetivo do autor é preciso: há que ter clare
za do que é esse novo capitalismo para se 
poder avaliar sua presença e extensão no 
Brasil e, mais especificamente, para anali
sar suas repercussões sociais (na acepção 
da escola sociológica de Frédéric-Le Play). 
Entre estas, uma o preocupa por excelên
cia: os efeitos do supercapitalismo sobre os 
conflitos do trabalho e, portanto, sobre as 
orientações governamentais de uma nova 
política social. Toda a sua reflexão sobre 
a singularidade da formação histórica e 
geográfica brasileira está referida ao "pro
blema social", tanto no tocante a "nossos 
sentimentos e atitudes tradicionais" em fa
ce dos trabalhadores, como no que se re
fere às novas diretrizes políticas adotadas 
no Brasil após a. Revolução de 1930. 

Oliveira Vianna recorre também, siste
maticamente, aos trabalhos de Mumford 
e Ross, que considerava expoentes da mo
derna ciência social norte-americana. Junto 
com Sombart, eles lhe permitem analisar 
o capitalismo sob três aspectos - o técni
co, o jurídico e o psicológico - que po
dem ou não se superpor no tempo e no es
paço, tendo cada um emergência e desen
volvimento independentes. 

O 'capitalismo técnico' é marcado pela 
modernização tecnológica e, em especial, 
pelo f enômeno da concentração em suas 
múltiplas faces (capital, força motriz, pro
dução, massa operária, lucros industriais 
etc.). O 'capitalismo jurídico' caracteriza
se por novas técnicas de investimento e em
presas com novas estruturas legais. São as 
imensas sociedades que o autor chama de 
"mamutes" - os Cartels e Konzerns ger
mânicos, as ententes francesas, os trusts e 
holdings norte-americanos. 

Nenhum país exemplifica melhor esse 
novo tipo de capitalismo e sua complexa 
técnica de organização tecnológica que os 
EUA. E é também aí que a dimensão psi
cológica do supercapitalismo mais se ma
nifesta. Esse 'capitalismo psicológico' -
na expressão de Sombart - seria, segun
do Oliveira Vianna, inteiramente domina
do por um ilimitado espírito de lucro. Não 
só homens de empresa norte-americanos, 
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mas toda a população trabalharia e vive
ria orientada pela expectativa de participar 
de uma "economia de lucro". Nas socie
dades em que esse "estado de espírito" pre
domina, o homem vale pelo que tem; se na
da tem, nada sabe, nada é (vol. 1, p. 41). 
O dinheiro é o "radioso símbolo" em tor
no do qual tudo gira. Essa "nova cultura 
da moderna civilização" é a sociedade da 
get-rich-quick altitude, de Mumford, da 
money-making economy de Preston James, 
do trader's point of view de Ross. 

Em seu aspecto psicológico, portanto, o 
moderno capitalismo corresponde a uma 
sociedade exclusivamente voltada para o lu
cro. Seus integrantes têm as características 
da "ambição" e da "laboriosidade inten
siva", de tal modo exacerbadas que não ra
ro chegam a lhes arruinar a saúde e a f eli
cidade pessoal. Daí também o pouco apre
ço que dão a coisas como a alimentação, 
a habitação e o vestuário, o que lhes con
fere um modo de vida simples e sóbrio. As
sim, na lógica desse "espírito do capitalis
mo", o móvel da disciplina e da frugali
dade da vida pessoal e social desses homens 
não é qualquer ideal ascético, mas a sede 
egoísta e inesgotável de lucro (vol. 1, p. 72). 
Se nunca deixam de trabalhar, é porque são 
"fazedores de dinheiro", sem nenhuma 
medida, escrúpulo ou consideração de na
tureza moral. 

Para o autor, "os primitivos elementos 
desse espírito de lucro" foram trans

mitidos aos norte-americanos pela velha 
Europa, através do ciclo das grandes em
presas marítimas e de seu mercantilismo. 
Essa herança cultural teria sido exacerba
da em terras americanas pelo que Mumford 
chamou de "complexo da mineração". Ne
nhum outro povo do novo continente foi 
tão fortemente marcado por uma tradição 
de "enriquecimento rápido e fácil", que 
acabou por se transferir para todos os cam
pos da atividade produtiva. É este elemen
to que distingue a trajetória econômica e 
social dos EUA da do Brasil. Nossos ciclos 
de enriquecimento, como o da mineração 
e o do cultivo do café, não tiveram nem a 
recorrência nem a intensidade que assumi
ram na experiência americana. Por isso o 
"espírito do lucro" aqui não persistiu, nem 
se irradiou, tendo sido até certo ponto tra
gado por uma outra tradição cultural. 

Para compreender um "tipo social", um 
ethos próprio a uma sociedade, deve-se 
analisar sua trajetória histórica e elemen
tos diferenciados, como a dinâmica dos fa
tos econômicos e a construção de uma he
rança cultural. A dominância de certa men-

talidade social não seria, porém, permanen
te. Para Oliveira Vianna, a história social 
do capitalismo norte-americano permite ní
tida periodização. Até a guerra de seces
são e a abolição da escravatura, a civiliza
ção agrária norte-americana era franca
mente pré-capitalista. Foi só no curto in
tervalo entre 1890 e 1905 que o "espírito 
do capitalismo" irrompeu e dominou sem 
quaisquer entraves. Desde então, fez-se 
sentir uma "reação ética" a seus "exces
sos materiais", que culminou na "política 
corporativista e anticapitalista do New 
Deal, de Roosevelt" (vol. 1, p. 44). 

Não se trata, portanto, de um evoluir 
histórico progressivo e unidirecional. Seu 
ritmo e direção são variáveis e nitidamen
te sujeitos a fatores políticos. Assim, a evo
lução do "culto ao dinheiro" nos EUA foi 
bloqueada por uma reação consciente e ar
ticulada, de natureza ética e política: a prá
tica intervencionista do New Deal. Isto é 
muito valorizado por Oliveira Vianna, pa
ra quem um dos mais lamentáveis efeitos 
do moderno espírito do capitalismo fora 
subordinar objetivos políticos a interesses 
econômicos (vol. 1, p. 47). Prova disto era 
a quase ausência, numa sociedade confor
mada por essa mentalidade, de uma classe 
com poder e prestígio independente do 
mundo dos negócios. O Estado e sua ad
ministração deixavam de ser fins em si mes
mos para se transformarem em meios de 
obtenção de lucro (vol. 1, p. 50). Nas so
ciedades onde vigorava o ''espírito do pré
capitalismo", as classes que ascendiam ao 
governo visavam a obter poder e status, e 
não meramente mais dinheiro. 

Os sinais de cansaço e mesmo de ''certa 
repulsão" a tal estado de coisas se revela
vam também na Europa. Um novo ciclo da 
economia capitalista - o do dirigismo, do 
corporativismo e do socialismo - nascia, 
restaurando de certa forma a velha civili
zação pré-capitalista (vol. 1, p. 52). 

Entre nós, porém, a situação era distin
ta: no país, ainda mergulhado na mentali
dade pré-capitalista, assomava apenas uma 
ou outra "ilha" de cultura capitalista -
e é esta tese que os demais capítulos da His
tória social buscarão demonstrar. Numa 
primeira etapa, o autor analisa a história 
social da agricultura e da economia comer
cial e industrial, para comprovar as carac
terísticas, a força e a p~rmanência do "es
pírito pré-capitalista". Numa segunda eta
pa, examina o desenvolvimento do super
capitalismo e os obstáculos que aqui encon
tra, insistindo na preponderância da men
talidade da "economia de manutenção" so
bre a da "economia do lucro". 
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Se nossa sociedade é ainda "pré-capita
lista", isto não se deve, para Oliveira Vian
na, a um fenômeno de estática social. Fo
mos e somos capazes de gestar formas mer
cantilistas de agir e pensar. Mas, entre nós, 
elas refluem, por amálgama com a menta
lidade pré-capitalista, ou são como que blo
queadas por inadequação. É por isto que, 
nesta obra, ele dá especial atenção ao regi
me industrial brasileiro e à classe dos 'ca
pitães de indústria', abandonando a ênfa
se costumeira na aristocracia territorial. 
Trata-se apenas, contudo, de uma questão 
de ênfase: em matéria de história do Bra
sil, o começo de tudo está na terra. 

Oliveira Vianna começa pelo exame de 
nossos "domínios agrários" e de sua "ex
pressão socialmente mais elevada", a no
breza territorial (vol. 1, p. 109). Sua tese 
é categórica: a organização agrária brasi
leira não teve e não tem as características 
de uma exploração capitalista. Tanto as 
grandes fazendas de açúcar e café quanto 
as propriedades pastoris têm sido dirigidas 
sem o espírito do 'capitalismo psicológico'. 

abril de 1989 

U m, r~cuo ao período colonial e ao Im
peno permite atestar, em nossa no

breza agrária, as características do que o 
autor chama de ''economia de manuten
ção'', tanto da vida (subsistência), como 
da posição social (status). Viajantes estran
geiros e cronistas brasileiros do passado e 
do presente são pródigos em demonstrações 
de que nossa aristocracia nunca explorou 
a terra e fez trabalhar sua escravaria orien
tada sobretudo pela preocupação do lucro 
ilimitado. O enriquecimento era obviamen
te desejado, mas como meio de assegurar 
prestígio social. Toda a nossa atividade 
econômica, durante séculos, teve duas mo
tivações básicas: nobreza e fartura. O au
tor recorre, para arrematar esse quadro, a 
uma passagem de Minha formação, de Joa
quim Nabuco. Nela, o "admirável obser
vador", como que já armado dos "moder
nos critérios da análise social", descreve 
seus padrinhos com notável sensibilidade: 
o luxo, a liberalidade, a hospitalidade e o 
resguardo em relação ao lucro, próprios às 
"classes que não traficam". Nabuco teria 

posto a nu um traço fundamental de nos
sa nobreza territorial em meados do sécu
lo XIX: o apuro da sensibilidade moral, 
que fazia dela, de fato, uma aristocracia 
do tipo pré-capitalista. 

Elaborado e refinado durante séculos, 
esse "espírito" de nossa alta nobreza ter
ritorial era a face social de uma estrutura 
agrária constituída de grandes domínios 
auto-suficientes. Era mais uma tradução da 
trama de relações sociais patriarcais que 
unia, à figura do proprietário de terras, to
do o grupo econômico reunido nas fazen
das (vol. 1, p. 119). Os laços de solidarie
dade existentes fundavam-se nessa ascen
dência patronal que, além de econômica, 
era social e moral. 

Mas esse quadro também não é estático. Se 
identifica essa "mentalidade senhorial" e 
mesmo seu aprimoramento ao longo do tem
po, Oliveira Viannareconhececertapermea
bilidade de nossa sociedade rural a estilos do 
moderno capitalismo. Aponta a indústria 
açucareirae a cultura do café como experiên
cias agrárias que se deixaram penetrar tanto 
pelo' 'capitalismo técnico'' como pelo' 'ca
pitalismo psicológico". 

Segundo ele, "esta influência perturba
dora e depressiva" do moderno capitalis.., 
mo sobre nossa velha estrutura rural, que 
se fez notar tardiamente (a partir da segun
da metade do século XIX), pode ser acom
panhada nos. romances de José Lins do Re
go (vol. l, p. 154)~ Contudo - e isto lhe 
parece fundamental - todos os sinais de . 
avanço do grande capitalismo sobre nossa 
indústria açucareira ou sobre a produção 
de café não as despiram por completo dos 
caracteres pré-capitalistas. Os fatores des
sa espécie de contramovimento de ''retor
no ao espírito tradicional de nossas explo
rações agrárias" são inúmeros e de diver
sos tipos. Alguns são de natureza econô
mica, como a progressiva degradação da 
grande propriedade latifundiária (por ra
zões sucessórias ou por loteamento volun
tário) e a generalização do movimento de 
colonização de terras virgens. Em ambos 
os casos, o número das propriedades ru
rais aumenta, desaparecendo o ambiente 
propício ao florescimento da economia do 
lucro no sentido propriamente capitalista 
(vol. 1, pp. 121 e 158). 

Outros fatores são de natureza social, ou 
melhor, "cultural". Assim, embora exis
tam no Nordeste e em São Paulo socieda
des anônimas técnica e juridicamente clas
sificáveis como iniciativas capitalistas, elas 
permanecem de fato nas "mãos e sob adi
reção de proprietários individuais e, o que 
é mais significativo, descendentes de seus ► 
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primeiros proprietários e fundadores''. Ou 
seja, não são verdadeiras sociedades anô
nimas, mas "feudos de família", fiéis, no 
aspecto psicológico, ao "velho tipo patriar
cal pré-capitalista" (vol. 1, p. 155). Esse 
grupo de possuidores e dirigentes - por
que são de fato as duas coisas ao mesmo 
tempo, o que não é próprio ao supercapi
talismo -, apesar do objetivo econômico 
do lucro, não se desprende do objetivo so
cial de hierarquia, prestígio e posição pes
soal e familiar. 

Por fim, o autor alinha um fator que po
de ser classificado de político e era recen
tíssimo: a nova política econômica do Es
tado, inspirada nos princípios da doutrina 
corporativa e do neocapitalismo, que, vi
sando ao controle progressivo da produção 
e também dos preços dos setores mais im
portantes da atividade agrária, reage ao 
"espírito absorvente e imperialista" do 
grande capitalismo e o bloqueia. 

O mesmo modelo de análise é aplicado 
à economia comercial e industrial. O 

exame das condições do desenvolvimento 
histórico de determinadas atividades pro
dutivas e das classes por elas responsáveis 
mostra que o moderno capitalismo está au
sente da história do Brasil. Em seguida, 
após registrar a aparição tardia e localiza
da de focos desse supercapitalismo, em es
pecial em suas dimensões técnica e jurídi
ca, Oliveira Vianna mostra que uma série 
de variáveis econômicas, sociais e políticas 
opõe forte resistência a tal tendência evo
lutiva, que enfrenta, ademais, uma reação 
articulada pelo próprio 'Estado Nacional' 
corporativista. 

Conclui pelo vigor da "economia pré-ca
pitalista" no Brasil e, em especial, pela per
manência do "espírito das classes que não 
traficam". Tal percurso, nitidamente an
tiiluminista, não lhe parece involução ou 
retorno ao passado: a dinâmica da socie
dade brasileira expressa, a seu ver, uma "lei 
histórica, que é também uma lei sociológi
ca". É natural que, contra um ciclo da his
tória, como o supercapitalismo, desenvol
vam-se reações que exprimam ao mesmo 
tempo o enfado, o cansaço e a repulsão dos 
homens a uma experiência e sua tentativa 
de articular outra. O novo ciclo da econo
mia - envolvendo o dirigismo, o corpo
rativismo e o socialismo - se em tudo pa
rece restaurar a velha civilização pré-capita
lista, não seria repetição, mas recriação. A 
ocorrênciá do fenômeno no próprio núcleo 
do supercapitalismo, os Estados Unidos, 
seria prova magnífica dessa "lei" (vol. 1, 
pp. 52, 92 e 105). 
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Tendo como referencial nossa "nobre
za territorial", Vianna analisa a evolução 
e o papel da burguesia comercial e indus
trial no Brasil. Fundamental para isso é o 
exame do nosso passado escravista, que 
desqualifica não apenas o trabalho manual 
como qualquer tipo de ocupação nas "pro
fissões lucrativas" (vol. l, pp . 99 e 180). 

Em relação ao comércio, mostra que, de 
um lado, uma alta burguesia só começou 
a se desenvolver no Brasil no sul, e muito 
tarde, depois da "civilização do café"; de 
outro, a atividade comercial por si só nun
ca conseguiu se tornar qualificadora. Mes
mo quando praticado sob a forma de "co
missariado", o comércio precisava ser no
bilitado, ora pela compra de terras, ora pe
la conquista de títulos, ora pelo exercício 
de cargos públicos. Daí a pouca significa
ção política e social de nossa burguesia na 
Colônia ou no Império. Apenas uma pe
quena categoria dessa classe não nobre de 
comerciantes e mercadores consegue status: 
os banqueiros, que, com freqüência, par
ticipavam da administração do Banco do 
Brasil. Mesmo eles, contudo, ficavam em 
desvantagem em face dos que vinham da 
aristocracia da terra (vol. 1, cap. XII). 

Em relação à burguesia industrial, o qua
dro não é muito distinto e a desqualifica
ção do trabalho artesanal é ainda maior, 
já que desde o início ele fora praticado pe
lo negro. Viajantes estrangeiros e cronis
tas da época arrolam inúmeros exemplos 
da presença do negro (forro ou escravo) e 
do mestiço nas diversas artes, mesmo as 
mais qualificadas. Por muito tempo, todos 
os produtos manufaturados eram impor
tados ou produzidos nas propriedades agrá
rias, havendo pouco espaço urbano para 
o artesanato livre. Essa estrutura só come
çou a se alterar no século XIX, com lrineu 
Evangelista de Souza, o barão de Mauá, 
que Oliveira Vianna considera ''uma pro
jeção sul-americana do capitalismo euro
peu, então em pleno florescimento na In
glaterra". Com ele o Brasil viveu as primei
ras manifestações do "espírito do capita
lismo", com toda a sua simbologia: a na
vegação a vapor, as estradas de ferro, as 
linhas telegráficas, as manufaturas. Suas 
iniciativas, contudo, tinham impulsão exó
gena e por isso fracassaram, chocando-se 
não só com a estrutura econômica pré-ca
pitalista do país, mas também com todas 
as nossas tradições culturais. 

Apesar dos obstáculos - sobretudo a 
concorrência estrangeira,.resguardada pe
los livre-cambistas-, a evolução do capi-· 
talismo industrial brasileiro não cessou. 
Usando dados censitários, o autor constata 

uma ascensão progressiva, embora descon
tínua, no ritmo de nosso progresso indus
trial (vol. 1, p. 211). Seu momento-chave 
é o período posterior à Primeira Guerra 
Mundial, quando surge um núcleo do mo
derno capitalismo industrial em seu trípli
ce aspecto: técnico, jurídico e econômico. 

Nos capítulos finais do primeiro volume, 
Oliveira Vianna busca demonstrar a ten
dência ao surgimento, em especial em São 
Paulo, de um moderno capitalismo no Bra
sil. Aponta o fenômeno da concentração, 
próprio ao "capitalismo técnico", o sur
gimento de grandes sociedades anônimas 
próprias ao "capitalismo jurídico" (como 
as Indústrias Reunidas Mattarazzo) e tam
bém um novo tipo social, empreendedor, 
operoso e semelhante ao americano, carac
terístico do "espírito do capitalismo". 
Contudo, já no início do segundo volume, 
adverte: "Longe estaremos da realidade, 
porém, se concluímos que esta evolução re
cente da nossa economia industrial no sen
tido do supercapitalismo mamutista tenha 
possibilidades de vir a estender-se a todo 
o país com a complexidade, a intensidade 
e a generalidade que assumiu nos países de 
alta industrialização" (vol. 2, p . 15). 

Na primeira parte do segundo volum~, 
reexamina os fatores que bloqueiam tal de
senvolvimento. Entre os de ordem geográ
fica estão a extensão do território e a insu
ficiência da rede de transportes, que termi
nam por regionalizar os mercados e, assim, 
a produção; entre os de ordem demográfi
ca, a fraca densidade populacional, agra
vada pelo baixo poder aquisitivo do povo. 
Nota ainda a baixa porcentagem dos inves
timentos estrangeiros em atividades indus
triais, aliada à baixa capitalização da maio
ria das unidades industriais. Por fim, a po
lítica social corporativa e anticapitalista do 
'Estado Nacional', que visa a uma econo
mia dirigida, onde os excessos de lucro e 
as desordens sociais estariam sob controle. 

Segundo o autor, vivíamos um dilema 
quanto ao futuro de nossa estrutura indus
trial: centralizar ou descentralizar? A seu 
ver, o Brasil estava dividido em uma "sé
rie de autarquias econômicas", sendo ca
da região geoeconômica obrigada a viver 
por si e sobre si. Além disto, tal "regiona
lização" não atingia apenas a atividade in
dustrial, mas toda a vida econômica do 
país. Por isso, uma política voltada para 
a centralização - a concentração de nos
so parque industrial, por exemplo - seria 
não só um erro, mas uma violência (vol. 
2, cap. VII). "Estamos condenados à des
centralização", sentencia (vol. 2, p . . 57), 
mas esse destino não lhe parecia trágico. 
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Ao contrário, o aparente obstáculo podia 
ser transformado em fator de impulso pa
ra novas direções, servindo à passagem do 
atraso para a modernidade: "Em vez de um 
parque unido e concentrado, maciço e im
ponente( ... ) o que terá que vir, para estar 
conforme às nossas realidades, será uma es
trutura descentralizada, composta de par
ques múltiplos, de tipo regional, ou esta
dual, ou talvez mesmo local, espalhados ao 
longo de nossos litorais e pelo interior dos 
nos_sos planaltos, servindo a mercados tam
bém regionais, mediante um sistema tam
bém regional de circulação material, e ajus
tada às possibilidades de absorção desses 
mercados, de si mesmos também natural
mente limitados" (vol. 2, p. 57; grifos do 
autor). 

Se, no "aspecto material", o supercapi
talismo encontrava aqui entraves à sua ex
pansão, maiores dificuldades se opunham 
ao seu "aspecto psicológico". Embora ad
mitindo que, em futuro distante, o "espí
rito do supercapitalismo" poderia dominar 
em nossas empresas industriais, sobretudo 
as paulistas, julgava que, por muito tem-
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po, mesmo estas continuariam sendo "as 
bases de vivência dos seus proprietários, di
rigidas do bom e tradicional modo pré
capitalista - num espírito de pura econo
mia de manutenção e de status" (vol. 2, 
p. 63; grifos do autor). 

A emergência do espírito do capitalismo 
entre os paulistas é explicada a partir de fa
tos histórico-sociais e também biológicos·. 
É este, aliás, um dos poucos momentos em 
que Oliveira Vianna recorre explicitamen
te à "qualidade do elemento humano" co
mo variável explicativa. A "raça de gigan
tes" que teve a iniciativa do bandeirantis
mo é bem particular. Nela se verifica que 
a mentalidade mercantilista do lucro não 
resulta apenas da influência americana: tem 
origem endógena, sendo fruto de um con
junto de circunstâncias que moldou uma 
população ativa, rica de iniciativa e de am
bição (vol. 2, p. 77). 

A previsão da permanência do "espíri
to do pré-capitalismo" exige fundamenta
ção mais complexa. O primeiro argumep
to é óbvio: São Paulo não é o Brasil; o que 
lá se passa atinge pequena parcela do rios-

so povo. Nem o Rio de Janeiro, com seu 
modernismo e alta industrialização, se lhe 
equipara. Mas, mesmo a burguesia indus
trial, dominada por esse novo espírito de 
lucro, estava gestando (e não só em São 
Paulo como na Europa e até na América) 
uma classe especial de homens a que o au
tor chama de leisure-class, usando um con
ceito de Thorstein Veblen. Essa classe, de
finida como "gente que vive de renda", 
sem ter nenhum dever profissional ou pro
fissão remunerada, parece retomar, no 
mundo moderno, os modos de vida e as 
tradições das aristocracias, que aspiravam 
a "ser herdeiras" e se definiam como tal. 

No Brasil, essa classe não era novidade, 
a não ser pela origem, agora industrial, da 
fortuna. Nossa nobreza territorial - que 
punha sua escravaria a trabalhar para ela, 
ocupava cargos públicos e tornava seus fi
lhos doutores - já vivia nessa leisure ve
bleniana. Mais uma vez, porém, o autor 
adverte: não se trata de sobrevivência ou 
de involução, mas de um reaparecimento 
de novo tipo em nossa moderna civilização 
ocidental. ► 
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RESENHA 

O liveira Vianna examina a repercussão 
do advento dessa classe sobre o cur

so de nossa economia e a mentalidade de 
nossos burgueses. Nota que o novo leisu
rismo brasileiro manifestava-se tipicamente 
nas segundas gerações, que evadiam o en
cargo dos negócios e aderiam ao estilo aris
tocrático de vida dos fazendeiros, douto
res e políticos "retirados". Mas havia di
ferenças: o novo grupo não tinha o apuro, 
o charme alcançado, por exemplo, pela an
tiga nobreza fluminense. Davam auxílios 
generosos a obras sociais e filantrópicas, 
mas faziam-no em boa parte por "suges
tão alheia" ou propaganda, não "por um 
sentimento forte do dever social", isto é, 
porque "a riqueza obrigasse". Esse senti-
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mento, que inspira as tradições do mece
nato e do patronato, deita raízes profun
das na consciência que tem a elite de seus 
deveres para com as camadas pobres. Se
gundo o autor, não se tratava de moralis
mo, nem de "sentimento de Culpa", mas 
de uma concepção de natureza moral co
mo orientação das relações que devem ser 
mantidas entre os homens, especialmente 
entre "superiores" e "inferiores". 

As repercussões do leisurismo sobre a 
burguesia industrial vão mais longe: O clí
max da ascensão da família burguesa ocor
ria nas segundas gerações, que dilapidavam 
as fortunas acumuladas, disto resultando 
terceiras gerações "pobres" e, ao mesmo 
tempo, impregnadas de preconceitos con-

tra as "profissões lucrativas". Um dito po
pular expressava esse ciclo: "Pai rico; fi
lho nobre; neto pobre." Daí também a ca
ça empreendida por essas terceiras gerações 
a postos burocráticos e cargos políticos, co
mo alternativas de status não mercantilista. 

Enquanto essa nova leisure-c/ass reedi
tava o "espírito do pré-capitalismo" bra
sileiro, a cultura do país, em seu conjun
to, permanecia dominada por traços pro
priamente pré-capitalistas: "O Brasil é to
do um bloco maciço de cultura pré-capita
lista, representada por tipos sociais, por 
instituições sociais e tradições e costumes 
que subsistem em todo ele" (vol. 2, p. 133). 
Nosso povo, mesmo o mais pobre do Nor
deste ou do Sul, guarda as tradições de hos
pitalidade gratuita, de honestidade e de es
crúpulo em questões de lucro, próprias "às 
classes que não traficam". 

O diagnóstico é feito sem ambigüidades. 
Se, do ponto de vista do desenvolvimento 
material, pode-se dizer que há no Brasil um 
capitalismo moderno, "nada disto, porém, 
afeta a conclusão geral: no ponto de vista 
psicológico, ainda temos muito da fase 
pré-capitalista. Tanto não só os valores es
pirituais contam, como o dinheiro não é tu
do nesses dois centros capitalistas; os títu
los universitários ainda são aqui e lá [Rio 
de Janeiro e São Paulo] a melhor chance 
para a capilarização dos indivíduos aos car
gos da elite. Os nossos superindustriais en
riquecidos, fazendo-se conde papalinos, 
bem revelam que sentem não bastarem for
tes encaixes metálicos para valer; são pre
cisas também virtudes cristãs" (vol. 2, p. 
196). 

Felizmente, conclui o autor, o "espírito 
do capitalismo" é no Brasil um dado des
toante. Razões culturais de fundo moral, 
nascidas na mentalidade de nossas aristo
cracias agrárias, e razões políticas, expres
sas nas diretrizes neocorporativas da polí
tica social inaugurada pelo 'Estado Nacio
nal' e mantidas pela Constituição de 1946, 
fazem-no crer que, por muito tempo, o país 
estava livre do "espírito de violência e cu
pidez", resguardado pela "velha mentali
dade pré-capitalista, que tanta nobreza, 
justiça e dignidade espalhou na vida e nas 
tradições de nosso povo" (vol. 2, p. 197). 

O que a obra propõe é um projeto con
servador, atualizado e coerente; de uma 
economia moderna e moral, em que o aper
feiçoamento tecnológico conviveria com a 
ética da responsabilidade dos mais ricos pe
rante os mais pobres. Um projeto clássi
co, em que tradição e modernidade se in
terpenetram numa síntese possível e neces
sária, além d~ absolutamente brasileira. ■ 
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E m setembro de 1955, James A. Van 
Allen, pesquisador da Universida
de de Iowa (EUA), submeteu à 

Academia de Ciências norte-americana 
uma proposta de pesquisa sobre diversos 
aspectos da radiação cósmica - que envol
ve sobretudo prótons originados fora da 
nossa galáxia, que bombardeiam a Terra 
a partir de todas as direções -, destacan
do-se o mapeamento da sua distribuição 
geográfica e a verificação de sua correla
ção com a atividade solar. 

Pouco mais de dois anos depois, em ja
neiro de 1958, o Explore, I - o primeiro 
satélite artificial norte-americano - levou 
consigo, para o espaço, um contador Gei
ger que se destinava à detecção de raios cós
micos. Em março do mesmo ano, foi lan
çado o Explore, III, que levava instrumen
tal semelhante. Urria análise preliminar das 
medidas assim obtidas mostrou que a Terra 
está cercada por partículas energéticas, ver
dadeiro cinturão de radiação situado de mil 
a 60 mil quilômetros acima de sua superfí
cie e constituído principalmente por pró
tons e elétrons (figura 1). Confirmava-se 
assim um fenômeno previsto no início do 
século pelo geofísico norueguês Carl Stor
mer (1874-1957). Depois de um estudo mais 
detalhado da população daquelas partícu
las, descobriu-se a existência de dois cin
turões, um interno (mais próximo da Terra) 
e o outro externo. Ambos estão separados 
por uma região com poucas partículas . 

Influenciadas pela geometria do campo 
magnético da Terra, as partículas energé-

ticas que incidem sobre o planeta ficam 
aprisionadas ao seu redor e passam a des
crever movimentos que, de forma aproxi
mada, podem ser assim decompostos: 1) 
um rápido movimento ao redor das linhas 
do campo magnético, ou movimento ciclo-
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trônico; 2) um movimento de vaivém ao 
longo da linha entre dois pontos de refle
xão; e 3) um movimento ao redor da Ter
ra, ou movimento de deriva (figura 2). 

Nas duas últimas décadas, as naves es
paciais norte-americanas Pionner 10 e Vo-

Fig. 2. Sob a influência do campo geomagnético (representado pela linha que une os hemisférios 
Norte e Sul da Terra), as partículas carregadas exibem três movimentos: 1) movimento ciclotrôni
co, ao redor das linhas do campo geomagnético; 2) movimento de vaivém, ao longo dessas linhas; 
e 3) movimento ao redor do planeta (prótons para oeste e elétrons para leste). 

yager 1 e 2 detectaram que Júpiter, Satur
no e Urano também apresentam cinturões 
de radiação, comprovando definitivamen
te tratar-se de um f enômeno de escala cós
mica. No caso de Júpiter, já se possuíam 
indícios do fato desde o início da década 
de 1960, quando se detectaram ondas de 
rádio emitidas pelo planeta. 

Fig. 1. Representação do cinturão de radiação que envolve a Terra - denominado cinturão de 
Van Allen, em homenagem ao seu descobridor - segundo medidas tomadas a partir de satélites 
lançados em 1962. 

Em agosto de 1960, Sergei N. Vernov, 
pesquisador da Universidade de Moscou, 
submeteu à análise os dados obtidos ·pelo 
satélite Sputnik V, que levara a bordo um 
contador Geiger e um cintilador de iodeto 
de sódio, instrumentos capazes de detectar 
apenas elétrons e prótons que apresentas
sem, respectivamente, energias superiores 
a oito e 60 mega-elétrons-volt (um Me V re
presenta um milhão de elétrons-volt). Ve
rificou então que a intensidade da radia
ção mostrava-se aumentada a uma altitu
de de 300 quilômetros sobre uma região do 
Atlântico Sul, próxima ao Brasil, justo on
de o campo geomagnético era anomala
mente mais fraco que no restante do pla
neta. Estava descoberta a 'anomalia mag
nética brasileira' ou 'anomalia magnética 
do Atlântico Sul' (AMAS), como é mais 
conhecida (ver 'O campo magnético ter
restre'). 
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E ssa menor intensidade do campo 
magnético está associada a irregu
laridades na distribuição das cor-

rentes que fluem no núcleo ou, no limite, 
entre este e a crosta, no interior da Terra. 
Podemos concebê-la, de forma simples, co
mo decorrência da excentricidade e da in
clinação do dipolo magnético, cujo centro 
se localiza, aproximadamente, numa região 
que coincide com a• longitude e a latitude 
oposta às da AMAS (figura 4). 

A diminuição da intensidade do campo 
geomagnético na região da AMAS exerce 
um efeito espetacular sobre o movimento 
das partículas carregadas e aprisionadas no 
cinturão interno. Elas se movem ao redor 
da Terra mantendo constante a intensida
de do campo magnético nos pontos situa
dos nos extremos da trajetória ao longo das 
linhas deste campo (denominados pontos 
de reflexão, visto que neles é invertido o 
sentido do movimento das partículas). Em 
conseqüência, ao passarem pela região da 
AMAS, a altura do ponto de reflexão é sen
sivelmente reduzida (de modo a manter 
constante a intensidade do campo), encon
trando regiões mais densas da atmosfera. 
Isso aumenta a po:,sibilidade de que elas se 
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precipitem na atmosfera por causa de in
terações com as partículas neutras. 

A verificação experimental desses fatos 
pôde ser feita, em boa parte, através do es
tudo do comportamento das partículas car
regadas, produzidas por detonações nuclea
res na atmosfera. Das sete explosões leva
das a cabo entre 1958 e 1962 - quatro pe
los Estados Unidos e três pela União So
viética - a mais intensa, e portanto a de 
maiores efeitos, ocorreu em 9 de julho de 
1962, com uma potência de 1,4 megaton. 
Denominada Starfish, foi realizada no 
oceano Pacífico, a uma altura de 400 km 
(figura 5). 

O centro da AMAS é o ponto da super
fície da Terra em que o campo geomagné
tico apresenta a menor intensidade. É pos
sível inferir a variação que ele teria sofri
do ao longo do último século, como mos
tra a figura 6. Comparando-se as posições 
assim obtidas com aquelas fornecidas por 
modelos do campo magnético real nos úl
timos 40 anos, verifica-se que os pontos 
mostrados na figura teriam uma impreci
são de cerca de 10° em latitude e longitu
de. Medidas geomagnéticas realizadas pe
lo Observatório Nacional de Vassouras 

60° 30° 30° 60° 

(RJ) indicam, por exemplo, que esse cen
tro encontra-se atualmente sobre o solo 
brasileiro. 

Como se pode observar na figura, o cen
tro da AMAS tem se deslocado, neste sé
culo, nos sentidos leste-oeste e sul, com ve
locidades de cerca de um e dois graus por 
ano, .respectivamente. Ampliando os cál
culos de modo a considerar os últimos qua
tro séculos, verificamos que, em torno de 
1600, a anomalia magnética encontrava-se 
sobre o continente africano. Levando mais 
longe as extrapolaçõe~, podemos estimar 
que, num período de poucos milhares de 
anos, a anomalia magnética percorre uma 
trajetória ao redor da Terra, sempre con
finada a regiões de baixa latitude. 

O Instituto de Pesquisas Espaciais (ln
pe) foi fundado em 1961 com o nome de 
Comissão Nacional de Atividades Espaciais 
(CNAE), tendo como um de seus objeti
vos o estudo da AMAS. A instituição tem 
participado ativamente na pesquisa dos 
efeitos da precipitação de partículas carre
gadas, em particular sobre a atmosfera e 
a ionosfera (região situada aproximada
mente entre 80 e mil quilômetros de altitu
de) locais. 

90° 120° 150° 180° 

60 

Fig. 4. Contornos de igual intensidade do campo geomagnético na superfície da Terra, no ano de 1960. Note-se que a intensidade do campo sofre 
sensível redução na região do Atlântico Sul próxima à costa do Brasil, onde atinge valores em torno de 0,25 Gauss (unidade de indução magnética 
no sistema gaussiano). 
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Fig. 5. Contornos de igual intensidade de elétrons com energias superiores a 0,5 Me V numa altitu
de de 400 km, uma semana após a explosão nuclear Starfish, realizada em 9 de julho de 1962 (valo
res em unidade de 106 elétrons cm- 2• s- 1). Nota-se que os fluxos são máximos na região da AMAS. 
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gias das partículas em precipitação na 
AMAS são insuficientes para alcançar a su
perfície da Terra. Isto demandaria elétrons 
e prótons com energias da ordem de dez 
giga-elétrons-volt (um GeV representa um 
bilhão de elétrons-volt), quando as maio
res energias encontradas no cinturão de ra
diação da Terra não têm mais que algumas 
centenas de Me V. 

Esse conjunto de estudos tem forneci
do muitas respostas, embora dê lugar tam
bém - como é típico da ciência - a um 
número não menor de questões. Muitas de
las talvez venham a ser respondidas -
quem sabe? - no futuro, quando tivermos 
um satélite científico brasileiro. Em parti
cular, pretendemos estudar a origem das 
variações na precipitação de partículas na 
AMAS a partir de medidas de partículas 
e ondas feitas por instrumentos transpor
tados por satélite. Em colaboração com ins
tituições norte-americanas, estamos tam
bém planejando obter medidas de raios X 
e de ondas a partir de balões superpressu
rizados em vôos de longa duração (alguns 
meses) ao redor da Terra. 

10 o 10 20 

Inúmeros estudos têm sido realizados so
bre isto, com base em medidas de raios X e 
campos elétricos (tomadas com o auxílio de 
balões estratosféricos) e em medidas de con
teúdo de ionização da ionosfera por meio de 
ionossondas, riômetros, polarímetros e si
nais de muito baixa freqüência (VLF). Os re
sultados assim obtidos permitiram determi
nar que a precipitação de partículas (prin
cipalmente elétrons) na AMAS é fortemen
te modulada pela atividade do Sol: aumen
ta quando esta atravessa períodos de pertur
bação, podendo tornar-se até dez vezes mais 
intensa (ver 'Nascimento, vida e morte das 
estrelas', em Ciência Hoje n? 2). 

LONGITUDE GEOGRÁFICA 

Os principais efeitos que a precipitação 
de partículas produz na ionosfera são o au
mento geral da densidade de elétrons ali 
presentes, o abaixamento da sua base e a 
formação de camadas adicionais (aumen
tos da densidade em certas regiõés), com 
extensão de poucos quilômetros. 

A intensificação da precipitação de par
tículas na AMAS, em associação com a 
atividade solar e, por conseqüência, com 
a atividade magnética, tem sido objeto tam
bém de investigações teóricas. Em particu
lar, busca-se avaliar a importância dos pro
cessos de interação entre ondas (naturais 
ou artificiais) e partículas, efeitos relacio
nados à presença de campos elétricos de lar
ga escala, bem como de processos de ins
tabilidade no plasma que forma o cinturão 
de radiação ao redor da Terra. Várias fon
tes de onda têm sido identificadas. Além 
das ondas naturais - geradas no próprio 
plasma, por instabilidades de diversos ti
pos - detectaram-se ondas artificiais as
sociadas a descargas elétricas produzidas na 
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Fig. 6. Variação aproximada do centro da AMAS ao longo do último século, estimada com base 
no modelo de dipolo excêntrico para o campo geomagnético. 

atmosfera (relâmpagos) ou a linhas de 
transmissão de alta potência instaladas na 
superfície da Terra. 

Outros efeitos têm sido identificados na 
AMAS. Exemplos: o nível de radiação in
duzido nos satélites quando atravessam es
sa região sofre tal aumento que se passou 
a desligar muitos equipamentos nesse pe
ríodo; os raios cósmicos têm um acesso 
mais fácil a essa região; o comportamento 
das bússolas se altera. 

Embora já se tenha sugerido uma possí
vel influência da precipitação de partícu
las na região da AMAS sobre o clima e a 
biologia geral, não dispomos de evidências 
conclusivas a respeito. Se, por um lado, é 
concebível que o clima sofra influências se
gundo processos similares aos que se veri
ficam nas regiões mais próximas dos pó
los, é pouco provável que elas cheguem a 
atingir os seres vivos, uma vez que as ener-
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A seleção dos dados considerados relevantes, 
a escolha dos períodos analisados e outras decisões 
de caráter metodológico influem de forma decisiva 

nos resultados das pesquisas que pretendem verificar 
a influência do tipo de regime político sobre as taxas 

de crescimento de determinado país. O caso 
do Brasil mostra que a relação pode ser menor do 
que se pensa. Democracia e ditadura não devem 

legitimar-se pelo desempenho da economia. 

Glaucio Ary Dilon Soares 
Universidade da Flórida (EUA) 

Nelson do Valle Silva 
Laboratório Nacional de Computação Científica 

A volta da democracia a diversos 
países do Terceiro Mundo fez au
mentar a freqüência de estudos 

que comparam a política econômica em re
gimes democráticos e não democráticos, 
buscando identificar as conseqüências de 
cada um - se é que elas existem - sobre 
as taxas de crescimento, o perfil da distri
buição de renda e a evolução da dívida ex
terna. O Brasil é um excelente campo de 
estudo para esse tipo de comparação, por
que viveu, em seqüência, períodos seme
lhantes de democracia ( 1945-1964) e der(!
gime militar (1964-1984). Além disso, du
rante esta última fase, em geral considera
da de prosperidade exemplar, sucederam
se regularmente no poder diferentes líde
res militares, ao contrário, por exemplo, do 
Chile de Augusto Pinochet e do Paraguai 
de Alfredo Stroessner, recentemente der
rubado por um golpe. 

Porque o desempenho econômico have
ria de ser diferente em regimes democráti
cos e em autoritários? Alguns têm enfati
zado, com alto grau de subjetividade, que 
liberdade e criatividade geram tecnologia. 
Outros, como Vaman Rao, sustentam opi
nião oposta, assinalando que governo§ au
toritários teriam maior capacidade para re
frear as reivindicações ligadas ao aumento 
do consumo e concentrar recursos na pro
moção do desenvolvimento. Jagdish Bhag
wati menciona a 'escolha cruel' entre de
mocracia e liberdade, por um lado, e cres
cimento rápido, por outro. Por sua vez, 
Tatu Vanhanen afirma que os regimes de
mocráticos resultam do crescimento econô
mico, através da competição e da evolução, 
e que-os regimes não democráticos, por se
rem menos eficientes, ou mudam ou desa
parecem. Vê-se, portanto, que é difícil im
terpretar os resultados das pesquisas. 
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EFICIÊNCIA E DEMOCRACIA NA AMERICA CENTRAL 
As comparações internacionais assis

temáticas, além de casuísticas, freqüen
temente põem lado a lado países com 
recursos e situações muito desiguais, co
mo a Costa Rica, o Brasil e o Irã. Agin~ 
do de forma descuidada, poderíamos 
acreditar, por exemplo, que se a Costa 
Rica tivesse um regime militar seu de
sempenho econômico seria semelhante 
ao do Brasil, o que não passa de um dis
parate. A comparação de países em con
dições mais homogêneas de localização 
geográfica, história, área, número de 
habitantes e recursos naturais, produz 
resultados menos disparatados . Usan
do o mesmo período escolhido por Rao 
(1960-1978), vemos que o único país da 
América Central que manteve um regi
me democrático estável - a Costa Ri
ca - teve desempenho econômico su
perior ao de seus vizinhos, com uma ta
xa média de crescimento de 6,0%. 

1 Seguem-se Guatemala (5,6%), Nicará
gua (5,4%), El Salvador (5,3%) e Hon
duras (4,6%) . Essas diferenças, à pri
meira vista pequenas, funcionam como 
fatores multiplicadores do produto na
cional bruto (PNB). Supondo que em 
1960 os cinco países tivessem um PNB 
de 100 milhões de dólares, ao final dos 

· 18 anos, em 1978, dado o efeito com
posto das respectivas taxas, a Costa Ri
ca teria um PNB de 294 milhões, Gua
temala 274, Nicarágua 264, El Salvador 
260 e Honduras 229. 

São talvez as diferenças históricas nas 
taxas de crescimento ao longo de mui
tas décadas que explicam porque, de 
acordo com as mesmas cifras do Banco 
Mundial, em 1982 a renda per capita em 
dólares da Costa Rica era de 1.430 (a 
maior da região), enquanto a de El Sal
vador era de 770 e de Honduras apenas 
660. Talvez ainda mais importante seja 
o fato de que, depois de um extenso pe-

Q uando nos concentramos no ca
so do Brasil, dois fatos sobres
saem. Primeiro: são comuns as 

taxas de crescimento elevadas. Segundo: o 
país atravessou duas depressões, uma no 
fim do período democrático, outra no fim 
do período autoritário. A crise dos anos 60 
foi muito menos severa do que a dos anos 
80: na primeira, o PIB não decresceu de fa
to, embora tenha estagnado. Foi apenas em 
termos per capita que ele declinou. A fi
gura 1 mostra o impacto da drástica reces
são dos anos 80. O PIB caiu em 1981 e 
1983. O PIB per capita também caiu em 
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ríodo com níveis muito mais elevados 
de desempenho político-democrático, a 
Costa Rica deixou muito para trás to
dos os outros países latino-americanos 
em todos os indicadores de bem-estar 
social . 

Cabe aqui recordar alguns dados his
tóricos desses cinco países. Em 1948, 
após tentativa frustrada de golpe, o 
Exército da Costa Rica foi desmantela
do, criando-se a Guarda Nacional. Des
de então há eleições regulares e alternân
cia no poder. As despesas militares do 
país, medidas em termos de percenta
gem do produto interno bruto (PIB), 
são, de longe, as menores da América 
Central. El Salvador teve eleições lim
pas em 1931, mas o presidente eleito foi 
derrubado alguns meses depois. De lá 
para cá, o primeiro civil eleito foi José 
Napoleón Duarte, que concluirá seu 
mandato em meados de 1989. Ele já fo
ra eleito em 1972, mas na ocasião os mi
litares 'recontaram' os votos, dando a 
vitória ao coronel Antonio Molina. 

Na história contemporânea da Gua
temala, o único período democrático até 
a eleição de Vinicio Cerezo (1986) foi 
o do governo Árbenz (1944-1954). Ou
tro civil - Julio Mendez Montenegro 
- governou entre 1966 e 1970 como vir
tual prisioneiro do Exército. A Nicará
gua, de l? de janeiro de 1937 até a vi
tória sandinista (1979), foi governada 
por membros da família Somoza ou 
seus íntimos associados René Schick e 
Lorenzo Guerrero. Honduras teve pe
ríodos de atividade democrática signi
ficativa sob Vilela Morales (1957-1963). 
Outra experiência, com Ramón Ernes
to Cruz, durou apenas 18 meses, termi
nando em 1972. Mais de uma década se 
passou até que outro civil ocupasse a 
Presidência através de eleições diretas, 
e mesmo assim sob dependência militar. 

1981, 1982 e 1983. Em 1984 ele se encon
trava no nível de 1978. As avaliações que 
não levem em conta esta recessão contêm 
distorções que favorecem o desempenho 
econômico do regime militar. 

Distorções semelhantes ocorreriam na aná
lise do período democrático se patássemos 
o tempo exatamente antes da crise econô
mica do início da década de 1960, quando 
as taxas de crescimento eram impressionan
tes. Sob esse aspecto, o melhor período do 
regime civil foi indistinguível do seu corres
pondente durante o regime militar. Levan
do esta similaridade a suas conseqüências 

lógicas, poderíamos concluir que as semen
tes do crescimento rápido durante o perío
do autoritário foram semeadas no período 
democrático, sobretudo durante a adminis
tração Juscelino Kubitschek (1956-1961). 

Tal argumento segue a lógica desenvolvi
da por Antônio Barros de Castro e Eduar
do Pires de Souza em A economia brasilei
ra em marcha forçada, que destaca a in
fluência dos investimentos em infra-estru
tura do governo Ernesto Geisel ( 197 4-1979) 
na recuperação ecooômica do país. Tornan
do possível aumentar as exportações e pro
duzir bens antes importados , eles reduziram 
as importações. Mas, como aumentaram 
substancialmente a dívida externa, têm sido 
avaliados de forma negativa. Isso mostra um 
fato importante: mesmo estudos que levem 
em conta a duração total de um regime po
dem ser insuficientes para a avaliação de seu 
desempenho econômico, uma vez que seus 
efeitos ultrapassam o período estrito em que 
permaneceu no poder. 

A escolha dos períodos a serem analisa
dos depende o mais das vezes da disponi
bilidade de dados. Alguns estudos cobri
ram o período de maior crescimento do re
gime militar, mas deixaram de fora os da
dos da crise da dívida externa, agora dis
poníveis. Em conseqüência, eles atribuíram 
aos militares uma avaliação mais positiva 
do que receberiam hoje. Outros regimes 
burocrático-militares - incluindo alguns 
agora extintos, como os da Argentina e do 
Uruguai - também receberam antes de 
1980 avaliações positivas de seu desempe
nho econômico, mas elas foram drastica
mente revistas depois da crise da dívida. 

No caso brasileiro, podemos testar mais 
formalmente a hipótese de que compara
ções baseadas nos períodos 1964-197 6 e 
1964-1984 levam a conclusões diferentes, 
comparando as taxas de crescimento cor
respondentes a estes períodos, calculadas 
por métodos adequados a partir dos dados 
apresentados na figura 1. Com isso, pode
mos responder a duas questões fundamen
tais: são significativamente diferentes as ta
xas de crescimento sob autoritarismo e de
mocracia? A mudança na data limite (1984 
em vez de 1976) altera a conclusão? 

Esta estratégia requer, primeiro, que se 
comparem as taxas de crescimento relativas 
a dois períodos diferentes, pré e pós-1964, 
o ano do golpe. Nossa insistência no ano 
do término do regime militar (1984), entre
tanto, requer comentários adicionais. Se o 
julgamento do desempenho de um regime 
é essencialmente a posteriori, então preci
samos também demonstrar que a interrup
ção da análise antes do seu fim produz re
sultados enganosos. Ou seja: é preciso pro
var que diferentes períodos do mesmo re
gime não constituem amostras aleatórias do 
número total de anos em que ele permane
ceu no poder. 
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1 EVOLUCÃO DO PRODUTO INTERNO 
BRUTO 'Do BRASIL (1949-1984) 

siderado, um quadro diferente aparece: 
verifica-se um aumento estimado em 0,001 
na taxa de crescimento anual per capita, va
lor que não é significativamente diferente 
de zero. A conclusão é que, quando a sé
rie temporal completa é utilizada, o tipo de 
regime não parece afetar a taxa de cresci
mento da renda per capita. 

Os resultados dos cálculos das taxas de 
crescimento, que replicam o procedimento 
adotado por Cohan (inclusive sua adoção 
de 1976 como ano terminal), estão na figu
ra 2. Sua análise mostra que, quando nossa 
série termina em 1976, a alta taxa de cresci
mento que caracterizou o período 1945-1964 
(6,9%) é inferior à taxa do período seguinte 
(8,3%). A mudança na taxa média de cres
cimento do PIB (1,4%) é altamente signifi
cante. Entretanto, quando todo o período 
autoritário é considerado, observa-se um 
declínio mínimo no coeficiente-( -0, 1 OJo) 
que não é significativamente diferente de 
zero. Isso leva a concluir que o tipo de re
gime não faz qualquer diferença estatisti
camente significante quando o período in
teiro é considerado. 

É preciso levar em conta o substancial 
declínio da taxa de crescimento populacional 
durante este período. Os dados mostram 
que as fortes taxas de crescimento per ca
pita durante o período democrático (4,00Jo) 
aumentaram substancialmente durante os 
anos do 'milagre' do regime autoritário pa
ra 5 ,6%. A adição de 1,6% na taxa de mé
dia de crescimento da renda per capita é al
tamente significativa. Assim, mais uma 
vez, quando se utiliza uma série temporal 
limitada, interrompida em 1976, o resulta
do parece altamente favorável ao regime 
autoritário. No entanto, quando o desem
penho de todo o período autoritário é con-
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2 

- PIB 
- PIB per capita 

P odemos concluir, então, que o de
sempenho do regime militar brasi
leiro foi igual ao do regime civil 

que o precedeu? Na verdade, os resultados 
a que chegamos significam apenas que as 
taxas de crescimento dos dois regimes fo
ram semelhantes. Existem, entretanto, vá
rios outros indicadores de desempenho eco
nômico em que o regime militar apresen
tou resultados piores que o civil. Por exem
plo, os juros cobrados sobre as dívidas acu
muladas, expressos como percentagem das 
exportações do país: entre 1948 e 1963, eles 
se mantinham no modesto nível de 8,7%; 
entre 1964 e 1982, já se haviam elevado a 
49,5%, segundo dados de Jonathan Har
tlyn e Samuel Morley. Se esses dados in
cluíssem os anos de 1983 e 1984, o desem
penho do regime militar teria se mostrado 
ainda pior. É fundamental o controle dos 
empréstimos de fontes externas. A crise da 
dívida, vivida atualmente pelos países em 
desenvolvimento, tem chamado a atenção 

TENDÊNCIAS DO CRESCIMENTO EM 
DIFERENTES PERIODIZAÇÕES 

Tomamos 1964 como ponto de eventual mudança de inflexão do comportamento do PIB brasileiro. Ao 
se considerar 1976 como ponto final da análise, verificamos uma diferença significati.va nas taxas de 
crescimento do período autoritário em relação ao período democrático (8,30/o versus6,90/o ao ano). Quan
do consideramos 1984 como ponto final de análise, não encontramos diferença significativa entre os 
dois períodos, sendo 6, 70/o ao ano a estimativa média de crescimento para ambos. 

39 



Os especialistas que concentram o foco 
de suas atenções na América Latina enfa
tizam as restrições estruturais internas e as 
diferenças entre as políticas adotadas nos 
vários países. A industrialização baseada 
na substituição de importações, por exem
plo, tornaria necessária uma política sala
rial dura, que seria inaceitável num regi
me democrático. E a passagem de uma pri~ 
meira etapa 'fácil' de substituição de im
portações para uma fase mais difícil e com
petitiva - a dos bens de capital - reque
reria uma capacidade ainda mais elevada 
de acumulação. 

A idéia de que o autoritarismo burocrá
tico é uma resposta à crise da acumulação 
de capital, marcando o fim do estágio 'fá
cil' da industrialização baseada na substi
tuição de importações, corresponde a an
tigas interpretações do fascismo. Em 1945, 
Daniel Guérin percebia este regime como 
uma resposta ao declínio da taxa de lucro 
que caracterizaria o capital avançado. Ele 
via a democracia liberal como um sistema 
razoável durante o estágio de expansão do 
capitalismo; entretanto, alguns 'privilégios' 
então conferidos à classe trabalhadora te
riam que ser retirados na fase seguinte, pa
ra garantir o atingimento do objetivo mais 
alto, de acumulação de capital. Vista as
sim, a democracia não seria um princípio 
nem um objetivo das classes dominantes, 
mas apenas um instrumento de acumula
ção de capital. 
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Diferenças em políticas públicas especí
ficas também têm sido apresentadas como 
explicação para as diferentes taxas de cres
cimento. Gordon Richards, por exemplo, 
considerou a maioria das crises dos regi
mes autoritários como decorrência da apli
cação de duas políticas inadequadas de es
tabilização: as medidas deflacionárias, que 
tentam sustentar o crescimento mas geram 
grandes déficits comerciais, e as superva
lorizações da moeda, que causam grandes 
problemas no balanço·de pagamentos e re
duzem a competitividade internacional dos 
setores produtivos locais. 

Entretanto, algumas surpresas aguarda
vam os pesquisadores: embora a maioria 
dos recentes regimes militares na América 
Latina fosse pró-Ocidente e favorecesse o 
capitalismo, poucos de fato reduziram a 
importância do setor público. O casamen
to entre política conservadora e economia 
liberal (não intervencionista) simplesmen
te não se constituiu em regra no continen
te. Ao adotar uma política monetarista, o 
Chile foi exceção. Além disso, muitos re
gimes civis, eleitos pelo voto popular, ado
taram medidas semelhantes. 

Na falta de uma base clara para diferen
ciar as políticas econômicas em regimes mi
litares e em regimes democráticos, os pes
quisadores têm freqüentemente concentra
do a atenção nas conseqüências econômi
cas das despesas militares. Mas também aí 
não existe consenso: enquanto alguns ar-
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gumentam que elas representam investi
mentos improdutivos, supérfluos, outros 
lhes creditam os benefícios de reduzir o de
semprego e estimular os negócios. Anali
sando dados sobre as despesas militares em 
44 países, Emile Bénoit concluiu pela exis
tência de uma relação positiva entre elas e 
o desempenho econômico. Contudo, é pou
co significativa a relevância desses estudos 
no caso da América Latina. Em primeiro lu
gar, regimes militares nem sempre aumen
tam as despesas militares; em segundo, eles 
são apenas um tipo de regime autoritário; e, 
finalmente, é duvidoso que a relação entre 
despesas militares e eficiência econômica se
ja universal - para P .C. Frederiksen e Ro
bert Looney, o efeito positivo só se aplica 
aos países mais desenvolvidos. 

O s estudos que relacionam tipo de 
regime ao desempenho econômico 
podem ser classificados em qua

tro tipos: 1) sistemáticos, sincrônicos, de 
um número relativamente elevado de paí
ses e de variáveis; neste caso, o número de 
anos passados sob determinado regime é 
definido a partir de um painel de juízes ou 
de uma tabela de quesitos que permite, em 
última instância, a criação de escalas de jul
gamento; 2) específicos e comparativos de 
certos períodos de tempo em países selecio
nados, submetidos a regimes facilmente ca
racterizáveis; 3) de países selecionados que 
mudaram seus regimes políticos, de forma 
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que as alterações nas taxas de crescimento 
possam ser comparadas; 4) de longo pra
zo sobre países isolados. 

Vários autores que usaram dados do tipo 
cross section (isto é, modelos do primeiro 
tipo) concluíram que a democracia reduz 
as taxas de crescimento. Outros, em estu
dos do mesmo tipo, afirmam que esse efei:
to, embora relativo, é mínimo. Outros, ain
da, chegaram à conclusão inversa: a demo
cracia acelera o crescimento, o autoritaris
mo o freia. Alguns estudos lidaram exclusi
vamente com regimes militares versus re
gimes civis. Num dos primeiros estudos sin
crônicos sistemáticos nessa área (de 1970), 
Nordlinger concluiu que os regimes mili
tares são menos eficientes. Mckinlay e Co
han, analisando o período 1951-1970, não 
encontraram diferenças econômicas esta
tisticamente significativas, mas assinalaram 
efeitos interativos: nos níveis mais baixos 
de desenvolvimento, os regimes militares 
seriam mais eficientes; nos níveis interme
diários, os regimes civis funcionariam me
lhor; no nível mais elevado, um sistema 
misto, basicamente civil mas com forte in
fluência militar, apresentaria resultados 
econômicos mais positivos. 

Um problema com o segundo tipo de 
pesquisa, exemplificado com Rao e Atul 
Kohli, é que a escolha, seja dos países, se
ja dos períodos, altera os resultados, algu
mas vezes invertendo as conclusões. Rao 
afirma que regimes autoritários podem 
concentrar recursos para o desenvolvimen
to, particularmente na área de bens de capi-

. tal, enquanto regimes democráticos se mos
tram incapazes de desviar recursos do con
sumo. Em artigo publicado no final de 
1984 na revista Estudos de desenvolvimento 
comparativo internacional, ele defende cla
ramente o autoritarismo como instrumen
to de desenvolvimento: "Um exame mes
mo superficial da evidência histórica suge
riria que aqueles países que apreciaram e 
preservaram um arcabouço democrático 
apresentaram desempenho muito pior do 
que aqueles que adotaram um arcabouço 
não democrático ( ... ) A ambição de seus 
programas de investimento implica cortes 
no consumo corrente, que seriam penosos 
nos baixos níveis de vida existentes em qua
se todas as sociedades em desenvolvimen
to. Os governos têm de lançar mão de me
didas fortes e assegurar seu cumprimento 
com mão de ferro, de forma a gerar o ex
cedente necessário aos investimentos ( ... ) 
Todas as vezes que os governos assumiram 
poderes extraordinários para dobrar inte
resses individualistas, sectários e extrater
ritoriais, as condições econômicas melho
raram acentuadamente( ... ) Uma vez que o 
Terceiro Mundo tem que se desenvolver 
por si só, os sacrifídos requeridos só po
dem ser assegurados por métodos não de
mocráticos.'' 
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Embora mais preocupado com a Ásia, 
Rao menciona o Brasil como exemplo. de 
prosperidade sob autoritarismo (sem inda
gar se a prosperidade já existia antes) e o 
Chile como exemplo de fracasso democrá
tico (sem cogitar se o fracasso econômico 
continuou depois de os militares tomarem 
o poder em 1973). Além disso, os períodos 
que estuda são mal definidos: durante o in
tervalo coberto pelos dados que utiliza 
(Banco Mundial, 1960-1978), o Chile ex
perimentou cinco anos de regime autoritá
rio (de setembro de 1973 em diante) e o 
Brasil viveu quatro anos de democracia (até 
março de 1964). Rao não recalculou as ta
xas de crescimento correspondentes a ca
da um desses períodos: simplesmente co-

piou tabelas do relatório anual do Banco 
Mundial, embora os dados estejam dispo
níveis para cada ano. Assim, reunindo sob 
um único rótulo informações sobre regimes 
diferentes, ele introduziu perdas desneces
sárias na precisão do seu estudo. 

Atul Kohli compara alguns regimes du
rante períodos selecionados, mas chega a 
conclusões opostas. Sua escolha de países 
foi ditada pela disponibilidade de dados so
bre distribuição de renda. Argumenta ele 
que os governos autoritários não quiseram 
arriscar taxas menores de crescimento e, as
sim, optaram por um endividamento pesa
do; governos democráticos, ao contrário, 
tomaram menos emprestado e reduziram 
as desigualdades sociais. Como resultado, 
os governos autoritários condenaram seus 
países a uma dívida sufocante, que preju
dica o crescimento por muitos anos. 

Kohli mostra que países incluídos em sua 
categoria 'democracia' apresentam uma dí
vida externa muito menor (mensurada pe-

lo serviço da dívida como uma percenta
gem média das exportações para o perío
do 1980-1982). O uso e a eficiência doca
pital emprestado também diferiram entre 
democracias e países autoritários. Argen
tina, Chile, Peru e Uruguai usaram propor
ções substanciais dos empréstimos para 
compra de equipamentos militares e outras 
despesas de mesma natureza. A Argentina 
se engajou numa dispendiosa guerra con
tra a Inglaterra. Chile e Peru se empenha
ram em custosos preparativos para uma 
possível guerra entre si. Além disso, os re
gimes militares-autoritários conceberam 
projetos ambiciosos, que tiveram baixa ren
tabilidade. De fato, alguns deles sequer fo
ram terminados. 

Para assegurar a comparabilidade e a 
consistência dos dados sobre as taxas de 
crescimento da Argentina, do Brasil e d.a 
Colômbia, Youssef Cohan estudou as mu
danças havidas em prazos longos. No en
tanto, seus dados terminavam em 1976. As
sim, sua análise dos três casos terminou 'em 
aberto', já que não acompanhava até o fim 
os regimes políticos estudados. Como se sa
be, a primeira metade da década de 1980 
marca o início da mais séria crise econô
mica no Brasil - e também na Argentina 
- désde a Grande Depressão. Essa crise, 
que pode ter apressado o fim do regime, 
provavelmente alteraria de forma substan
cial as conclusões baseadas na série incom
pleta de dados. Como se vê, qualquer com
paração sobre a efetividade econômica de 
regimes políticos pressupõe que se conhe
çam e controlem as diferenças existentes en
tre os países e entre os diversos períodos 
da vida de um mesmo país (ver 'Eficiência 
e democracia na América Central') . 
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3 EVOLUÇÃO DA TAXA DE INFLAÇÃO BRASILEIRA 

Aparecem no gráfico as taxas de inflação registradas durante a República Velha ( - ), o período do Governo Provisório e do primeiro mandato 
constitucional de Getúlio Vargas ( - ), o Estado Novo ( - ), o regime democrático inaugurado em 1946 ( - ) e o regime militar recente ( - ). 

para este fator antes subestimado. 'Cresça 
agora e pague depois' é um lema que tem 
implicações para o nosso estudo, porque 
o pagamento da dívida costuma cair nas 
costas dos sucessores do regime que tomou 
emprestado. Todos os indicadores relacio
nados ao débito mostram um desempenho 
bem mais fraco do regime militar, de for
ma consistente com as conclusões de Kohli. 

A inflação é outro indicador de que o de
sempenho do regime militar foi muito fra
co, embora, ironicamente, altas taxas de in
flação tenham sido uma das razões alega
das para o golpe de 1964. O crescimento 
anual médio do deflator do PNB entre 1948 
e 1963 foi de 240Jo; entre 1964 e 1982 che
gou a 450Jo. No ano de seu término, o regi
me militar tinha atingido a maior taxa de 
inflação verificada no Brasil desde o iní
cio do século. Segundo os dados disponí
veis até agora, as taxas de inflação atingi
ram picos durante as crises de 1963-1964 
e de 1982-1984. No fim do regime militar, 
a inflação estava em níveis duas vezes mais 
altos do que no fim do regime democráti
co que o precedeu (figura 3). 

Nossos resultados sugerem que as ava
liações positivas sobre o desempenho do re
gime autoritário brasileiro foram prematu
ras. Suas primeiras realizações foram gran
demente ajudadas por investimentos em in
fra-estrutura feitos durante o regime demo-
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crático, especialmente no governo de Jus
celino Kubitschek. Por outro lado, os da
dos sugerem claramente que os ciclos eco
nômicos internacionais devem ser levados 
em consideração. R. Kaufman argumentou 
que, durante o regime militar, o crescimen
to brasileiro foi muito beneficiado por uma 
expansão do mercado mundial. Mas os dois 
choques do petróleo e a crise da dívida ex
terna revelaram a fragilidade de várias eco
nomias latino-americanas, independente 
dos regimes políticos a que estavam subor
dinadas. Isso nos força a enfatizar o pa
pel, nestes casos, dos fatores externos tan
to no sucesso imediato do regime militar 
brasileiro como no desastre econômico que 
marcou seu período final. 

Coincidência ou não, análises semelhantes 
talvez pudessem ser feitas para outros ca
sos. O Uruguai, por exemplo, desfrutou de 
elevadas taxas de crescimento em condições 
democráticas até a Segunda Guerra Mun
dial; depois, as taxas se reduziram, conser
vando-se no entanto positivas. Em 1976, 
os militares tomaram o poder, promoven
do uma aceleração no crescimento (60Jo ao 
ano entre 1977 e 1979), seguida de um de
sastre (menos 4,70Jo ao ano entre 1980 e 
1983). A dívida externa do país passou de 
4,70Jo do PIB (em 1970) para 27,50/o (1982), 
e a inflação explodiu. O Chile, por sua vez, 
durante seu longo período de democracia, 

apresentou taxas de crescimento quase sem
pre situadas entre 3 e 40Jo ao ano. Houve 
declínio para 2, 70Jo na média dos primeiros 
anos de regime militar (1974-1979), seguin
do-se uma aguda recessão até 1983 (menos 
3,60Jo ao ano), acompanhada de alto endi
vidamento externo e inflação galopante. 
Em anos recentes, a situação melhorou. 

Como se vê, desde que feitas com pra
zos suficientemente longos, as análises su
gerem que a influência do tipo de regime 
político sobre as taxas de crescimento eco
nômico pode ser menos relevante do que 
se pensava. As teorias que enfatizam o im
pacto das decisões adotadas por um e ou
tro regime superestimam o grau de auto
nomia das economias latino-americanas. 
Sua fraqueza e sua dependência em rela
ção aos ciclos do mercado mundial redu
zem o peso das políticas domésticas. 
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Remédio especial, que só o 
corpo humano produz. Se 
falta, ocorrem mortes. Mas, 
muitas vezes, se é oferecido, 
também. Por AIDS: 90% dos 
1.200 hemofíiicos cadastrados 
no Rio de Janeiro já têm 
anticorpos para o vírus 
mortal. Pelo mal de Chagas: 
em Minas, um dos estados em 
que a doença é endêmica, 
realizam-se transfusões em 
268 municípios, mas só em 
121 deles o sangue coletado é 
submetido a exames. Hepatite, 
malária e outras enfermidades 
graves compõem um 
aterrorizante leque de 
possibilidades, que a todos 
ameaça. 

A Constituição de 1988 
proibiu a comercialização da 
·coleta, processamento e 
transfusão de sangue e de seus 
derivados. Mas a tinta ainda 
não estava seca - e a 
legislação complementar, não 
elaborada - quando a 
Operação Desmonte paralisou 
o programa de interiorização 
de hemocentros, uma das 
condições para que a intenção 
dos constituintes se . 
transforme em gesto do 
Estado. 

Longo caminho ainda precisa 
ser percorrido para que os 
brasileiros tenham acesso 
garantido a hemoderivados de 
boa qualidade. Mas existe 
chão. Embora heterogênea e 
incapaz de garantir a curto 
prazo oferta plena dos 
produtos essenciais, a rede 
pública melhorou na última 
década e precisa ser 
consolidada. E nossa pesquisa 
científica está em condições 
de contribuir para o aumento 
da produção nacional de 
hemoderivados, que hoje 
cobre apenas 10% das 
necessidades. A Universidade 
de Brasília., .o Instituto 
Butantan e outras instituições 
já apresentaram boas propostas. 

Há resistências. De 
governos, que não 
demonstram vontade política. 
De grupos privados, que 
lucram muito neste comércio. 
Mas o Brasil precisa de sangue. 

Editor convidado: Sérgio Henrique 
Ferreira (Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto/USP e Instituto 
Nacional de Controle de Qualidade 
em Saúde/Fiocruz). 
Coordenador de reportagem: Sérgio 
Portella (Ciência Hoje, Rio de Janeiro). 
Repórtes: Cristina Teixeira Vieira de 
Melo e Luís Antônio Pinto (PE), 
Elsa Pires e Luís Martins (DF}, José 

· Secundino da Fonseca (RS), Luísa 
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N ão eram amadores os diretores de 
hemocentros que, entre 6 e 9 de 
dezembro de 1988, chegaram a 

Brasília para participar do seu VII Encon
tro Nacional. O órgão que os coordena -
a Divisão Nacional do Sangue e Hemode~ 
rivados (Dinashe) do Ministério da Saúde 
- contava então com apenas um ano de 
idade, mas 11 anos já haviam decorrido 
desde a fundação, por Luiz Gonzaga, do 
primeiro hemocentro da rede nacional, o 
Hemope (Pernambuco). Também de 1977 
data o início do Pró-Sangue, substituído 
em março de 1988 pelo Plano Nacional de 
Sangue e Hemoderivados (Planashe), que 
já conta 35 hemocentros instalados nas 
principais cidades do país. É um conjunto 
que, na opinião de Mariza Ribeiro, dire
tora do Hemocentro de Brasília, "deu o seu 
recado, apesar da crise que os organismos 
oficiais estão vivendo". É verdade: na prá
tica, o sistema de hemocentros saiu do ze
ro na década de 1970 para, ''com todas as 
deficiências", atingir uma razoável cober
tura, justamente na década em que a AIOS 

colocou em xeque esses serviços em nível 
mundial. 

Sem dúvida a situação melhorou, mas, 
utilizando-se os critérios da Organização 
Mundial de Saúde, a rede oficial ainda es
tá longe de garantir oferta plena de sangue 
(figura 1). Durante o VII Encontro, era 
possível perceber uma apreensão entre os 
diretores de hemocentros: a entrada em vi
gor da nova Constituição implica a estati
zação de todo o sistema? Em que prazos? 
De que formas? Todos concordavam que 
o 4~ parágrafo do artigo 199 do novo tex
to constitucional representava um avanço: 
"A lei disporá sobre as condições e os re
quisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem co
mo a coleta, processamento e transfusão 
de sangue e seus derivados, sendo vedado 
todo o tipo de comercialização." Mas ha
via uma dúvida: o sistema estatal estava 
preparado para responder por todas as ini
ciativas na área e cobrir as necessidades na
cionais? A resposta era - e é - unânime: 

não. Na melhor das hipóteses, isso pode
ria ocorrer em alguns estados. 

Uma mudança na atual situação depen
de de uma boa dose de vontade política por 
parte do governo, de modo a tentar recu
perar o atraso na tomada de decisões fun
damentais. Daí o pessimismo. Na falta des
sa vontade, faltam recursos. Seda, então, 
o caso de se apoiar desde já uma legisla
ção avançada sobre o assunto? Mesmo pa
ra Cármino de Souza, diretor do Hemocen
tro de Campinas e coordenador do progra
ma de sangue de São Paulo, único estado 
da região Sudeste com capacidade para su
portar a estatização imediata do sistema, 
a questão merece considerações: 

- Se houver uma estatização rápida, po
dem.os até agüentar o barco em São Pau
lo, com grandes esforços. Mas, em outras 
regiões, não haverá como atender à deman
da. Na questão do sangue, você não pode 
jogar para perder, nem para empatar. É 
preciso saber o que é necessário para que 
o sistema funcione e, neste aspecto, o Bra
sil é muito heterogéneo. 

RISCOS NA TIANSIIISÃI 
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Para qualquer terapêutica, antes de 
mais nada é preciso avaliar sua indicação. 
Os benefícios que dela se esperam têm que 
ser cuidadosamente confrontados com os 
eventuais riscos que possam advir de seu 
uso. No caso das transfusões, as experiên
cias desenvolvidas após o surgimento da 
AIOS vêm acumulando dados que permi
tem maior precisão nas indicações, obri
gando cada médico a adotar uma atitude 
de rigorosa crítica e a se desvencilhar de 
idéias místicas a respeito de certas quali
dades das transfusões. É preciso que fi
que bem claro que transfusão só tem uma 
indicação: substituição. Com uma ressal
va porém: um de seus efeitos indesejáveis, 
a imunossupressão (baixa da resistência 
imunológica), passa a ter indicação bené
fica em casos t speciais, como por exem
plo o transplante renal. Os efeitos adver
sos podem ser imediatos ou tardios. En
tre os primeiros incluem-se a destruição 
das hemácias injetadas ou as do receptor 
(hemólise), podendo provocar choque e 
não raro a morte do indivíduo que rece
beu a transfusão. Podem ocorrer também 
sobrecarga circulatória, insuficiência res
piratória (asma, síndrome de insuficiên
cia respiratória aguda) e urticária (a mais 
comum das reações transfusionais). En
tre os efeitos tardios estão a hemocroma
tose - excesso de ferro no organismo 

provocado pelo elevado número de trans
fusões, que pode levar a uma cirrose he
pática - e doenças como a AIOS, Cha
gas, hepatite, sífilis e malária. 

O risco de se contrair AIOS a partir de 
uma transfusão é bem conhecido. Depen
de da sua prevalência entre os doadores 
de um determinado grupo e dos cuidados 
exercidos na fiscalização. A prática da au
to-exclusão é da maior importância e se
rá tanto mais eficiente quanto maior a 
conscientização da população de risco. 
Campanhas de esclarecimento e legisla
ção punitiva para viciados em droga in
jetável e homossexuais masculinos que se 
apresentarem como doadores são de gran
de eficiência em países como o Brasil, on
de a epidemia está praticamente restrita 
a esses grupos. A exigência de laços afe
tivos entre o doador e o receptor é medi
da de difícil e delicado controle, mas efi
ciente para afastar aqueles que se expu
seram a risco nos meses anteriores e po
dem já estar na fase contaminante, em 
que ainda não houve formação de anti
corpos e portanto não detectados pelos 
exames de exclusão, que revelam apenas 
a presença de anticorpos anti-HIV. É ne
cessário que se tenha um mecanismo de 
auto-exclusão anónima, para que se des
cartem aqueles doadores que comparecem 
ao banco de sangue constrangidos por 

pressão familiar ou porque querem rea
lizar exame gratuitamente. É preciso que 
se ofereçam facilidades para a realização 
de exames de diagnóstico de AIOS gra
tuitamente, a fim de se evitar a doação 
de sangue com esse objetivo. O esclareci
mento, a investigação e a orientação des
sas situações delicadas, aí incluídos aspec
tos clínicos, psicológicos, morais e legais, 
devem ser exercidos por entrevistadores 
treinados e competentes. 

Uma vez considerado apto, o doador 
é submetido ao teste Elisa para que seja 
pesquisada a presença do anti-HIV. O 
Elisa apresenta sensibilidade entre 98,30/o 
e 1000/o, o que significa que de 100 pa
cientes positivos - empregando-se o teste 
menos sensível - apenas 1,70/o deixará 
de ser reconhecido, gerando falsos resul
tados negativos. Como a prevalência de 
exames positivos entre doadores é de 
0,025, obtém-se um teste positivo em qua
tro mil. A especificidade do teste na po
pulação geral é de 99,70/o. Numa popu
lação expurgada, como a de doadores, os 
falsos positivos tendem a aumentar em 
razão inversa da prevalência, sendo o ris
co menor que o calculado. A experiência 
mostra que a infectividade é baixa, mas 
não se sabe ainda em que percentual. Cer
tamente é maior entre os doentes que ne
cessitam de transfusão. 
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Também é verdade: são muitos brasis. 
Mas é possível lembrar de um tempo em 
que, em matéria de sangue, o Brasil era um 
só. E pior. Em 1978, quando foi criado no 
Pará o segundo hemocentro do país (He
mopa), Belém refletia a situação geral: con
trole quase total da área por bancos parti
culares, maioria de doadores remunerados, 
ausência de exames sorológicos para detec
ção de sífilis, hepatite, mal de Chagas, ma
lária e, obviamente, AIOS, que só se ma
nifestaria no início dos anos 80 (ver 'Ris
cos na transfusão'). Dotado de grande au
tonomia administrativa, operacional e fi
nanceira, em alguns anos de trabalho o He
mopa conseguiu centralizar todas as ativi
dades de hemoterapia no estado, transfor
mando Belém em uma cidade sem nenhum 
banco de sangue privado. Hoje o interior 
também se beneficia: as redes de saúde de 
Castanhal, Santarém e Marabá só operam 
com sangue controlado pelo Hemopa. Ma
naus, onde funciona o Hemoam, começa 
a expressar a mesma tendência. Mesmo as
sim, João Carlos Saraiva é cauteloso: 

Pode-se estimar que a possibilidade de se 
contrair AIOS em uma única transfusão 
se situa entre um para 200 mil e um para 
um milhão. Mas o risco aumenta muito 
nas populações submetidas a várias trans
fusões, a exemplo dos hemofílicos - que 
chegam a receber sangue de centenas de 
doadores no período de um ano - e de 
pacientes submetidos a transfusões de 
concentrados de plaquetas para tratamen
tos quimioterápicos ou transplantes. Es
se risco está relacionado ao número de 
unid~des de sangue contaminado a que 
se é exposto, de acordo com a expressão 
P = 1 - (1-f)n, onde P = probabili
dade de ser exposto; f = prevalência de 
indivíduos inf ectados entre os doadores 
e n = número de unidades transfundidas. 

Embora a sensibilidade e a especifici
dade dos testes Elisa sejam significativa
mente elevadas, novos testes que sejam 
exeqüíveis para a rotina estão sendo aper
feiçoados. No momento, esbarra-se ain
da na impossibilidade de se cultivar o ví
rus, o que seria indispensável para sua re
produção em larga escala. 

Desde os trabalhos pioneiros do para
sitologista mineiro José Pellegrino, sabe
se que a doença de Chagas pode ser trans
mitida por transfusão. Nos serviços em 
que a incidência de reações positivas é bai
xa - no Hospital Felício Rocho, em Belo 
Horizonte, por exemplo, é de 0,250Jo -, 
a realização de dois testes de alta sensibi
lidade é suficiente. Nas regiões de preva-

abril de 1989 

NECESSIDADE ANUAL DE SANGUE E OFERTA PELA REDE DE HEMOCENTROS 

Local População* Demanda Oferta Correlação 

Brasil 135.564 8.811.660 391.200 4,5% 

Rio 5.603 364.195 66.000 18% 

São Paulo 10.063 654.095 72.000 11% 

Belo Horizonte 2.215 143.975 45.600 32% 

Recite 1.288 83.720 48.000 57% 

Belém 1.117 72.605 13.200 18% 

Curitiba 1.280 83.200 12.000 14% 

*População de 1987 em mil habitantes 

Fig. 1. A epidemiologia do sangue é praticamente inexistente no Brasil. Para estimar as necessida
des nacionais, o Ministério da Saúde utiliza os critérios adotados pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Entre eles, destaca-se o apresentado na tabela: a demanda média de sangue pode 
ser coberta com um número de doações anuais equivalente a 50/o-80/o do número de habitantes da 
região considerada. A menor percentagem (50/o) é usada para as áreas de baixa densidade popula
cional e a maior (80/o) para as de alta densidade. Trabalhando com dados de 1987, adotamos este 
último critério para estimar as necessidades das cidades brasileiras especificadas, comparando os 
resultados com os dados sobre a oferta de sangue garantida pela rede oficial de hemocentros. Fica 
claro como esta rede está longe de atingir os padrões aceitos pela OMS. Os números da tabela 
expressam transfusões. 

lência elevada da doença, julgamos mais 
prudente acrescentar violeta de genciana 
sistematicamente aos sangues negativos 
na primeira doação. Há que mencionar 
que a transmissão de Chagas por trans
fusão é um problema ético - que aguar
da uma decisão política - e não mais um 
problema médico. Dispomos, já há mui
tos anos, de testes adequados, de exe
cução relativamente simples, economica
mente acessíveis, de fácil controle e aten
dimento pela rede de saúde pública. Em 
trabalho que realizamos em colaboração 
com o parasitologista Zigman Brener, do 
Instituto René Rachou (Fiocruz), em Be
lo Horizonte, demonstramos que algumas 
cepas de tripanosoma são viáveis em he
moderivados (crioprecipitado, concentra
dos de plaqueta etc.). Como esses pro
vêem de número elevado de doadores, as 
chances de transmissão da doença aumen
tam exponencialmente. 

Se a AIDS atinge grupos de risco bem 
definidos e Chagas é uma doença das clas
ses miseráveis, a hepatite atinge indiscri
minadamente a todos. Sua incidência en
tre doadores é próxima a 1 OJo. Mesmo li
vres dos sintomas da doença, portadores 
do antígeno ligado à hepatite são seus 
transmissores. A evolução da infecção se 
dá de maneira que, em determinadas fa
ses, exigem-se testes diferentes para de
tectá-la. Os testes para a hepatite B são 
bastante sensíveis, específicos e acessíveis. 
Por falta de testes específicos exeqüíveis, 

a hepatite A e a não-A-não-B criam difi
culdades ainda não resolvidas. Recorre
se, por isso, à dosagem de enzimas (tran
saminases) que revelam disfunção da cé
lula hepática. Quando se toma um valor 
muito baixo como excludente, perde-se 
número apreciável de doadores que exi
bem exames alterados por razões diver
sas, sem estarem doentes. Se, por outro, 
toma-se valor muito baixo para as enzi
mas, alguns doentes não serão diagnos
ticados. O assunto ainda não está resol
vido e tem sido motivo de controvérsias. 
Desde o ano passado, os bancos de san
gue dos Estados Unidos e da França es
tão sendo obrigados a realizar dosagens 
de enzimas em todo sangue a ser trans
fundido. O Brasil precisa conhecer a real 
incidência desses tipos de hepatite para 
adotar medidas corretas. 

Os testes para diagnosticar a sífilis são 
precisos e de fácil execução. Supõe-se ho
je que, quando os testes são positivos, a 
doença não mais é transmitida por trans
fusões. A única pista para se afastar o 
doador na fase inicial da doença é a his
tória do contágio. Com relação à malá
ria, a anamnese afasta os que já tiveram 
a doença ou que estiveram recentemente 
nas zonas endêmicas. 

Romeu Ibrahim de Carvalho 
Faculdade de Ciências Médicas de 
Minas Gerais, Serviço de Hematologia 
do Hospital Felício Racho 
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- Sou diretor do Hemopa, um hemo
centro estatal. Mas percebo que a situação 
de monopólio traz em si certos perigos. Sa
bemos dos problemas que afetam os órgãos 
públicos: salários defasados, greves suces
sivas, insuficiência de verbas para manu
tenção. No início de dezembro, por exem
plo, todos os médicos do Hemoam foram 
demitidos. Até que a situação se resolves
se o hemocentro atendeu apenas a casos de 
emergência. Talvez fosse interessante man
ter em funcionamento algumas fundações 
sem fins lucrativos, como o Centro de He
matologia Santa Catarina, do Rio de Ja
neiro. 

Perguntado sobre as estratégias necessá
rias ao cumprimento do que a nova Cons
tituição determina, ele é enfático: 

- Basta vontade política dos ministérios 
da Previdência e da Saúde. Até o surgimen
to da AIOS, este último sustentava sozinho 
os hemocentros. 

Em 1988, o Ministério da Saúde trans
feriu aos hemocentros de todo o Brasil uma 
quantia equivalente a pouco mais de NCzS 
500 mil. 

A homogeneidade existente no Norte 
não se repete no Nordeste do país, 
onde a cobertura hemoterápica 

apresenta grande variação. Em Teresina e 
Natal, por falta de concorrentes, os hemo
centros assumiram 100% das atividades. 
Mas em cidades maiores a situação é ou
tra. Em Recife se encontra o hemocentro 
mais desenvolvido da região, usado como 
referência nacional pelo Planashe, mas a 
cobertura estatal não passa de 60%. Em 
Fortaleza também existe um forte concor
rente privado, o Fujisan. O pior caso é o 
do Hemoba (Bahia), cuja cobertura chega 
a apenas 1 OOJo. 

A situação se complica quando nos afas
tamos das capitais. A precária cobertura no 
interior - f enômeno que não se limita ao 
Nordeste - levou a Dinashe a criar, den
tro do Planashe, um projeto específico de 
interiorização, com o apoio financeiro do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social (BNDES) para a constru
ção de hemocentros (figura 2). Neste aspec
to, o estado mais desenvolvido é Pernam
buco, que já construiu hemocentros em Pal
mares e Caruaru. O plano previa a exten
são dessa iniciativa a Salgueiro, Garanhuns, 
Petrolina, Ouricuri e Limoeiro, mas a Ope
ração Desmonte (corte de verbas determi
nado pelos ministérios da Fazenda e do Pla
nejamento) atingiu os repasses do BNDES 
para p Planashe. Em 1988, eles chegaram 
a um total equivalente a NCzS 2, 1 milhões. 
Também estava prevista a implantação, em 
cada município-sede das regiões de saúde de 
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Pernambuco, de uma infra-estrutura labo
ratorial capaz de realizar o teste de detec
ção do anticorpo para o vírus da AIOS, ser
viço que depois deveria evoluir em direção 
à formação de centrais sorológicas capaci
tadas a realizar um controle completo das 
doenças transmissíveis por doação de san
gue. Tudo está em compasso de espera. Até 
aqui, nada indica a possibilidade de revisão 
dos cortes anunciados. 

Por causa desse tipo de problema, José 
Murilo, diretor do Hemoce (Ceará), defen
de que a estatização do sistema seja gra
dual, mas seja efetiva: 

- O pior hemocentro faz melhor do que 
muito banco de sangue privado. 

Para ele, neste aspecto o Nordeste está 
mais avançado do que as regiões Sul e Su
deste: 

- Lá, a situação é muito complicada. 
O setor privado é mais organizado e opera 
com lucro. 

Mas a realidade nos estados do Sul tam
bém é diferenciada entre si. Três hemocen
tros funcionam: o de Curitiba, o de Flo
rianópolis e o de Porto Alegre. O primei
ro (Hemopar) atende atualmente a apenas 
20% das transfusões realizadas no estado, 
onde existe uma rede predominantemente 

filantrópica e privada. Marco Antônio Ró
tolo, diretor do Hemosc (Santa Catarina) 
e coordenador · do Planashe para a região 
Sul, reconhece que a cobertura está longe 
da ideal, mas ressalta que o Hemopar foi 
um elemento fundamental na interioriza
ção da política estadual de sangue, crian
do vários núcleos de hemoterapia: 

- Na realidade, todos os hemocentros 
se tornaram pólos irradiadores de uma po
lítica de sangue. 

No Paraná, por exemplo, a partir do He
mopar, houve a construção de hemocen
tros em Guarapuava e em Londrina e a ela
boração de projetos para instalações seme
lhantes em Cascavel, Pato Branco e Ma
ringá. Mesmo com 70% da cobertura es
tadual nas mãos de particulares, o Hemo
par conseguiu implantar um sistema de 
controle da AIOS transfusional, criando 
centrais sorológicas para detecção de anti
corpos para o vírus e credenciando alguns 
serviços particulares para o mesmo fim. In
tegrando os setores público e privado há 
quase um ano, o Hemopar conseguiu bons 
resultados. Segundo Marco Antônio Róto
lo, no que diz respeito à AIOS transfusio
nal há controle sobre quase 1 OOOJo do san
gue usado no estado. 
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A viabilização do Hemocentro de Porto 
Alegre (Hemorgs), ao contrário, ainda en
contra obstáculos. Possui uma unidade 
moderna, inaugurada há três anos, mas se 
localiza a 25 quilômetros do centro da ci
dade, o que dificulta o acesso de doado
res. Também falta pessoal. O resultado é 
que, ria capital gaúcha, a cobertura pres
tada pelo hemocentro não chega a 20Jo do 
volume usado nas transfusões. Ainda as
sim, 450Jo do estoque de sangue estão em 
bancos sob controle do Poder Público, se
jam eles filantrópicos ou estatais. Os ban
cos privados dominam 550Jo da cobertura 
e se localizam, em certos casos, nos pró
prios hospitais públicos, como é o caso do 
Hospital dos Servidores do Estado. Aso
lução para o Hemorgs, segundo Marco An
tônio Rótolo, seria a criação de uma uni-

PROGRAMAS DE INTERIORIZAÇÃO 

* Com auxílio da rede privada 

35 centrais sorológicas 

.... Hemocentro nas capitais 

• Expansão planejada 

Fonte: Dinashe e DNDST/AIDS 

dade no centro da capital e de unidades de 
coleta móvel. 

A situação no estado de Santa Catarina 
é melhor do que nos outros dois estados do 
Sul. Desde 1977 os serviços do Hemosc 
atendem aos principais hospitais de Floria
nópolis, fato que inibiu o desenvolvimen
to de bancos privados. O único serviço par
ticular na área é ligado ao Hospital de Ca
ridade. Assim, o Hemosc cobre 800Jo das 
transfusões e o setor público como um to
do chega a cobrir 900Jo. Com o projeto de 
interiorização, foi iniciada a construção do 
Hemocentro de Joinvile, na região norte do 
estado, prevendo-se ainda a construção de 
mais cinco (em Criciúma, Lajes, Blume
nau, Barsado e Chapecó). Este conjunto 
poderá atender a 1 OOOJo das necessidades 
locais. 

Fig. 2. Em conjunto com os hemocentros das capitais e com as secretarias de saúde, a Divisão 
Nacional do Sangue e Hemoderivados (Dinashe) elaborou 20 programas estaduais de interioriza
ção, que seriam financiados pelo BNDES (Finsocial) e executados no período 1988-1991. Os cortes 
no orçamento do BNDES, determinados pela Operação Desmonte, paralisaram o programa. Ne
nhum hemocentro chegou a ser construído nas áreas interioranas das regiões Norte e Centro-Oeste; 
no Nordeste e no Sudeste, foram construídos apenas dois em cada região; no Sul, um. As percen
tagens indicam qual é a participação da rede não lucrativa na cobertura existente nas capitais. Nes
te cálculo, além dos hemocentros, incluem-se outros órgãos governamentais (federais, estaduais 
ou municipais) e entidades filantrópicas conveniadas. 
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a ponto mais sensível do sistema 
brasileiro de sangue está situado 
na região Sudeste, justamente a 

mais desenvolvida e mais urbanizada. Nem 
mesmo a Centro-Oeste - com seu vasto 
território, baixa densidade demográfica e 
menor desenvolvimento econômico - es
tá em situação tão precária (Brasília, com 
lOOOJo de cobertura a partir da rede públi
ca, é considerada pelos especialistas como 
a cidade que opera com o melhor sangue 
do país). 

No Sudeste, o Espírito Santo apresenta 
o sistema de saúde menos complexo. Por 
isso, caminha para uma solução rápida, à 
semelhança dos estados nordestinos, com 
uma rede pública que realiza quase lOOOJo 
dos atendimentos. São Paulo, por sua vez, 
hoje com apenas 600Jo de cobertura oficial, 
também apresenta boas perspectivas: o pro
grama dividiu o estado em cinco macror
regiões, trabalhadas de forma diferencia
da, e a iniciativa privada presta serviços de 
boa qualidade, como os do Hospital Albert 
Einstein. Conta-se ainda, no estado, com 
serviços qualificados prestados por univer
sidades, e há uma clara decisão política de 
solucionar o problema da cobertura nos 
próximos anos: estão alocados neste pro
grama 5 OJo das verbas locais do Sistema 
Único e Descentralizado de Saúde (SUDS), 
o que gera um montante de recursos equi
valente ao que o INAMPS gastava ante
riormente com a iniciativa privada. Cerca 
de 700Jo do sangue coletado já passam pe
lo sistema oficial de controle de qualidade. 

Os grandes problemas da região Sudes
te - possivelmente, do Brasil - são o Rio 
de Janeiro e Minas Gerais, onde os servi
ços são de qualidade duvidosa e falta deci
são política dos governos estaduais para en
frentar o problema, especialmente no pri
meiro caso. 

Desde a instalação do Hemominas, em 
1985, houve visível melhoria no trabalho 
de transfusão realizado em Belo Horizon
te, até então completamente privado e sem 
o mínimo de qualidade. O sistema oficial 
cobre hoje 500Jo das necessidades e man
tém estreito relacionamento técnico e ope
racional com os outros serviços. Mas, na 
capital, os problemas ainda são sérios na 
área de vigilância sanitária. Além disso, na 
grande maioria dos 723 municípios do in
terior, a situação é definida como "dramá
tica" por Laércio Melo, diretor do Hemo
minas, órgão que realizou recentemente 
uma pesquisa em 613 municípios. Em 268 
deles são feitas transfusões, mas em ape
nas 121 o sangue coletado em doação é sub
metido a exame. Outro dado preocupan
te: tão-somente em 40 municípios os tra
balhos são realizados de maneira legal. 
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A pesquisa do Hemominas teve seqüên
cia com o exame de amostras de sangue co
lhidas aleatoriamente nesses 268 municí
pios. Em algumas regiões, registrou-se a 
presença do transmissor da doença de Cha
gas em mais de 20% das amostras, verifi-. 
cando-se assim um expressivo crescimento 
do problema em relação ao período 1983-
1985, quando essa incidência era de 4,5% 
(ver 'Contaminado: Chagas', nesta edição). 
Cerca de 10% das doações continham ain
da o vírus da hepatite. 

- O mais grave é que até agora não con
seguimos provocar nenhuma decisão de go
verno para alterar o quadro. 

O lamento de Laércio Melo vem acom
panhado de uma proposta muito clara: ins
talação de hemocentros no interior do es
tado. Até o início de 1989 as esperanças se 
concentravam nos recursos do BNDES, 
mas a Operação Desmonte também chegou 
a Minas. 

- Hoje a situação está indefinida. Te
mos poucas esperanças . 

Por essas razões, Laércio Melo conside
ra que, em seu estado, o Poder Público não 
é capaz de assumir integralmente a respon
sabilidade pelo sistema. Faltam recursos 
para implantar uma eficiente estrutura, o 
que exigiria multiplicar por três a capaci
dade atual do Hemominas. 
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N o Rio , existe um Programa Esta
dual do Sangue, mas falta apoio à 
sua plena execução. O Hemocen-

tro/RJ responde por apenas 30% da cober
tura, e a qualidade do sangue da rede pri
vada é extremamente preocupante, a pon
to de qualquer reportagem minimamente 
realista poder ser confundida com sensa
cionalismo. Há casos já folclóricos entre 
os profissionais da área, como o do banco 
de sangue que dividia seu espaço com uma 
fábrica clandestina de sapatos ou o de ban
cos privados que funcionam nos municípios 
da Baixada Fluminense sob a proteção de 
capangas armados. Mariza Ribeiro, dire
tora do hemocentro de Brasília, resume a 
situação: 

- Lá, não é questão médica. É caso de 
polícia. 

Não se trata de figura de retórica. O pro
curador Paulo Bessa, coordenador da De
fesa dos Direitos Individuais e Difusos, ins
taurou em outubro de 1988 o inquérito 
08120003743/88 para apurar as responsa
bilidades pela situação do setor. Entre as 
pessoas ouvidas estava José Airamar Pa
dilha, da Escola Nacional de Saúde Públi
ca (ENSP /Fiocruz) e diretor do Departa
mento Geral de Vigilância Sanitária da Se
cretaria Estadual de Saúde entre março de 
1987 e agosto de 1988. Em sua gestão o de-

partamento - completamente desapare
lhado - considerou prioritária a fiscaliza
ção da qualidade do sangue e dos hemo
derivados oferecidos pelos bancos priva
dos, sabidamente de baixa qualidade. Em 
janeiro de 1988, como resultado de uma 
primeira rodada de fiscalização, apenas 106 
dos 173 bancos cadastrados continuaram 
funcionando. Detalhe: não mais do que seis 
foram fechados; os demais encerraram es
pontaneamente suas atividades. Eleumar 
Sarmento, coordenador da equipe de he
moterapia do Departamento Geral de Vi
gilância Sanitária do Rio de Janeiro, expli
ca porque essa é uma prática comum, ca
so as autoridades abram algum processo ou 
mesmo paire no ar alguma ameaça de fis
calização mais séria: 

- Ao fechar o estabelecimento, o dono 
do banco evita que o processo siga adiante 
e provoque, no limite, o cancelamento de 
sua inscrição, o que impossibilita a reaber
tura do negócio. 

A segunda rodada de fiscalização ocor
reu entre abril e maio de 1988, envolvendo 
200 vistorias em estabelecimentos hemote
rápicos, dos quais 20 foram interditados e 
dez pediram desativação. De cada um fo
ram retirados três tipos de amostras de bol
sas: rejeitadas (para que se testassem os cri
térios de rejeição utilizados), recém-cole
tadas (para que se verificasse a qualidade 
dos doadores) e liberadas (para que fosse 
feito um controle de qualidade do sangue 
comercializado). Foram então apreendidas 
cerca de duas mil bolsas de sangue e plas
ma, que demandavam 20 mil análises (dez 
por bolsa), realizadas mais tarde pelo Ins
tituto Nacional de Controle de Qualidade 
em Saúde (INCQS/Fiocruz). Os primeiros 
resultados, divulgados em dezembro de 
1988, se referiam a um universo de 641 
amostras, das quais 339 foram considera
das satisfatórias e 302 insatisfatórias. Mo
tivo das reprovações: bolsas hemolisadas 
(71), contaminação por hepatite (129), con
taminação por AIOS (8), contaminação 
por sífilis (5), contaminação por Bacillus 
sp (8), excesso de peso (166), presença de 
coágulo (1), erro no grupo sangüíneo (4), 
erro no fator Rh (8), hemoglobina fora do 
padrão (57), hemácias (43), hematócrito 
(43), volume glol;mlar (28). O total de re
provações é maior do que o de amostras 
reprovadas, pois várias destas entraram em 
mais de um item. 

As análises liberadas pelo INCQS ain
da precisam ser completadas e triadas. No 
entanto, já se sabe, por exemplo, que, de 
um total de 30 amostras liberadas para a 
comercialização por um banco privado que 
funciona em Niterói, 16 foram considera
das insatisfatórias. Graças a essas opera-
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ções de grande envergadura - porém des
contínuas - a situação da hemoterapia no 
Rio já apresenta alguma melhoria. Falta, 
no entanto, uma reorganização do setor 
público local. O Programa Estadual de 
Sangue e Hemoderivados do Rio de Janei
ro terminou em 1988 de forma melancóli
ca, com parte de suas verbas sendo aloca
das para a compra de remédios e a execu
ção de outras atividades não relacionadas 
ao assunto. Para completar, até março de 
1989 o programa não havia sido sequer ci
tado na planilha orçamentária do estado 
para o ano corrente. Com o dinheiro que 
ainda possui em caixa, a sobrevida do pro
jeto atinge, apenas pagando pessoal, no 
máximo junho. E depois? 

"' 

uitos depoimentos de autorida
des médicas, pessoas contami
nadas e seus parentes foram to-

mados no curso do inquérito aberto no Rio 
de Janeiro, que tesultou numa ação civil 
pública contra a União, o estado e o mu
nicípio da capital e num requerimento, re
digido à luz da nova Constituição, de limi
nar para que todos os hospitais da rede pú
blica, de qualquer nível, passassem a pro
ceder à coleta e distribuição de sangue. Em 
27 de outubro de 1988, o juiz Valmir Mar
tins Peçanha, da 11 ~ Vara, indeferiu o pe
dido por falta de regulamentação legal do 
dispositivo constitucional: 

- Entendo que, apesar da gravidade do 
problema exposto, não está em questão o 
interesse do consumidor no sentido amplo 
usado pelo legislador no diploma legal en
focado [no requerimento]. Está em jogo, 
até mais do que o interesse, a necessidade 
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premente, mas que só atinge a um grupo 
restrito de seres humanos necessitados de 
determinada terapêutica. 

Inconformada com essa decisão, a juíza 
Sandra Cureau entrou com apelação no 
Tribunal Federal de Recursos, mas se mos
tra pessimista: 

- É completarr.ente imponderado o 
tempo de resposta. 

Neste assunto, como em outros, a legis
lação ordinária precisa regulamentar os dis-

positivos constitucionais. A implantação do 
novo sistema deve ser imediata? A proibi
ção da comercialização significa estatiza
ção ou formação de um sistema misto, sob 
controle do Estado mas com a participa
ção de entidades sem fins lucrativos? 

Esta última proposta assusta os médicos 
sanitaristas do Rio de Janeiro, por duas ra
zões. Primeiro, porque o sistema misto po
deria favorecer a prática, já existente, de 
instituições filantrópicas abrigarem bancos 
privados. Segundo, porque existe no esta
do uma preocupante experiência, a Socie
dade Antônio Gonzaga (Sang). Estatuta
riamente, ela não possui fins lucrativos. 
Porém, organizada em forma de holding, 
sua estrutura engloba firmas privadas co
mo outras quaisquer, como o Instituto San
ta Catarina e o Centro de Hematologia 
Santa Catarina. José Padilha é claro: 

- Dentro da holding Sang existe uma 
Casa do Hemofílico registrada como enti
dade filantrópica, mas que compartilha o 
almoxarifado com o Instituto Santa Cata
rina, empresa com fins lucrativos. 

A divisão das cotas da sociedade encer
ra outra particularidade: 590Jo delas perten
cem a três pessoas - os donos das empre
sas que originaram a Sang - que, portan
to, controlam totalmente a holding (figu
ra 3). Em seu depoimento, Padilha alertou 
para outro problema com relação à Casa 
do Hemofílico: 

- Ela colhe sangue nas penitenciárias e 
em outras corpora~ões fechadas, onde sa-

ORGANOGRAMA DA SOCIEDADE ANTÕNIO GONZAGA 

CENTRO DE HEMATOLOGIA 
SANTA CATARINA LTDA. 

Unidade de serviços médicos 

SOCIEDADE ANTÔNIO GONZAGA 

Filantrópica 

CASA DO HEMOFILICO 

Filantrópica 
Unidade de serviços sociais, 

com postos fixos e 
móveis de coleta 

INSTITUTO SANTA 
CATARINA 

HEMODERIVADOS 
E REAGENTES LTDA. 

Unidade de serviços industriais 

Fig. 3. A Sociedade Antônio Gonzaga (Sang) é definida como entidade filantrópica, mas abriga 
em sua estrutura instituições com fins lucrativos. Das 50 cotas em que foram divididos os titulos, 
31 permaneceram sob controle direto dos três sócios originais do empreendimento e três cotas fica
ram com parentes próximos seus. Este conjunto totaliza, portanto, mais de 2/3 dos votos de qual
quer assembléia e garante o controle total sobre a instituição, inclusive no que diz respeito a mu
danças em seus estatutos. 
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bidamente o risco de contaminação ou a 
presença de doadores contaminados é 
maior do que na população em geral. 

Talvez isso ajude a explicar porque o Ins
tituto Santa Catarina, responsável por qua
se 80% da produção de hemoderivados do 
país, consegue fabricar seus produtos com 
um custo menor do que empresas multina
cionais de grande porte. Esse barateamen
to decorre também - é preciso reconhe
cer - de medidas de economia nos testes 
para a detecção de doenças infecciosas. O 
método Elisa, por exemplo, usado na pre
venção contra a AIDS, é feito ali, de uma 
só vez, em grupos de cinco amostras de san
gue de diferentes origens. As amostras só 
passam por testes individuais caso tenha si
do acusada soropositividade no lote de cin
co. Desta maneira consegue-se economizar 
dinheiro, mas aumentam as chances de fal
sos negativos. Em maio de 1987 a Secreta
ria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro 
proibiu essa prática, mas a Casa do Hemo
fílico respondeu, em junho de 1988, garan
tindo a segurança do método. 

Seria esse o melhor modelo de entidade 
sem fins lucrativos? Os médicos que, em 
março de 1988, elaboraram o Programa Es
tadual do Sangue e Hemoderivados do Rio 
de Janeiro acham que não e, no documen
to, acrescentam: "A situação é tão com
plexa e delicada que a própria Cruz Ver
melha empresta seu nome, exclusivamen
te, ao banco de sangue privado mais prós
pero, para à obtenção de doadores volun
tários de sangue, que é comercializado, ma
joritariamente, para a Previdência Social." 
Eles se referem ao uso, pela Casa do He
mofílico, do logotipo da Cruz Vermelha, 
o que é proibido pelo decreto n? 2.380. E 
continuam: "Difícil aceitar essa realidade, 
quando se sabe que no Rio de Janeiro existe 
o Instituto Estadual de Hematologia Ar
thur de Siqueira Cavalcanti, historicamente 
a primeira entidade que se dedicou, no Bra
sil, à hematologia( ... ) Dispõe esse institu
to de um setor de hemoterapia, cuja área 
física e capacidade instalada apresentam 
condições potenciais para processar mil 
doações diárias, o que o eleva à condição 
natural de centro de referência de hemote
rapia no Rio de Janeiro (Hemocentro/RJ). 
Se integrarmos o Hemocentro/RJ às doa
ções de sangue a serem feitas, rotineiramen
te, aos bancos de sangue governamentais 
localizados no Grande Rio, podemos pre
ver um potencial de 2. 700 doações diárias, 
o que representa, a médio prazo, conseguir 
cobertura de 100% na região." Esta afir
mação se baseia nos parâmetros adotados 
internacionalmente para estimar a necessi
dade de doações em grandes grupos popu
lacionais. 
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S angue é remédio muito especial. Sua 
falta pode trazer a morte, mas sua 
oferta também. É esse, hoje, o dra-

ma dos hemofílicos brasileiros, grupo mais 
fragilizado diante das deficiências do nos
so sistema hemoterápico. Às vezes podem 
faltar hemoderivados. Outras vezes, eles 
podem estar contaminados. Cerca de 13% 
dos 300 mil doadores que se apresentaram 
na rede de hempcentros oficiais em 1987 
foram considerad'0_s inaptos, pelos mais di
versos motivos. 

Este remédio também é especial por cau
sa de sua única fonte primária disponível: 
o próprio corpo humano, pois apenas ele 
é capaz de sintetizar as proteínas plasmá
ticas necessárias. Entre elas; além das ga
maglobulinas, destacam-se para efeito de 
hemoterapia a albumina e os fatores de 
coagulação VIII e IX. A albumina é res
ponsável pela manutenção da pressão on
cótica no interior dos vasos capilares, pelo 
transporte de nutrientes, por metabolismos 
intermediários e, em casos extremos, pela 
produção de energia; por tudo isso, é indi
cada no tratamento de queimaduras, le
sões, subnutrição e todas as situações em 
que ocorra perda de fluidos biológicos. Os 
fatores VIII e IX são essenciais para os he-

mofílicos por seu papel na coagulação do 
sangue. 

A biotecnologia está longe de criar em 
laboratório as substâncias que possam 
substituir os componentes e derivados do 
sangue (ver 'Pesquisa em biotecnologia'). 
Portanto, o primeiro problema da hemo
terapia é o de conseguir doações em núme
ro suficiente para atender às necessidades. 
O segundo é garantir o cumprimento de 
normas técnicas adotadas para proteger a 
saúde de doadores e receptores. 

As doações são normalmente classifica
das em três tipos: a remunerada, a de re
posição e a voluntária. A primeira deve ser 
combatida, por motivos éticos e práticos. 
A venda do sangue é, em si, prática avil
tante. Mas, além disto, a necessidade finan
ceira não é boa conselheira: nestes casos o 
doador tende a responder de forma vicia
da o questionário preliminar, escondendo 
do médico qualquer contra-indicação e des
cumprindo o intervalo de tempo mínimo 
necessário entre duas doações. Já foram de
tectados, no Rio de Janeiro, casos de pes
soas que doavam seu sangue regularmente 
em bancos particulares e estavam inscritas 
no Hospital dos Servidores do Estado co
mo portadores de anemia crônica, sendo 
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tratados com transfusões igualmente regu
lares. Além do dano à saúde do doador, 
esta prática evidentemente aumenta a pos
sibilidade de sua contaminação pelas doen
ças transfusionais, alimentando um círcu
lo vicioso. 

A doação de reposição é aquela exigida 
de amigos e parentes do paciente que rece
berá uma transfusão. Embora mais acei
tável do que a anterior, também se trata de 
procedimento sujeito a questionamentos de 
ordem ética, pois de forma indireta coage _ 
as pessoas. Às vezes, pacientes pagam in
divíduos para que se apresentem como doa
dores. Mariza Ribeiro e os demais direto
res de hemocentros ressaltam que a doa
ção ideal é a voluntária, praticada, no en
tanto, por menos de 0,50Jo da população 
brasileira. Em 300 mil doações recebidas 
pela rede oficial de hemocentrós em 1987, 

82 OJo foram de reposição e apenas 18 OJo es
pontâneas. 

-Além do mais, no Brasil as classes mé
dia e alta nunca doam sangue. Justamente 
nelas se localizam os indivíduos mais sa
dios, .teoricamente mais aptos a doar. 

R ecebida uma doação, a unidade 
padrão de sangue - denominada 
sangue total - corresponde à 

quantidade retirada, geralmente em torno 
de 450 mi, cujo uso nessa forma só é indi
cado no tratamento de pessoas com hemor
ragias muito graves. Fracionando-se uma 
unidade obtém-se inicialmente o concentra
do de hemácias (do qual se retira o concen
trado de leucócitos) e o plasma. Este últi
mo produz o concentrado de plaquetas e 
o crioprecipitado, que contém o fator VIII, 
além de outros derivados· que se obtêm 

através de processos industriais: albumina, 
imunoglobulina sérica, gamaglobulina hi
perimune, concentrado de fator VIII, com
plexo de fator IX, complexo de coagulan
te. Considerando todos os custos envolvi
dos, não é um processo barato (figura 4). 
Mas compensa. Caso se tenha recursos pa
ra o tratamento adequado do sangue co
lhido, uma unidade originária de uma única 
doação possibilita a assistência a diversos 
indivíduos portadores de patologias dif e
rentes (figura 5). A terapia por componen
tes é importante não só do ponto de vista 
da eficiência do tratamento, mas também 
da racionalização no uso de uma matéria
prima escassa - o próprio sangue. Ape
sar disso, mesmo em grandes capitais bra
sileiras, como o Rio de Janeiro, ainda se 
utiliza muito o sangue total. E de baixa 
qualidade. 

PESOUIBA EM BIITECIOlOlilA 
A hemofilia - doença caracterizada 

pela deficiência do fator VIII, proteína . 
responsável pela coagulação do sangue -
atinge uma pessoa em dez mil, e suas ví
timas constituem o grupo de risco mais 
tragicamente atingido pela AIOS. Ho
je já é possível inativar o vírus desta 
doença nos concentrados de fator VIII 
por processos químicos e físicos espe
ciais, tornando-os não infectantes. O fa
tor Vlll foi purificado em 1980, e par
te de sua molécula foi produzida por 
bioengenharia pelo Genetech and Gene
tics Institute, dos Estados Unidos. O 
ácido ribonucléico (ARN) do fator VIII 
foi identificado em tecidos do fígado, 
rins, baço e linfonodos. O uso de bac
térias recombinantes tem sido tentado 
para sua produção, mas a complexida
de de sua molécula exige a inserção do 
material clonado em células de mamí
f er-os. O material coagula o sangue de 
hemofílicos e é equivalente à_ proteína 
fracionada. Trabalha-se agora no sen
tido de tê-lo disponível na clínica, livre 
de doenças. Se isso se tornar possível, 
terminará o pesadelo dos hemofílicos. 
O mesmo pode ser dito em relação à he
mofilia B, cuja molécula em déficit -
o fator IX - é menor mas apresenta po
limorfismo de uma família para a ou
tra. A prevalência desse tipo de hemo
filia é bem menor do que a verificada 
para a hemofilia A. 

Da maneira como são preparadas ho
je (pelo fracionamento de Cohn), a al
bumina e as globulinas - que podem 
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ser obtidas por bioengenharia a custos 
elevados - são produtos seguros quan
to à transmissão de doenças. 

O aparecimento da protoporfirina te
ve notável importância na escala bioló
gica, porque dela deriva a hemoglobi
na, molécula perfeitamente adaptada ao 
transporte de oxigénio. Conjugada com 
o sistema circulatório e com o encerra
mento da hemoglobina no interior de 
uma célula especializada dotada de me
tabolismo (o glóbulo vermelho), aumen
tou-se em mais de 200 vezes a capacida
de de transporte de oxigénio, feita por 
difusão nos seres inferiores. Alguns bió
logos consideram que essa foi a base para 
o aparecimento dos seres superiores, co
locando as protoporfirinas como as mais 
importantes moléculas da natureza, de
pois da clorofila. Vaticina-se que ainda 
se está longe de conseguir substituto sa
tisfatório para o glóbulo vermelho. 

A busca de substitutos da célula ver
melha para o transporte de oxigênio vem 
desafiando os pesquisadores. Tornou
se mesmo a 'pedra filosofal' da hema
tologia. Os perfluorcarbonos - com
postos químicos capazes de transportar 
oxigénio - são os que mais prometem, 
embora apresentem características inde
sejáveis: são imiscíveis com a água, têm 
vida média muito curta, necessitam de 
contínua administração -e elevada con
centração de oxigénio, possuem efeitos 
tóxicos graves (às vezes fatais), como 
broncoespasmo, hipertensão pulmtmar, 
alterações dos leucócitos e plaquetas. 

Nas anemias graves, quando mais se
riam necessários, são ineficientes. 

Técnicas de recombinação molecular 
têm sido largamente empregadas no 
campo da hematologia. Já se encontra 
disponível no mercado, por exemplo, a 
eritropoetina, proteína produzida prin
cipalmente pelas células renais e que es
timula a medula óssea a formar glóbu
los vermelhos. Como se sabe, pacientes 
com graves insuficiências renais tornam
se anémicos, situação que pode ser cor
rigida mediante a administração de eri
tropoetina. Seu potente estímulo sobre 
a medula óssea poderá vir a ser usado 
para autotransfusão, tornando-a mais 
eficiente. Através da engenharia mole
cular, é possível também desenvolver 
outros estimuladores da medula óssea 
- que· poderão revolucionar o trata
mento das hipoplasias medulares, aqui
mioterapia anticâncer e o transplante 
medular - bem como soros monoclo
nais, que ampliam extraordinariamen
te o sinal do ácido desoxirribonucléico 
(ADN), facilitando o diagnóstico. Es
ses soros têm também o poder de des
truir células e vírus impossíveis de se
rem atingidos de outra forma. Convém 
lembrar que a engenharia molecular já 
permite a produção de vacinas que blo
queiam os receptores celulares para de
terminados agentes infecciosos, inati
vando-os. É um mundo novo que se 
descortina dentro da_ biotecnologia. 

Romeu lbrahim de Carvalho 
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CUSTOS POR FASE DE PRODUÇÃO - DOADOR 

Controle laboratorial 

Tipo de custo Entrevista 
Triagem Triagem 

Coleta Fracionamento Total Aferese 
clínica hematológica Classificação 

Sorologia 
de doadores 

Custo direto 

• Pessoal O, 1 0,55 O, 13 0,28 0,6 0,21 O, 19 2,06 7,0 

• Material - - 0,037 1,77 6,41 0,32 0,003 8,53 1,55 
de consumo 

• Serviços de 0,003 0,004 0,006 O, 13 0,02 0,01 0,22 0,4 2,98 
terceiros 
e encargos 

• Total O, 1 0,55 O, 17 2,17 · 7,03 0,55 0,42 11,0 11,53 

Custo indireto 0,08 0,27 O, 14 0,36 0,54 O, 19 O, 19 1,75 13,7 

Custo total 0,18 0,82 0,31 2,53 7,57 0,74 0,6 12,74 25,2 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO CONTROLE LABORA TOR1Al 

Sorologia Classificação de doadores 
Tipo de custo VDRL Radioimunoensaio Enzimoimunoensaio Enzimoimunoensaio Hemaglutinação Total Drepan-test ABO-RH Pesq. de anticor- Total 

!sífilis) para hepatite B para hepatite B para HIV para Chagas pos irregulares 

Custo direto 

• Pessoal O, 12 O, 12 O, 12 0,12 O, 12 0,6 0,07 0,07 0,07 0,21 

• Material 0,01 0,21 0,27 5,9 0,009 6,41 0,004 0,14 O, 18 0,32 
de consumo 

• Serviços de 0,004 0,004 0,004 0,005 0,004 0,023 0,004 0,004 0,004 0,013 
terceiros 
e encargos 

• Total O, 135 0,333 0,39 · 6,0 O, 133 7,03 0,08 0,21 0,26 0,55 

Custo indireto O, 11 O, 11 0,11 0,11 0,11 0,54 0,06 0,06 0,06 O, 19 

Custo total 0,24 0,44 6, 15 6, 15 0,24 7,57 0,14 0,28 0,32 0,74 

CUSTOS POR FASE DE PRODUÇÃO - PACIENTE CUSTOS UNITÁRIOS DOS COMPONENTES 

Prova cruzad;:i 

Tipo de custo Coleta Pesquisa de Aplicação Total 

!paciente) anticorpos irregulares Total 
Componentes Bolsa Transfusão 

Custo direto Plasma 

• Pessoal 0,66 0,66 0,43 0,66 1,97 Concentrado 

• Material 0,2 O, 18 0,38 O, 17 0,55 de hemácias 5, 15 8,78 
de consumo Concentrado 

• Serviços de 0,014 0,014 0,03 0,014 0,04 de plàquetas 

terceiros 
e encargos Sangue total 12,74 16,37 

• Total 0,87 0,85 1,72 0,84 2,56 
Aferese ICEMO) 25,21 31,5 

Custo indireto 0,36 0,36 0,71 0,36 1,07 

Custo total 1,23 1,21 2,43 1,2 3,63 

Enzimoimunoensaio 
6, 15 para HIV !exame) 

Fig. 4. As tabelas indicam os custos operacionais de hemoderivados por fase de produção e resultam de levantamento feito por profissionais do 
hospital do Instituto Nacional de Câncer (Inca), do Rio de Janeiro, em maio de 1988. Os custos estão expressos em OTNs. A tabela mais acima 
registra os custos com os trabalhos de coleta do sangue; a do meio é o desmembramento do item 'controle laboratorial' da tabela anterior; na tabela 
de baixo à esquerda aparecem os custos relativos à transfusão de sangue ou de seus componentes. Estes valores devem ser associados aos apresenta
dos na tabela de baixo à direita para que se chegue a uma estimativa dos gastos finais com o receptor. Há ainda, não computados, diversos custos 
indiretos. Mesmo assim, o conjunto de tabelas permite uma avaliação aproximada dos gastos com serviços auxiliares de hemoterapia. Em 1987, 
segundo dados da Dataprev, o lnamps prestou pouco mais de 4, 1 milhões desses serviços. 
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O problema da coleta está longe de so
lução. Em Belo Horizonte, por exemplo, 
mesmo contando com a bem-organizada 
estrutura do Hemominas, ela não é sufi
ciente para suprir a demanda de plasma. 
Atende atualmente a apenas 30% da neces
sidade dos 400 hemofílicos cadastrados na 
cidade, que representam cerca de metade 
do número estimado para o estado. São ne
cessários entre 25 a 30 doadores mensais 
para garantir tratamento correto a um he
mofílico, constatação que, por si só, nas 
palavras de Laércio Melo, diretor do He
mominas, permite uma conclusão extrema
mente preocupante: 

- Todos os hemofílicos de Belo Hori
zonte estão sendo subtratados. No interior, 
a situação é mais grave ainda. 

Seja pela práticà de doações remunera
das, seja pela qualidade do produto indus
trial colocado no mercado, é alto o núme
ro de hemofílicos contaminados pelo vírus 
da AIDS (ver 'Cresce a ameaça da AIDS 
no Brasil', em Ciência Hoje n~ 50). Em al
guns casos, a demora na adoção de medi
das preventivas produziu situações inomi
náveis: 90% dos 1.200 hemofílicos cadas
trados no Rio de Janeiro já são soroposi
tivos, ou seja, apresentam o vírus da doen
ça, passando à condição de condenados à 
morte, à espera da execução. Em Minas 
Gerais, eles são oficialmente 23%, mas 
Laércio Melo suspeita da confiabilidade do 
dado. Afinal, a maioria dos hemofílicos 
mineiros tratou-se nos últimos anos com 
produtos oriundos do Rio, onde até 1985 
não se tomava precaução para inativar o 
vírus da AIDS durante o processamento in
dustrial do sangue coletado. 

B ão produzidos no Brasil - pelo He
mope (estatal), pelo Instituto Santa 
Catarina e por alguns laboratórios 

privados - 10% dos hemoderivados neces
sários para atender à demanda. Seja pela 
qualidade do produto nacional, seja pela 
excessiva dependência externa, é grave, 
portanto, o problema do sangue. São Pau
lo, por exemplo, gastará cerca de um mi
lhão de dólares em 1989 para importar o 
fator VIII destinado a atender a seus 1.263 
hemofílicos cadastrados. O Hemocentro de 
Brasília compra no exterior 300 mil dóla
res por ano em hemoderivados, fato que 
provoca a pergunta de Mariza Ribeiro, di
retora da instituição: 

- Não será este um caso de segurança 
nacional? 

A produção do Hemope é de pequena es
cala e só pode ser significativamente au
mentada com grandes investimentos nas 
instalações físicas da instituição. Atende 
apenas a 40% da demanda da Central de 
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Medicamentos (Cerne), que é da ordem de 
30 mil frascos (de 50 ml) por ano, o que 
corresponde ao processamento de 20 mil li
tros de plasma. Em dezembro de 1988, a 
Cerne abriu licitação para adquirir 55 mil 
frascos de albumina, mas, não conseguin
do fornecedores nacionais, buscou o pro
duto no exterior. 

A situação tende a melhorar com a en
trada em operação da Planta de Albumi
na de Brasília, que dentro de um ano -
se não houver desmonte - estará capaci
tada a produzir também os fatores de coa
gulação VIII e IX, garantindo auto-sufici
ência regional nesses casos. Essa experiên
cia, que poderá ser repassada a outras ci
dades, teve início em 1983 e resulta da coo
peração entre o Hemocentro local e pesqui
sadores da Universidade de Brasília (UnB), 
coordenados por Kumiko Mizuta, do De
partamento de Biologia Celular. O acúmu
lo de muitos anos de estudos na área de pu
rificação e caracterização de proteínas foi 
fundamental para que se pudesse buscar 
uma tecnologia simples, com bom rendi
mento e capaz de produzir hemoderivados 
de boa qualidade. A escolha recaiu sobre 
uma adaptação do método de .Cohn, que 
combina o uso da temperatura, de solven
tes orgânicos, do índice de acidez e da for
ça iônica para obter o fracionamento do 
plasma. Em paralelo aos trabalhos realiza
dos em escala de laboratório, criou-se um 

quadro de pessoal capacitado a operar a 
montagem de uma planta piloto, cuja con
cepção - em termos de área física, equi
pamentos e fluxos, incluindo o controle de 
qualidade - foi feita quase toda pela pró
pria equipe do projeto. As necessidades de 
equipamento e materiais foram integral
mente supridas em indústrias brasileiras. 

O custo total do projeto - desde o tra
balho de laboratório até a instalação da 
produção industrial - está estimado em 
900 mil dólares, cobertos pela Fundação 
Banco do Brasil (ex-Fipec), INAMPS, 
CNPq, Ministério da Saúde (Pró-sangue), 
Cerne e Secretaria de Saúde do Distrito Fe
deral. Esse montante, como foi visto, equi
vale aos gastos realizados hoje pelo Hemo
centro de Brasília com a importação de he
moderivados durante apenas três anos. Ou 
seja: é este o tempo de amortização do in
vestimento. Graças a este esforço, em 1990 
a rede hospitalar de Brasília receberá por 
semana dois lotes de 50 litros de albumi
na, que correspondem a 300 frascos, quan
tidade que poderá ser duplicada, na medi
da das necessidades, sem aumento na ca
pacidade instalada de produção. Os fato
res de coagulação sangüínea VIII e IX se
rão produzidos em menor escala e distri
buídos de acordo com a demanda. 

Um dos objetivos do projeto era conse
guir aproveitamento integral para o sangue 
doado, de modo a realizar uma estratégia 
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CARACTERISTICAS E USOS DE COMPONENTES E PRODUTOS DO SANGUE 

Componente Volume-Composição Indicações Vida útil/Temperatura 
de conservação (T.C .) 

Sangue total estocado 450 mi de sangue doado + 63 mi de an- Apenas quando precisar repor hemá- Depende da escolha do anticoagulan-
ticoagulante. Hematócrito: 35 a 40. cias e proteínas plasmáticas (ex.: per- te - usualmente 28 dias. 

da sangüínea rápida que exceda 40% T.C. 4ºC. 
do volume sangüíneo total). 

Sangue total fresco Como sangue total estocado. Provê he- Profilaxia ou tratamento de anormalida- Por definição, menos de 12 horas. É 
mácias, plaquetas e todos os fatores de des hemostáticas ou para outros pro- preferivelmente praticada logo após a 
coagulação fisiologicamente normaís. blemas que acompanham perda mas- doação. 

siva de sangue. T.C. 4ºC. 

Concentrado de hemácias 180 mi de hemácias + 75 mi de pias- Correção da anemia. Todo sangramen- Como sangue total estocado. 
ma. Hematócrito (80-85) . to cirúrgico abaixo de 40% de perda do T.C. 4ºC. 

volume sangüíneo (associado a expan-
sores plasmáticos). 

Suspensão de hemácias 180 mi de hemácias + 20 mi de pias- Como o concentrado de hemácias. 35 a 49 dias, dependendo do tipo de so-
em solução aditiva ideal ma + 100 mi de solução conservante. lução conservante. 

T.C. 4ºC. 

Hemácias congeladas 150 mi de hemácias + 100 mi de solu- Transfusão de grupos sangüíneos raros. 3 anos (ou, se necessário, indefinida-
ção salina. Transfusão autóloga pré-depositada. mente em estado congelado) . 

Reações severas para antígenos leuco- T.C. -80ºC; -150ºC; -196ºC. 
citários e plasmáticos. 

Filtrado/ lavado de hemácias 150 mi de hemácias + 100 mi de solu- Em reações alérgicas a leucócitos ou 12 horas. 
(pobre em leucócitos) ção salina . proteínas plasmáticas. Usado para evi- T.C. 4ºC. 

tar sensibilização ao iniciar regime 
transfusional vitalício ou para evitar rea-
ções em pacientes previam!,!nte sensi-
bilizados. 

Concentrado de plaquetas 50 mi de plasma contendo 60 a 80 x Sangramento devido à trombocitopenia Usualmente 5 a 7 dias: 

(doador aleatório) 107 plaquetas. (contagem abaixo de 50 x 107 /li, ou T.C. 22ºC com agitação. 

para cobrir cirurgia quando a con- 48 horas: 

tagem está abçiixo de 75 x 107 /1. T.C. 1 ºC a 6ºC sem agitação. 

Plasma rico em plaquetas 250 mi de plasma contendo 60 a 80 x Sangramento devido à trombocitopenia 2 a 3 dias. 

107 plaquetas. (contagem abaixo de 50 x 107/11, ou T.C. 22ºC. 

para cobrir cirurgia quando a contagem 
está abaixo de 75 x 107 /1. 

Granulócitos (sobrenadante de Utilizadas 10 a 20 doações. Estas po- Neutropenia (menor que 0,5 x 107 /1). 12 a 24 horas. 
doador aleatório) dem conter em torno de 1 x 1010 gra- Evidência de infecção que não respon- Deve ser usado após a coleta. 

nulócitos num volume de 500 mi. O he- da a 48h de antibioticoterapia. Pelo me-
matócrito deve ser 0,5. Se necessário nos 5 dias consecutivos de terapia são 
as hemácias podem ser removidas an- usualmente necessários. 
tes da administração. 

Granulócitos de doador único 300 a 600 mi de plasma contendo 1 a Neutropenia (menor que 0,5 x 107 /li. 12 a 24 horas. 
5 x 1010 granulócitos e número variá- Evidência de infecção que não respon- Deve ser usado após a coleta. 
vel de plaquetas e hemácias. da a 48h de antibioticoterapia. Pelo me-

nos 5 dias consecutivos de terapia são 
usualmente necessários. 

Plasma fresco congelado 220 a 250 mi, consistindo em uma par- Largo espectro de reposição de fatores 6 a 12 meses congelado a -18ºC. 
te de anticoagulante e quatro partes de de coagulação (dose de 12 a 15 mi/kg). 4 horas após descongelamento. 
plasma. Contém todos os fatores de Deficiências específicas de fatores de 5 anos a -30ºC e 10 anos a -80ºC. 
coagulação em torno de 60% do~ níveis coagulação, quando concentrados não 
normais. estão disponíveis. 

Fig. 5. O fracionamento do sangue permite obter componentes e produtos adequados a diferentes tratamentos. 
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Componente Volume-Composição Indicações Vida útil/Temperatura 
de conservação (T.C.) 

Doador únic·o de plaquetas Usualmente 300 mi de plasma conten- Particularmente útil para doações HLA 24 horas (o procedimento de coleta é 
(aferese) do 3 a 5 x 1011 plaquetas. pareadas ou doações compatíveis por aberto). 

pareamento cruzado. T.C. 22ºC. 

Crio sobrenadante fresco Como para plasma fresco congelado Largo espectro de reposição de fatores 6 a 12 meses congelado a -18ºC. 
congelado mais fibrinogênio e fator VIII reduzidos. de coagulação (dose de 12 a 15 mi/kg) 4 horas após descongelamento. 

ou deficiências específicas de fatores de 5 anos a -30ºC e 10 anos a -80ºC. 
coagulação, em situações em que con-
centrados não estão disponíveis. 

Crioprecipitado 10 a 20 mi de plasma enriquecido com Hemofilia A: sangramento brando e ca- 6 a 12 meses congelado. 
fator VIII (70 UI/bolsa), fibrinogênio sos suavemente acometidos, doença 4 horas após descongelamento. 
(140 mg/bolsa) e fibronectina (150 de Von Willebrand, coagulação intra- T.C. -25ºC. 
UI/bolsa). vascular disseminada e hipofibrinogene-

mia. 

Concentrado de fator VIII Baixo volume, alta atividade específica. Hemofilia A e doença de Von Wille- Geralmente mais de um ano a 4ºC. 
liofilizado Especificações variam com produtos. brand. 

Concentrado de fator IX Baixo volume, alta atividade específica. Hemofilia B Geralmente mais de um ano a 4ºC. 
Especificações variam com produto. 
Fatores 11, VII e X usualmente presen-
tes. 

Cristalóides, plasmas sintéticos Larga variedade de produtos disponí- Tratamento inicial da hipovolemia e hi- Vários anos. 
expansores de volume veis. potensão que se segue à perda de pias-
(ex .: salinos, dextrans, gelatinas) ma ou sangue. Eleição deve considerar 

a atividade oncótica, a distribuição in-
tra/extravascular e a duração da expan-
são do volume plasmático. 

Albumina 4-5% 95% albumina em solução salina. Vários Hipovolemia e hipotensão causadas por Usualmente até 3 anos. 
volumes disponíveis (100, 250, 500 mil. perda plasmática. Associar a outro ex- T.C. 4ºC. 

pansor de volume e hemácias. 

Albumina 4-5% (fração 83% albumina junto a alfa e betaglobu- Hipovolemia e hipotensão causadas por Usualmente até 3 anos. 
protéico-plasmática-PPF) linas. perda plasmática. Associar a outro ex- T.C. 4ºC. 

pansor de volume e hemácias. Particu-
larmente na presença de hipoproteine-
mia. Reabsorção do edema e expansão 
plasmática para promover diurese. 

Albumina 20-25% 95% albumina em solução salina; vo- Como albumina 4-5% (PPF), particular- Usualmente até 3 anos. 
lume 100 mi. mente na presença de hipoproteinemia, T.C. 4ºC. 

ou para reabsorção de edemas e expan-
.são de volume plasmático para promo-
ver diurese. 

lmunoglobulinas Várias preparações para uso intramus- Para profilaxia e tratamento nas síndro- Vários anos. 
Preparações: lg normal humana cular (IM) ou endovenoso (EV) . mes de deficiência imunológica congê-

nita ou adquirida. Ou em ·casos de imu-
nidade passiva quando a lg específica 
não é disponível. 

lmunoglobulinas antimicrobianas Várias preparações para uso IM ou EV. Confere imunidade passiva após expo- Vários anos. 
específicas sição à infecção. T.C. 4ºC. 

lmunoglobulina anti-D Prevenção da erítroblastose fetal. Vários anos. 
T.C. 4ºC. 
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de descentralização dos serviços (figura 6). 
O que se pretende em Brasília é estimular 
doações voluntárias nos hemocentros, rea
lizar o controle de qualidade do material 
colhido e produzir na região os hemoderi
vados. É Kumiko Mizuta quem diz: 

- O sangue é um produto lábil. Por is
so, consideramos a necessidade de regio
nalizar os centros de produção de hemo
derivados, de modo que a doação volun
tária possa ser processada na própria área, 
evitando-se desperdícios. 

Um caminho também promissor seria a 
implantação, em escala industrial, do mé
todo de produção de albumina a partir de 
placenta humana, desenvolvido em São 
Paulo pelo Instituto Butantan. Por enquan
to, faltam recursos, mas Isaías Raw busca 
caminhos para dar o salto em direção à 
produção industrial: 

- Utilizando-se como referência o pa
drão europeu, seriam ideais cem gramas de 
albumina por pessoa e por ano, o que sig
nifira a necessidade de produzirmos, no 
Brasil, 14 toneladas anuais. Temos três mi
lhões de nascimentos por ano. Com a tec
nologia que desenvolvemos no Butantan, 
produziríamos dez toneladas de albumina 
a partir de dois milhões de placentas, nú
mero que efetivamente poderíamos recupe
rar se houvesse uma política neste sentido. 

Raw estima em três anos o prazo neces
sário para desenvolver, com tecnologia e 
recursos brasileiros, a planta industrial ca
paz de utilizar esse método, com um custo 
total de dez milhões de dólares. Outra hi
pótese seria uma associação com o labora
tório francês Mérrieux, que é o único no 
mundo a utilizar método semelhante, con
seguindo processar anualmente 18 milhões 
de placentas de procedências as mais diver
sas (França, China, Índia e Estados Uni
dos, entre outros países). Neste caso, pre
cisaríamos de apenas um ano, dependen
do das negociações com a empresa. 

E nquanto a planta de Brasília não 
entra em operação e o Butantan 
não consegue recursos, o Hemope 

continua solitário na produção de hemo
derivados no setor público, recebendo pa
ra isso o plasma excedente de outros hemo
centros. Além dele, exercem atividade se
melhante a Immuno Produtos Biológicos 
(que utiliza exclusivamente matérias-primas 
básicas importadas da matriz austríaca), a 
Rorer do Brasil (que importa albumina hu
mana dos Estados Unidos), a Hoescht do 
Brasil (que importa matérias-primas bási
cas, mas também opera com plasma brasi
leiro), o Laboratório Industrial de Produ
tos Plasmáticos (Lip) e o Instituto Santa 
Catarina (que fracionam plasma provenien-
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te de vários estados brasileiros). A opinião 
de Laércio Melo é clara: 

- Várias empresas apresentam proble
mas nas instalações físicas e não realizam 
controle de qualidade adequado. 

Quando o diretor do Hemominas fez es
ta declaração, em meados de janeiro, já co
nhecia um relatório parcial de visita a es
sas indústrias e ao Hemope, chamado 'Si
tuação da produção de hemoderivados no 
Brasil', preparado por profissionais de di
versas instituições e apresentado por Ma
riza Coelho Adati (INCQS/Fiocruz) e Ro
gério Soares da Cunha (Dimed/SNVS) no 
VII Encontro de Diretores de Hemocen
tros. O relatório trazia uma lacuna impor
tante: o Instituto Santa Catarina (RJ), res
ponsável por quase 80% da produção na
cional de albumina, não fora inspeciona
do, apesar de várias tentativas neste senti
do, sempre frustradas. Nos outros casos, 

a gravidade dos problemas encontrados in
duziu a que os autores do texto fizessem 
uma introdução quase óbvia: "Hemoderi
vado é o produto industrial obtido do fra
cionamento físico-químico do plasma hu
mano, com finalidade terapêutica, profi
lática ou de pesquisa. É necessário que os 
fornecedores da matéria-prima sejam reco
nhecidamente idôneos e, sobretudo, que os 
procedimentos de seleção de doadores, tria
gem clínica e laboratorial, coleta de san
gue total, etiquetagem, estocagem e proces
samento do plasma sigam os padrões esta
belecidos internacionalmente.'' 

Também na introdução, e ainda de ma
neira genérica, o relatório lista os princi
pais problemas encontrados: falta de pes
soal qualificado, instalações físicas adap
tadas (e não projetadas especialmente pa
ra este fim), falta de equipamentos apro
priados, controle de qualidade inoperante 

HIERARQUIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 

HEMOCENTRO CAPITAL • coordenação, supervisão e 
controle em nível estadual. 

• formulação, implementação, 
acompanhamento e avaliação 
das políticas, programas e projetos 
nas áreas de hemoterapia e 
hematologia, sem prejuízo das 
atividades executivas que desenvolve. 

HEMOCENTRO REGIONAL • coordenação, supervisão e 
controle em nível regional. 

• execução, acompanhamento e 
avaliação das políticas, 
programas e projetos nas áreas de 
hemoterapia e hematologia. 

NÚCLEO REGIONAL HEMOTERAPIA • idem em nível local. 

• coleta, armazenagem, fracionamento 
e controle de qualidade. 

• transfusão e distribuição 
de sangue e derivados. 

POSTO COLETA / AGÊNCIA TRANSFUSIONAL • coleta/transfusão de sangue 
e/ ou derivados. 

• estocagem, controles e distribuição. 

• envio de sangue/ plasma para 
outras unidades do sistema 
visando ao fracionamento 
e controle de qualidade. 

Fig. 6. O modelo de organização adotado até agora pelo Planashe é inspirado no Sistema Único 
de Saúde (SUS), que propõe a integração de todos os serviços oficiais, com gradual descentraliza
ção das decisões administrativas e financeiras, anteriormente concentradas no nível federal. Com 
a rede de hemocentros já instalada nas capitais do país, a hierarquização e a descentralização do 
sistema ficam favorecidas, tornando-se necessária a realização de investimentos para a interioriza
ção do sistema. Estes, como vimos na figura 2, estão virtualmente paralisados. 
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(por falta de material de consumo, equi
pamentos e pessoal), inexistência de depar
tamentos de pesquisa e não-execução das 
boas práticas, conhecidas como GMP, que 
incluem reciclagem do pessoal, planos de 
limpeza, aferição, calibração e manutetlção 
dos equipamentos e controle de qualidade 
da matéria-prima, entre outras. 

A inspeção do Hemope foi realizada nos 
dias 23 e 24 de novembro de 1988. Depois 
de descrever sua produção de concentrado 
de hemácias, concentrado de leucócitos, 
concentrado de plaquetas, crioprecipitado, 
plasma fresco (líquido e liofilizado), plas
ma preservado (também líquido e liofiliza
do) e albumina humana (três mil frascos 
por mês), o relatório afirma: "A distribui
ção é feita pela Cerne através da Secreta
ria de Saúde em caminhões refrigerados, 
supervisionados pelo próprio Hemope, que 
conta com um corpo técnico altamente 
qualificado para desempenhar suas fun
ções. Há necessidade, no entanto, de ex
pandir suas instalações físicas, que no mo
mento são reduzidas. Um aumento na pro
dução acarretaria uma queda na qualida
de dos hemoderivados." O relatório tam
bém constatou problemas, terminando com 
as sugestões de "organizar os vestuários 
masculino e feminino, reparar o piso e a 
pintura das paredes da câmara fria, ado
tar todos os procedimentos do GMP atra
vés de documentação por escrito e, com re
lação ao teste de pirogênio, reutilizar os 
animais inoculados somente após um inter
valo de, no mínimo, 15 dias". 
- A inspeção da Hoescht ocorreu em mea

dos de julho de 1987: "A indústria recebe 
de seus fornecedores, em média, de 1.200 
a 1.600 litros de plasma por mês, sendo a 
grande maioria da matéria-prima originá
ria da Baixada Fluminense (RJ) e de ou
tros estados brasileiros. Parte dessa maté
ria-prima é transportada em caminhões fri
goríficos e parte em caixas térmicas por via 
aérea. A freqüência de recebimento desse 
plasma é muito variável. Todas as remes
sas vêm acompanhadas de lista de contro
le, junto com um termo de responsabilida
de no qual cada banco de sangue se respon
sabiliza pela realização dos testes soroló
gicos. A indústria seleciona esse material 
em pool, isto é, são identificadas e reuni
das cinco amostras de diferentes plasmas 
para teste. Caso haja reatividade, são che
cados um a um para identificar, retirar e 
incinerar a amostra contaminada. O ban
co de sangue fornecedor é notificado do re
sultado do teste ( ... ) A indústria mantém 
um controle por escrito de toda a matéria
prima que compõe cada lote fabricado. As 
instalações de produção são amplas, bem 
conservadas, bem iluminadas e dotadas de 
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fluxo racional. São produzidos aproxima
damente: 3.500 frascos/mês de albumina 
humana a 20%; um lote a cada seis meses 
de fatores de coagulação; 15 mil frascos/ 
mês de gamaglobulina; 30 mil frascos a ca
da dois meses de tetanoglobulina.'' 

Aparecem em seguida 16 itens em que a 
indústria foi considerada fora dos padrões, 
destacando-se ''caixas contendo plasma es
tocadas diretamente sobre o chão; diver
sos materiais estranhos colocados no setor 
de recepção de matérias-primas; sala de 
ajuste completamente desorganizada entre 
as duas câmaras frias; câmara fria com pa
redes úmidas e mofadas; falta de procedi
mentos de GMP por escrito; supervisão da 
produção e do controle de qualidade sob 
responsabilidade de um farmacêutico". 

A Immuno foi visitada em novembro de 
1988. Funciona em casa de três pavimen
tos, situada em bairro residencial, adapta
da para a produção. Importa da matriz o 
material biológico, que é envasado, emba
lado e distribuído pela filial brasileira. Não 
adota os procedimentos das GMP, tendo 
caído em 13 exigências: "apresentar ma
nual de GMP; organizar todos os setores, 
retirando os objetos estranhos; providen
ciar sistemas de combate a aves, insetos e 
roedores; pintar onde há necessidade; cli
matizar o biotério; identificar os coelhos, 
as cobaias e os camundongos; providenciar 
sala para teste de pirogênio; aumentar o es
paço da sala de esterilidade; retirar os ma
teriais estranhos da antecâmara; rever sis
tema de cravacão das tampas; rever tem
peratura interna e pintura da câmara fri
gorífica, retirando dela todos os produtos 
cujos prazos já expiraram; rever as insta
lações elétricas; quando houver importação 
de produtos acabados da matriz, fazer com 
que venham acompanhados de toda a do
cumentação referente ao controle de qua
lidade do plasma que compõe aquele lote, 
devendo ficar arquivada até a expiração do 
prazo de validade''. 

A Rorer do Brasil, também visitada em 
novembro de 1988, embala e distribui al
bumina humana fabricada nos Estados 
Unidos, acrescentando rótulo, bula e car
tucho. O controle de qualidade da indús
tria não certifica os produtos recebidos, o 
que provocou a seguinte exigência: '' A em
presa deverá requerer, a cada importação, 
toda a documentação referente ao contro
le de qualidade dos plasmas que entrarem 
na produção dos lotes já importados e os 
que futuramente vierem a sê-lo. Esta do
cumentação deverá permanecer arquivada, 
em caráter permanente, na indústria." 

O caso mais grave foi o do Laboratório 
Lip, inspecionado em junho de 1987. Si
tuada em bairro residencial, a casa adap-

tada pela indústria possuía uma das late
rais aberta para um prédio de apartamen
tos e apresentava compartimentos internos 
pequenos, precários, inapropriados e em 
péssimo estado de conservação e higiene. 
Foram encontradas 66 situações fora de pa
drão. Diz o relatório: "O fabricante deve
rá elaborar e apresentar por escrito todos 
os -procedimentos de GMP, e a indústria 
deverá rever todas as instalações físicas, elé
tricas e hidráulicas ( ... ) O laboratório de
verá ser interditado cautelarmente, tendo 
em vista a constatação de inúmeras inob
servações às GMP. Determinamos que a 
empresa encaminhe à Dimed/SMVS, num 
prazo de 30 dias, um cronograma de àtivi
dades objetivando sanar as irregularidades 
constantes no relatório. Após a análise e 
o parecer sobre o cronograma, a Dimed fa
rá nova inspeção, visando à desinterdição 
do laboratório e dos equipamentos." 

Até nossa edição final desta matéria, o 
relatório - que se propunha a também 
avaliar a perspectiva da Far-manguinhos 
(Fiocruz) de atuar na produção de hemo
derivados - não havia sido concluído e en
tregue aos órgãos competentes. Não há, 
portanto, segurança de que os problemas 
estejam sendo enfrentados. Grandes mu
danças ocorriam no primeiro escalão de ór
gãos ligados à vigilância sanitária do go
verno federal. Neste quadro de confusão 
e de inação política, as discussões prosse
guem, havendo entre os profissionais liga
dos à rede pública de hemoterapia uma 
grande convergência de opiniões, com al
gumas nuances. Em março de 1988, um 
grupo representativo destes profissionais 
preparou, sob coordenação da Universida
de de Brasília, uma proposta de regulamen
tação legal do parágrafo 4? do artigo 199 
da nova Constituição (ver 'A regulamen
tação necessária'). Será enviado em breve 
ao Congresso. Então, começará a ficar cla
ro se o dispositivo constitucional se trans
formará em instrumento de ação ou será 
letra morta. 

Além da regulamentação legal, será ne
cessária decisão política por parte do Exe
cutivo, de modo a garantir-se alocação de 
recursos e autonomia para os hemocentros, 
transformando-os em fundações - a exem
plo do Hemope, Hemopa e Hemoce - e 
mantendo a mesma estrutura de descentra
lização de serviços e recursos do SUDS. 
Com esta base, poder-se-ia simplesmente 
seguir a orientação já feita no Planashe: in
teriorizar os hemocentros, aumentar a pro
dução de hemoderivados no país, formar 
pessoal. O número de doadores espontâ
neos, certamente, aumentará. 

Até lá, o Brasil continuará precisando de 
sangue. Cada vez mais. 
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A BEBlllAMENTAGÃB NECEBBÃBIA 
O texto abaixo será apresentado ao 

Congresso por um grupo representativo 
de profissionais de hemoterapia vincula
dos ao setor público. É uma proposta de 
regulamentação do parágrafo 4? do arti
go 199 da nova Constituição, que proi
biu a comercialização das atividades de 
coleta, processamento e transfusão de 
sangue e seus derivados. 

DA ORBANllASÃO 

Art. 1? - É criado, no âmbito do SUS, 
o Sistema Nacional de Sangue, Compo
nentes e Derivados (SNSCD) para garan
tir a auto-suficiência dó país neste setor, 
assegurando a preservação da saúde do 
doador e do receptor de sangue, organi
zado da seguinte forma: 

1- Rede nacional, hierarquizada e inte
grada, de Serviços de Hemoterapia, as
sim compreendidos: Hemocentros, Nú
cleos de Hemoterapia, Postos de Coleta 
e Unidades Transfusionais. 

II- O critério para classificação dos Ser
viços de Hemoterapia obedecerá à de
manda e ao nível de complexidade, ob
servados os recursos físicos, materiais e 
humanos destinados à hemoterapia. 

Art. 2? - Cada Unidade Federativa im
plantará Sistema de Sangue, Componen
tes e Derivados com organização e atri
buições equivalentes às do SNSCD. 

Art. 3? - O SNSCD é composto por: 
1- órgãos operacionais de obtenção, co

leta, processamento, estocagem, distribui
ção e transfusão de sangue, componen
tes e derivados; 

II- órgãos de produção de derivados e 
outros quaisquer produtos industrializa
dos a partir do sangue venoso e placen
tário, indicados para o diagnóstico, pre
venção e tratamento de doenças; 

III- órgãos de vigilância sanitária e epi
demiológica que visem ao controle da 
qualidade do sangue, componentes e de
rivados e de qualquer insumo indispen
sável para as ações de Hemoterapia; 

IV- laboratórios de referência para con
trole de qualidade de sangue, componen
tes e derivados e de insumos básicos; 

V- outros órgãos e entidades que en
volvam ações pertinentes ao SNSCD; 

DAS BEIINICÕES 

Art. 4? - Entende-se por sangue, com
ponentes e derivados os produtos oriun
dos do sangue venoso e placentário indi
cados para o diagnóstico, prevenção e tra
tamento das doenças. 

§ único - Por sangue denomina-se o 
sangue integral proveniente de doação; 
por componente, os produtos sangüíneos 
instáveis; e por derivado, os produzi
dos em indústrias de fracionamento de 
plasma. 

Art. 5? - Entende-se como atividade he
moterápica, todas as ações que impli
quem a obtenção de doadores, coleta de 
sangue (incluindo autotransfusão e afe
rese), produção de componentes e deri
vados, controle de qualidade, armazena
mento, transporte, aplicação, controle da 
utilização e do descarte, controle de rea
ções transfusionais e de doenças pós
transfusionais e outras ações pertinentes. 

DOS PRINCÍPIOS E BIBETRllES 

Art. 6? - A todo cidadão fica assegura
do o direito de ser suprido de sangue, 
componentes e derivados. Fica também 
assegurada a informação sobre a origem 
e a procedência do sangue, componente 
ou derivado que lhe tenha sido aplicado. 

Art. 7? - Torna-se obrigatória a assis
tência médica na triagem de doadores, na 
coleta de sangue e no ato da transfusão. 

Art. 8? - Torna-se obrigatória a inclu
são da disciplina de Hemoterapia nos cur
sos de graduação, formação técnica e bá
sica das categorias profissionais envolvi
das com a prática hemoterápica. 

Art. 9? - É vedada a exportação de san
gue, componentes e derivados, exceto em 

casos de solidariedade internacional e/ ou 
quando, comprovadamente, houver ex
cedentes de produção. 

§ único - O SNSCD é responsáYel pela 
distribuição dos excedentes da produção 
nacional. 

Art. 1 O? - O SNSCD rege-se pelos se
guintes princípios e diretrizes: 

l- Todas as atividades hemoterápicas 
devem assegurar a preservação da saúde 
do doador e do receptor de sangue. 

II- Garantir os meios indispensáveis à 
realização de todos os testes laboratoriais 
necessários à segurança nos procedimen
tos de transfusão de sangue, componen
tes e derivados. 

III- Alocar recursos financeiros para a 
implantação e implementação dos Siste
mas Estaduais e Municipais de Sangue, 
Componentes e Derivados no sentido de 
torná-los auto-suficientes. 

IV- A doação de sangue deverá ser sem
pre voluntária: 

- nenhuma forma de coação poderá 
ser exercida sobre o doador; 

- nenhuma forma de remuneração po
derá ser oferecida ao doador; 

- nenhuma forma de lucro poderá ser 
obtida pelos responsáveis por coletar san
gue. 

V- Assegurar o atendimento da deman
da nacional de insumos, de qualidade 
controlada, indispensáveis à prática he
moterápica. 

VI- Definir normas de controle de qua
lidade e de processamento de matéria
prima utilizada pelas indústrias de fracio
namento de plasma existentes ou a exis
tir no país. 

VII- Definir normas sobre todas as ati
vidades hemoterápicas. 

VIII- Definir normas sobre higiene e se
gurança do trabalho nas atividades hemo
terápicas. 

IX- Criar mecanismos que possibilitem 
a caracterização de responsabilidade do 
ator ou atores envolvidos em acidentes de 
trabalho, relacionados à atividade hemo
terápica. 

X- Implantar e/ou reestruturar Labo
ratórios de Referência Estaduais e/ ou Re
gionais para controle de qualidade de san
gue, componentes e derivados, bem co
mo dos insumos indispensáveis à ativida
de hemoterápica. 

XI- Definir, em integração com os Es
tados e Municípios, os currículos mínimos 
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para treinamento e aperfeiçoamento de 
recursos humanos em Hemoterapia. 

XII- Incentivar o aperfeiçoamento da 
tecnologia de produção nacional de equi
pamentos e insumos utilizados na ativi
dade hemoterápica. 

XIII- Destinar recursos financeiros e 
articular convênios com agências de fo
mento à pesquisa e ensino em Hemote
rapia, em âmbito nacional e internacio
nal, objetivando as necessidades do país. 

XIV- Implantar, sob a administração 
dos Sistemas Estaduais e Municipais de 
Sangue, Componentes e Derivados, plan
tas industriais que garantam a autonomia 
na produção de derivados de plasma no 
país. 

XV - Estabelecer normas relativas aos 
padrões mínimos indispensáveis referen
tes a área física, equipamentos, insumos 
e recursos humanos dos Serviços de He
moterapia. 

18 CAIIPB BE A1IIA&ÃB 

Art. 11? - O campo de atuação do 
SNSCD compreende: 

1- Obtenção de doação voluntária e re
gular de sangue. 

II- Coleta, processamento, armazena
mento, distribuição, utilização e descar
te de sangue, componentes e derivados. 

III- Controle de qualidade do sangue, 
componentes e derivados. 

IV- Controle de qualidade dos equipa
mentos e insumos indispensáveis à ativi
dade hemoterápica. 

V- Controle do descarte de todo o ma
terial utilizado na atividade hemoterápica. 

VI- Controle da utilização de sangue, 
componentes e derivados, em todas as 
Instituições que exerçam a prática hemo
terápica. 

VII- Higiene e segurança do trabalho 
na atividade hemoterápica. 

VIII- Manutenção de equipamentos e 
instalações físicas. 

IX- Assistência integral aos doadores 
e receptores de sangue soropositivos pa
ra Hepatite, AIDS, Malária, Doença de 
Chagas e Sífilis e todas as demais entida
des nosológicas adquiridas pela aplicação 
de sangue, componentes e derivados. 

X- Assistência integral aos trabalhado
res soropositivos, em conseqüência de aci
dente de trabalho. 

XI- Participação na formação e aper-
feiçoamento de recursos humanos. 
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XII- Ensino e pesquisa em Hemotera
pia. 

XIII- Informatização da rede nacional 
de Serviços de Hemoterapia. 

XIV- Produção de derivados industria
lizados de plasma. 

XV- Promover a divulgação sistemáti
ca, para a população, de informações re
lativas à situação atual da Hemoterapia 
no país, bem como as atividades desen
volvidas pelo SNSCD. 

llA SEBliD 

Art. 12? - O SNSCD desenvolve sua po
lítica estratégica emanada do Ministério 
da Saúde e dos Governos Estaduais e Mu
nicipais. 

Os órgãos que compõem o SNSCD se
rão definidos na regulamentação desta 
Lei e terão as seguintes responsabilidades: 

1- Estabelecer critérios e conceder au
torização para importação e exportação 
de sangue, componentes e derivados, ob
servando o disposto no Art. 9? desta Lei. 

II- Promover a pesquisa científica e tec
nológica relacionada com sangue, com
ponentes e derivados. 

III- Promover a formação de recursos 
humanos especializados indispensáveis à 
prática das atividades hemoterápicas. 

IV- Incentivar a atividade industrial pa
ra a produção de equipamentos e insumos 
indispensáveis à atividade hemoterápica. 

V- Promover a integração com os ór
gãos de vigilância sanitária e epidemio
lógica para assegurar a qualidade do san
gue, componentes e derivados, bem co
mo dos insumos básicos. 

VI- Analisar prioridades e/ou projetos 
e acompanhar a execução dos mesmos. 

VII- Analisar propostas orçamentárias 
dos Sistemas Estaduais e Municipais de 
Sangue, Componentes e Derivados. 

VIII- Fixar requisitos para caracteriza
ção dos níveis de competência dos órgãos 
operacionais que compõem o SNSCD. 

IX- Viabilizar a obtenção de sangue e 
a produção de componentes e derivados 
para atender à demanda. 

X- Estabelecer mecanismos que garan
tam reserva estratégica de sangue, com
ponentes e derivados e sua mobilização 
em caso de calamidade pública. 

XI- Instruir e auxiliar na elaboração de 
verbetes para a farmacopéia, relativos aos 
derivados industrializados e reagentes uti
lizados em Hemoterapia. 

BB IINANCIAMEIITD 

Art. 13? - Os investimentos necessários 
para a implantação e implementação das 
atividades acima especificada~ do SNSCD, 
bem como as despesas de pessoal, insu
mos e manutenção serão custeados com 
recursos provenientes do orçamento da 
Seguridade Social, orçamento fiscal da 
União, Estados, Distrito Federal e Mu
nicípios, órgãos financiadores de pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico, além de 
outras fontes. 

Art. 14? - Os Sistemas Estaduais e Mu
nicipais de Sangue, Componentes e De
rivados deverão buscar autonomia admi
nistrativa e financeira. 

Art. 15? - O SNSCD deverá controlar, 
acompanhar e avaliar o custeio das uni
dades conveniadas. 

DAI IIBPBBICÍÍEB BEBAIS 
E 1BAIIBl1BBIAS 

Art. 16? - O SUS terá o prazo máximo 
de 5 (cinco) anos para assegurar a implan
tação e implementação da rede de Servi
ços de Hemoterapia, plantas industriais 
de fracionamento de plasma e Laborató
rios de Referência Estaduais e/ou Muni
cipais para controle de qualidade, a fim 
de garantir a necessária auto-suficiência 
nacional em sangue, componentes e de
rivados. 

Art. 17? - O setor privado e as entida
des sem fins lucrativos que desenvolvam 
atividades hemoterápicas, subordinados 
às diretrizes do SNSCD, dele participa
rão de forma complementar e transitória. 

Art. 18? - As indústrias de fracionamen
to de plasma ficam obrigadas a informar 
aos órgãos de vigilância sanitária a ori
gem e quantidade de matéria-prima, bem 
como a expedição de produtos acabados 
e semi-acabados. 

Art. 19? - A distribuição dos derivados 
produzidos no país ou importados será 
realizada exclusivamente por instituições 
governamentais. 
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Zigman Brener 
Centro de Pesquisas René Rachou, Fundação Oswaldo Cruz, Belo Horizonte 

Ao longo de sua evolução, o Trypano
soma cruzi, agente causal da doença de 
Chagas, desenvolveu mecanismos alterna
tivos de transmissão que lhe permitem dis
pensar a presença dos triatomíneos ou 'bar
beiros', insetos hematófagos que atuam co
mo seus vetores habituais. O T. cruzi é tam
bém transmitido ao homem por transfusão 
sangüínea, por via congênita em alguns ca
sos, ocasionalmente por via oral, por trans
fusão de órgãos - sobretudo o rim - e 
por infecção acidental de laboratório. A 
mais importante entre essas modalidades é 
a pós-transfusional: nesse caso é induzida 
uma doença iatrogênica, isto é, "um mal 
provocado pela ação do médico ou pelo 
tratamento por ele prescrito", segundo de
finição do professor Clementina Fraga Fi
lho. À medida que se amplia o controle da 
transmissão vetorial por inseticidas de ação 
residual, como acontece atualmente no 
Brasil, o sangue contaminado passa a ser 
a mais relevante fonte de infecção respon
sável pela manutenção da endemia. 

A doença pós-transfusional atinge hoje 
dimensões continentais: como mostra a ta
bela, doadores ou candidatos a doadores 
de sangue com alta prevalência de infecção 
pelo T. cruzi já foram assinalados em quase 
todos os países da área endêmica. A migra
ção intensa que se verifica no continente 
americano facilita sua disseminação. Re
cente inquérito sorológico realizado na área 
de Washington revelou que 5% dos mi
grantes centro-americanos de El Salvador 
e Nicarágua são chagásicos, o que repre
senta um risco potencial para a introdução 
da doença por transfusão sangüínea em 
áreas urbanas dos Estados Unidos. Inqué
rito sorológico feito posteriormente em Los 
Angeles confirmou a presença de chagási
cos entre candidatos a doadores de sangue. 

O T. cruzi apresenta notável capacida
de de sobrevivência no sangue estocado a 
ser transfundido, assim como em seus de
rivados. Apesar disso, apenas entre 13% 
e 25% dos receptores que recebem· uma úni
ca transfusão de 500 ml de sangue conta
minado contraem a doença. Essa percen
tagem tende a aumentar em grupos de ris
co submetidos a freqüentes transfusões, co
mo os hemofílicos e politraumatizados. Do 
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ponto de vista da morbidade, a doença pós
transfusional pode induzir quadros clínicos 
semelhantes àqueles que ocorrem após a 
transmissão vetorial: cardiopatia e a for
ma digestiva representada por dilatações 
patológicas do esôfago e intestino grosso. 
O diagnóstico precoce da infecção é impor
tante, pois o tratamento na fase aguda cu
ra boa parcela dos pacientes. Muitos casos, 
entretanto, passam desapercebidos, seja 
porque o quadro clínico inicial se confun
de com manifestações febris causadas por 
infecções hospitalares e complicações cirúr
gicas, seja pela inusitada duração, em al
guns casos, do período de incubação da 
doença. 

Os condicionantes epidemiológicos des
sa modalidade de transmissão estão estrei
tamente ligados a problemas estruturais dos 
serviços de saúde. Na verdade eles refletem 
freqüentemente o ciclo da miséria, desem
prego e migração predominante no conti-

nente americano, quadro agravado pela 
precariedade da atenção médica. No Bra
si•, por exemplo, o quadro demográfico so
freu profunda transformação e cerca de 
70% da população estão concentrados na 
área urbana de grandes e médias cidades, 
fenômeno que acaba por determinar a 'ur
banização' da doença de Chagas. 

Segundo estimativas do chefe da Cam
panha de Controle de Doença de Chagas 
da Superintendência de Campanhas (Su
cam) do Ministério da Saúde, J. C. Dias, 
dos cerca de cinco milhões de chagásicos 
hoje existentes no país, aproximadamente 
dois milhões estariam concentrados na .área 
rural e três milhões em cidades com popu
lação superior a 30 mil habitantes. Embo
ra tal fenômeno, por si só, possa represen
tar um fator de limitação da incidência da 
doença por transmissão vetorial, ele gera 
problemas epidemiológicos peculiares, co
mo a presença de chagásicos na força de 

PREVALENCIA DA DOENCA DE CHAGAS EM DOADORES E CANOIDA TOS A 
DOADORES OE SANGUE EM PAÍSES DA AMÉRICA LA TlNA 

País Localidade N~ soros % positivos Referência 

Argentina Capital Federal 97.308 6,0 Cerisola et ai., 1972 

S. Estero 392 22,4 Ministério Saúde, 1982 

Tucuman 811 7,7 Ministério Saúde, 1982 

Chaco 480 20,9 Ministério Saúde, 1982 

Bolívia Santa Cruz 280 62, 1 CENETROP, 1983 

Brasil Ribeirão Preto 102.741 13, 1 Cunha, 1975 

Uberaba 1.675 6,9 Moraes-Souza, 1983 

Estado de São Paulo 56.902 2,9 Woldman et ai., 1982 

Rio de Janeiro 3.000 0,4 Peralta, 1979 

Chile Santiago 478 3,6 Lorca et ai., 1983 

Equador Guaiaquil 1.054 3,2 Rodriguez, 1961 

Paraguai Assunção 562 11 ,3 Canese, 1972 

Peru Tacna 329 12,9 Naquira et ai., 1972 

Uruguai - 329 5,5 Osimani, 1972 

Venezuela Caracas 98.620 5, 1 Maekelt, 1973 

Honduras - 364 13,4 Ponce, 1984 

EI Salvador S. Salvador 537 8,7 Hernandez 8- Cedillos, 1971 
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trabalho dos centros urbanos e a afluência 
de populações pauperizadas que trocam 
sangue por remuneração. 

Entre os fatores de ordem médica dessa 
modalidade de transmissão, registram-se o 
aumento do número das transfusões, nem 
sempre justificáveis, a falta de conhecimen
to ou de conscientização da gravidade do 
problema no setor de saúde, a inexistência 
de bancos de sangue organizados em alguns 
países da área endêmica e em extensas áreas 
do interior do Brasil (nas quais as transfu
sões são feitas por demanda imediata, sem 
estocagem de sangue), a ausência de um 
teste sorológico rápido, sensível e de bai
xo custo que possa facilitar a triagem de 
doadores e, por fim, a ausência de uma tra
dição de se apurarem responsabilidades 
penais médicas, quando caracterizada sua 
oportunidade. 

Abolir a doação remunerada de sangue 
constitui medida de importância prioritá
ria, não apenas do ponto de vista estrita
mente ético como também preventivo em 
relação a inúmeras doenças transmitidas 
pela transfusão. No Brasil, por consenso 
dos hemoterapeutas, a doação remunera
da está sendo substituída por doação vo
luntária, embora persistam, sobretudo no 
Rio de Janeiro, 'bolsões' de grupos que in
sistem em comercializar sangue e seus de
rivados. Mas a doação de voluntários ou 
de familiares não pode dispensar a triagem 
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sorológica, feita através dos métodos dis
poníveis (imunofluorescência indireta, he
moaglutinação e Elisa). Outra medida im
portante, embora de implementação ainda 
lenta no país, é a formação de centros de 
hemoterapia capazes de coletar o sangue, 
realizar testes sorológicos para a exclusão 
de doenças como AIDS, doença de Cha
gas, hepatite e sífilis, para então distribuí
lo pelo menos à rede pública de assistência 
médica. Experiência nesse sentido vem sen
do desenvolvida em Minas Gerais através 
da seleção e cadastramento de doadores pe
los centros regionais de saúde pública nas 
comunidades do interior do estado, onde 
cerca de 97<1/o dos doadores são voluntários. 

Em 1953, Victor e Ruth Nussenzweig, 
pesquisadores brasileiros envolvidos nades
coberta de uma vacina para a malária (ver 
'A vacina é possível', em Ciência Hoje 
n~ 16), mostraram que um corante, avio
leta de genciana, age in vitro sobre as for
mas sangüíneas do T. cruzi. Testes in vi
tro com sangue a ser transfundido e uma 
corajosa experiência em que um receptor 
voluntário recebeu transfusão de um caso 
agudo de doença de Chagas sem ter con
traído a infecção comprovaram a eficiên
cia da droga e criaram condições para sua 
introdução na prática médica. Existem, no 
entanto, resistências a seu emprego, parti
cularmente ligadas à coloração azulada que 
dá ao sangue, embora manifestações tóxi-

casou alterações dos componentes sangüí
neos não tenham sido descritas. No muni
cípio de Uberaba, situado em plena área 
endêmica de Minas Gerais, desde 1968 a 
violeta de genciana vem sendo adicionada 
ao sangue transfundido pelo serviço de he
moterapia da faculdade de medicina daque
la cidade. Estudo retrospectivo de 20 mil 
transfusões assim realizadas revelou que 
nenhum caso de doença de Chagas pós
transf usional ocorreu no período de 1973 
a 1986. Em Goiânia, onde já foram reali
zadas milhares de transfusões nas mesmas 
circunstâncias, têm-se alcançado resultados 
semelhantes. 

Considerando as resistências ao uso da 
violeta de genciana e a escassez de ensaios 
de novas drogas pela indústria farmacêu
tica e instituições acadêmicas, a Organiza
ção Mundial da Saúde (OMS) financiou re
centemente um projeto através do qual foi 
testada a atividade tripanocida in vitro con
tra formas sangüíneas do T. cruzi de apro
ximadamente mil compostos encontrados 
na farmacopéia, muitos dos quais de uso 
corrente na clínica. Essa abordagem repre
sentou uma estratégia para detectar drogas 
ativas capazes de substituir a violeta de gen
ciana e que dispensariam o gasto de enor
mes somas, necessárias à realização de es
tudos toxicológicos e farmacológicos que 
normalmente precedem o uso de medica
mentos no homem. Entre duas dezenas de 
drogas ativas pesquisadas - curiosamen
te várias delas já eram usadas clinicamen
te em distúrbios da área psíquica como an
siolíticos e antidepressivos - nenhuma 
preencheu, entretanto, alguns requisitos es
tabelecidos pela OMS para serem adicio
nadas ao sangue. De acordo com tais re
quisitos, as drogas não devem apresentar 
atividade farmacológica nas concentrações 
tripanocidas, devem agir apenas no nível 
do compartimento sangüíneo, não podem 
ligar-se a proteínas plasmáticas, devem ser 
rapidamente eliminadas e não podem in
teragir com outros medicamentos. 

A transmissão da doença de Chagas ·pe
la transfusão de sangue provavelmente ten
de a declinar graças a fatores como o con
trole vetorial, o aumento da doação volun
tária e a conscientização do problema geral 
do sangue, proporcionada por debates no 
âmbito da reforma sanitária e da Consti
tuinte, e sobretudo pelo impacto da intro
dução da AIDS à lista das doenças trans
mitidas pelo sangue, a que estão vulnerá
veis todos os segmentos da sociedade. Mas 
a redução desse problema a níveis mínimos 
deve continuar envolvendo uma completa 
associação de esforços entre .médicos e ser
viços de saúde, legislação adequada, pres
são social e pesquisa científica. 
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O INIMIGO NUMERO 
UM DA BOMBA 

FRANCISCO MAGALHÃES GOMES 

Q uando o físico Francisco de Assis Magalhães Gomes di
rigia o Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR) da Es
cola de Engenharia da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), informações desencontradas sobre os objetivos 
da instituição ganharam as páginas de um jornal da imprensa 
mineira. Atribuindo ao estudo da energia nuclear finalidades bé
licas, o periódico chegou a divulgar que se construía no IPR a 
bomba atômica. A 'bomba' na verdade não ia além da imagina
ção dos que haviam forjado a notícia. Magalhães desativou-a 
porém a tempo. "Sou o inimigo número um da bomba atômi
ca", diz ele hoje do alto de seus 83 anos, ao recordar.essa histó
ria absurda. Mas o IPR - criado em 1953 e à época uma das 
instituições mais importantes do país no âmbito das pesquisas 
nucleares - não foi sua única contribuição para o desenvolvi
mento do ensino e da pesquisa em Minas Gerais. A ele se devem 
também o sucesso do curso de física da Faculdade de Filosofia 
e do Instituto de Ciências Exatas (Icex) da UFMG e a formação 
de várias gerações de físicos teóricos e experimentais. Embora 
não tenha deixado contribuições relevantes no que diz respeito 
à criação de ciência e tecnologia - ''não descobri nada de no
vo, ap_enas transmiti conhecimento", reconhece ele-, Francis
co Magalhães dedicou toda a sua vida à organização de institui
ções e à formação de novos pesquisadores, permitindo que o país 
acompanhasse o ritmo acelerado do desenvolvimento científico 
e tecnológico do século XX. Tudo isso num ambiente de plena 
liberdade e tolerância intelectual. Durante o período em que di
rigiu o Icex, de 1968 a ·1972 - quando a repressão no país era 
das mais rigorosas -, cuidou de evitar interferências políticas 
em sua área de responsabilidade, buscando resguardar a livre cir
culação de idéias. Ao julgar-se 'velho' para ensinar física, trocou-a 
pela história da ciência. '' A física devia ficar para os jovens que 
chegavam do exterior com novidades", ele diz. Atualmente, re
serva boa parte de seu tempo a Galileu - sobre quem está pres
tes a concluir um longo estudo - e à literatura, a 'amante' que 
dividiu, com a física, sua paixão pelo conhecimento. 

Entrevista concedida a Ramayana Gazzinelli, Márcio Q. Moreno (Depto. de 
Física da Universidade Federal de Minas Gerais) e Marise Muniz (Ciência Hoje). 
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- Quando o senhor começou a se interessar pela flsica? 
- Meu interesse pela física surgiu quando ainda cursava o se-

cundário. Não propriamente por obra de algum professor, eu 
tinha grande atração pela matéria. No colégio onde estudava, 
o antigo Ginásio Mineiro de Belo Horizonte, o professor Virgí
nio Behring, um homem muito inteligente, resolveu, a certa al
tura do curso, fazer perguntas aos alunos em vez de simplesmente 
responder suas dúvidas. Acho que ele se cansou de dar aulas ex
positivas e então inverteu os papéis. Ele dizia assim: "Da próxi
ma vez vamos estudar a queda dos corpos." E então era ele que 
perguntava sobre o tema aos alunos. Foi nesse tempo que me 
interessei pela física. E sou obrigado a dizer uma coisa que pode 
parecer falta de modéstia: eu era o melhor da sala. Sabendo dis
so, o professor primeiro inquiria a turma toda antes de chegar 
a mim. Depois, na Escola de Minas de Ouro Preto, onde fiz o 
curso universitário, fui também muito bom aluno de física. 

- Porque o senhor optou por estudar na Escola de Minas de 
Ouro Preto e não na Escola de Engenharia de Belo Horizonte 
ou do Rio de Janeiro? 

---, Primeiro porque sou ouro-pretano e tinha adoração pela 
Escola de Minas. Depois porque éramos dez irmãos e ficaria ca
ro para meu pai financiar minha estada no Rio. Ele era médico, 
mas um médico dos pobres e não ganhava muito dinheiro com 
medicina. Em Ouro Preto tínhamos a casa grande da família e 
não seria sacrifício para meu pai me manter lá. 

- Quando o senhor cursou a Escola de Minas, ela ainda des
frutava do conceito que tinha na época de Henri Gorceix [mine
ralogista francês convidado pelo imperador dom Pedro II para 
organizar e dirigir a Escola de Minas de Ouro Preto]? 

- O conceito era muito bom ainda. Embora na minha época 
o número de alunos estivesse se reduzindo, a Escola de Minas 
gozava enorme prestígio. Em matéria de rigor e tradição, era mui
to melhor do que a de Belo Horizonte, extremamente melhor. 
Mas, curiosamente, a física da Escola de Minas era muito ele
mentar e não me adiantou muito. O professor da matéria - que 
tinha estudado até na Europa à custa de bolsas do imperador 
dom Pedro II - era muito competente. Mas a física que ele mi
nistrava não era muito melhor do que a que havia aprendido no 
ginásio. 

- Seu pai teve alguma influência na sua carreira? 
- De certa forma, devo a meu pai meu interesse pela física. 

Ele era um homem muito instruído e me incentivou a estudar 
a matéria, embora fosse químico e naturalista - possuía um her
bário com nove mil diferentes espécies de plantas em Ouro Pre
to. Ele me dizia: "Estude física porque o desenvolvimento da 
física tem sido enorme, vai dominar e por aqui pouca gente sabe 
a matéria." Foi ele que me abriu os olhos. Quando me dizem 
que fui eu quem introduziu a física em Minas, aceito natural
mente, porque as físicas que havia quando estudei eram muito 
elementares. Não se empregavam nem mesmo a geometria ana
lítica e o cálculo no primeiro ano de estudo da disciplina. Só se 
estudava a física elementar. Aconteceu até uma coisa muito en
graçada que prova o que estou dizendo: o Baeta Viana - um 
homem muito influente naquele tempo, professor de química e 
assistente de meu pai - esteve lá em casa um dia e ficou impres
sionadíssimo com o fato de eu estar lendo o O Ili vier, que é um 
texto universitário francês, considerado um clássico na área de 
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Francisco Magalhães discursando durante a cerimônia de comemoração 
dos 30 anos de fundação do Instituto de Pesquisas Radioativas, em agosto 
de 1983. 

física. Nessa época eu já era formado e estava lendo o Ollivier 
pura e simplesmente por gosto, para aprender física. E ele então 
me perguntou: "O que você está fazendo aí, Magalhães, lendo 
esse livro?" Respondi que estava lendo o Ollivier porque pode
ria surgir a oportunidade de participar de algum concurso para 
lecionar física. Mas a congregação nas universidades antigas era 
uma coisa muito complicada; havia muita disputa pelos lugares. 
Mesmo assim concorri a uma vaga no anexo da Escola de Enge
nharia e acabei passando. Eu já tinha o título de professor do 
anexo da Faculdade de Medicina, além de ter sido convidado para 
fazer parte de uma banca examinadora de química. Tinha por
tanto dois títulos e isso colaborou para a escolha de meu nome. 

- Como era o ambiente cientifico na sua época de estudante 
e no inlcio de sua carreira de professor? 

- Na Escola de Minas de Ouro Preto, onde estudei, e na Es
cola de Engenharia de Belo Horizonte não havia ambiente cien
tífico algum. Na Escola de Medicina, sim. O Baeta Viana ensi
nava uma química muito avançada, resultado de seus estudos nos 
Estados Unidos. Meu pai também tinha muita visão e ampliava 
muito o horizonte de seus alunos. Mas na Escola de Engenharia 
não existia propriamente ciência. Havia professores competen
tes, como o Lúcio dos Santos e o Pedro Rache. O Rache era um 
professor de mecânica racional que se divertia em fazer pilhéria 
com os alunos. Ele punha um problema na pedra e dizia que da
va um doce para quem o resolvesse, adiantando que ele próprio ► 
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Da esquerda para a direita, Edmundo Dantas, O. Strebler, José Carvalho Lopes, Oswaldo Andrade, professor Miguel Maurício da Rocha, Alberto 
Mazoni Andrade, Francisco Magalhães e Caio Moacir, por ocasião das comemorações de 25 anos de formatura da turma de engenheiros da Escola 
de Minas de Ouro Preto; 1953. No pátio, atrás do grupo, aparece a estátua de Henri Gorceix, fundador da escola. 

não sabia. Depois 'bombardeava' todo mundo. O velho Cipria
no de Carvalho era um positivista de cultura até interessante, mas 
seu curso de física era muito antiquado. Costumava-se dizer que 
ele não andava de bonde porque não acreditava na eletricidade. 
O Cipriano, que seguia muito o positivismo de Augusto Comte, 
era bom matemático mas não era um físico exemplar. 

- E como o senhor começou a ensinar j(sica? Que livros o 
senhor adotou? 

- Na Escola de Medicina, adotei o Tillieux, um livro belga 
que, para a época, era muito moderno. Adotei a edição do ano 
anterior à minha entrada na escola. Para vocês terem uma idéia, 
ensinava até desvio de raios catódicos nos campos elétrico e mag
nético. Para os cursos de engenharia, usei livros mais avança
dos, principalmente os franceses. Depois usei o Perucca, que era 
adotado em São Paulo pelo Wataghin, e o Bruhat, adotado nas 
faculdades de ciências na França, muito conceituado na época. 

~ E qual foi a reação dos alunos quando o senhor introduziu 
essas modificações? 

--Fiquéi com fama de professor muito rigoroso. Na verdade 
há que se distinguir o professor que é considerado rigoroso ape
nas pelo prazer de 'dar bomba' daquele que ganha essa fama pe
lo prazer de ver os alunos aprenderem. É claro que eu me incluía 
no segundo caso. Quando entrei para a Escola de Engenharia, 
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não havia 'bomba' em mecânica nem em cálculo. Fui eu que in
troduzi a reprovação nessas disciplinas. Com raras exceções, os 
professores que me antecederam eram de uma tolerância incrí
vel. Muitos repetiam o mesmo tratado durante 40 anos! 

- O senhor participou da criação da Universidade de Minas 
Gerais? 

- Não, nessa época eu ainda era estudante da Escola de Mi
nas. Quem participou foi meu pai. A universidade foi criada em 
1927, um ano antes de minha formatura. Mas ela não foi criada 
propriamente como uma universidade. Poderia ter sido chama
da de Escolas Reunidas Minas Gerais. Para dirigi-la, foi nomea
do o Mendes Pimentel, um dos maiores juristas de Minas, que 
teve a inteligência de convocar pessoas que não eram de sua área 
para assessorá-lo. Para as áreas de física e química, por exem
plo, chamou o Baeta Viana. Foi o Pimentel que me chamou pa
ra lecionar física no anexo da Escola de Medicina. Ele nos apoiava 
e estava até mesmo disposto a nos dar um belíssimo laboratório, 
porque confiava em nosso trabalho. Depois, fui para a Escola 
de Engenharia. O Cipriano havia desistido da cátedra em razão 
da idade avançada, criando assim uma nova vaga. A congrega
ção deveria eleger ·se·u substituto. O diretor na época, o Artur 
Guimarães, não me apoiou, mas mesmo assim fui aprovado..por 
causa do meu currículo e da minha experiência como professor 
do anexo da Medicina. 
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- O senhor fez dois concursos de cátedra, não? Como foram 
esses concursos? 

- Na época, os concursos não eram brincadeira. Depois de 
formado, estudei durante dez anos para prestar meu primeiro 
concurso e não tive uma formação com mestres. Tive que me 
esforçar muito, não me improvisei não. Fiz o primeiro concurso 
em março de 1938 para a Escola de Engenharia e em abril do 
mesmo ano para a Escola de Minas de Ouro Preto. Passei nos 
dois, sem favor algum. 

- O senhor teve concorrentes nesses dois concursos? 
- Não, ninguém tinha coragem. Para se ter uma idéia de co-

mo eram difíceis os exames, basta dizer que os concorrentes aos 
três concursos precedentes haviam sido reprovados. A coisa era 
de apavorar! Eu sabia que os três concorrentes anteriores haviam 
perdido e mesmo assim decidi disputar as duas vagas. Meu ra
ciocínio era: ou passava nos dois ou em nenhum. Por isso cau
sou até certo . sucesso eu ter resistido aos dois concursos. 

- Como foi sua experiência como funcionário público da Pre
feitura de Belo Horizante? 

- Triste memória eu tenho desse tempo. Era uma politica
gem danada! A vantagem é que eu trabalhava meio expediente 
e podia dar minhas aulas pela manhã no anexo da Faculdade de 
Medicina, onde ainda não cumpria o regime de dedicação exclu
siva. Mas acabei sendo escorraçado da prefeitura por ter votado 
contra a doação de dois terrenos em plena área urbana ao Minas 
Ténis Clube. Na ocasião, eu ocupava o cargo de inspetor de con
tratos particulares e em meu parecer disse que não poderia con
cordar com que uma prefeitura miserável, sem recursos até mes
mo para calçar uma rua ou construir uma rede de esgoto, doasse 
um de seus raríssimos patrimônios para a construção de um clu
be particular. A minha proposta era que se fizesse no local uma 
escola pública de ginástica, mas nem cheguei a apresentá-la pa
ra não parecer que estava interferindo demais. Meu voto contra 
a doação foi suficiente para que eles começassem a me fazer pir
raças. Para não ser perseguido, decidi então sair e me dedicar 
exclusivamente ao magistério. Eu gostava mesmo era de ensinar. 

- Qual a sua participação na criação da Faculdade de 
Filosofia? 

- Participei do processo, mas não tive atuação efetiva. Eu 
sustentava o ponto de vista de que a universidade deveria ser de 
cunho cultural. A Faculdade de Filosofia era também de ciên
cias e letras, embora não tivesse formalmente esse nome. Mas 
tudo que houve de ciências e letras na época veio da Faculdade 
de Filosofia. A nossa dificuldade, entretanto, era formar um qua
dro de professores. Eu, por exemplo, levei o Eduardo Schmidt 
e o Edmundo Dantas. Era quem eu tinha na época para indicar. 
A criação da faculdade deveu-se a um grupo que eu freqüentava 
e com o qual tinha muita intimidade. Dele participava o Arthur 
Versiani Velloso, que para organizar a faculdade trocou muitas 
idéias com Émile Bréhier [historiador francês da área de filoso
fia]. Mas nesse processo houve muito gato que passou por lebre. 
O Velloso teve muita dificuldade para formar o quadro de pro
fessores, e o que se passou faz lembrar o evangelho na parábola 
do casamento: 'A família dos noivos convidou muita gente, mas 
como os convidados não foram, então ela mandou os criados 
cercarem os que passassem pela estrada.' Em parte foi assim que 
as coisas aconteceram. 
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- Como foi a criação do Instituto de Pesquisas Radioativas 
(/PR) da Escola de Engenharia da UFMG? Poderia dar seu tes
temunho sobre as origens e os primeiros passos do instituto? 

- Quem teve a idéa de criar o IPR foi o professor Cândido 
Hollanda, da Escola de Engenharia, que procurou o diretor da 
escola, Mário Werneck, e apresentou a proposta. O Werneck gos
tou da idéia e os dois chegaram à conclusão de que eu era a úni
ca pessoa em condições de levar à frente o projeto. De fato eu 
era a pessoa mais indicada na época para lidar com esses assun
tos, e meu nome foi aceito por unanimidade pelos colegas de con
gregação para dirigir o instituto. A intenção era estudar a física 
nuclear, e na Escola de Engenharia eu era o catedrático de física 
que tinha mais ligação com o estudo da radioatividade. Além 
disso, tinha vivido a experiência de conhecer de perto institui
ções desse tipo nos Estados Unidos por indicação do almirante 
Álvaro Alberto da Mota e Silva, na época presidente do Conse
lho Nacional de Pesquisa [o atual Conselho Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecnológico, CNPq]. O almirante soli
citou ao governo americano uma autorização para que eu visi
tasse todas as instituições de energia atômica, menos as secretas, 
de guerra. À exceção das instalações bélicas, pude ver tudo, até 
os laboratórios de separação de radioisótopos, onde se isolou pela 
primeira vez o urânio-235. Era uma beleza! Essas viagens me va
leram muito. Em Chicago, por exemplo, conheci uns seis pes
quisadores que haviam recebido o prêmio Nobel e com eles tro
quei idéias preciosas. Para desenvolver suas pesquisas, o IPR te
ve desde o início apoio integral do Conselho Nacional de Pes
quisa. Depois, para estudar propriamente as aplicações pacífi
cas da energia-atômica, contamos também com o apoio material 
bastante valioso do governo de Minas, na época exercido pelo 
Bias Fortes. 

- Como diretor do /PR, o senhor enfatizou muito a forma
ção de metalurgistas. Por que razão? 

- Nesse tipo de instituto, é importante que se faça uma di
versificação de especialistas. Tínhamos que ter físicos, porque 
da física dependem os estudos de radioatividade. Mas, paralela
mente, precisávamos de químicos, já que a química estuda mais 
especificamente os elementos e seus compostos. A metalurgia é 
um ramo paralelo da química, mais especificamente a química 
dos metais, que tem um papel importante na indústria de ener
gia atômica. Por isso procurei desenvolver em escala maior o es
tudo da metalurgia na Escola de Engenharia. Criamos o curso 
de engenharia metalúrgica, do qual fui professor durante três 
anos, e começamos a enviar estudantes para estudar metalurgia 
no exterior, principalmente na França e nos Estados Unidos. Mui
tos deles fizeram mestrado e doutorado na área, o que ajudou 
o IPR a desenvolver boas pesquisas. Mas, infelizmente, o insti
tuto passou em 1972 para o controle da Nuclebrás, criada no go
verno Ernesto Geisel. Eu sabia que essa mudança não ia dar cer
to e fiz um memorial reservado à Presidência da República, pe
dindo .providências, alertando as autoridades sobre a importân
cia de se manter o instituto no âmbito da universidade, cujos ob
jetivos naturais são ensinar, estudar e pesquisar. Uma empresa 
criada para construir um reator nuclear de alta potência não te
ria esses objetivos . Defendi como pude a manutenção do insti
tuto na universidade. Em minhas aulas, conferências, congres
sos, procurava mostrar que a universidade era um organismo com 
mais força e permanência. Citava como exemplo a história da 
Inglaterra, que condenou à morte o rei Carlos I, mas manteve ► 
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Francisco Magalhães (à direita), ao lado do geólogo Djalma Guimarães, 
no Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR). Meados da década de 1950. 

intactas suas universidades. A França mandou para a guilhotina 
o rei Luís XVI, mas as universidades francesas nada sofreram 
com a revolução. De nada valeram os meus protestos! O IPR 
foi transferido para a Nuclebrás, uma instituição inadequada para 
sua finalidade. Pode ser que agora os novos governantes este
jam convencidos de que eu tinha razão. A Nuclebrás foi extinta 
e o IPR ficou subordinado à nova Comissão Nacional de Ener
gia Nuclear, que também não é a instituição adequada para 
controlá-lo. Meu desejo é de que o IPR retorne à Universidade 
Federal de Minas Gerais, onde nasceu e se criou. 

- Que reações ocorreram na·Esco/a de Engenharia quando 
o senhor tomou a frente do /PR? Houve alguma hostilidade à 
idéia? 

- Quem me ajudou mesmo foi o Chiquito Barcelos. No iní
cio, não houve propriamente hostilidade, mas com o tempo co
meçaram a aparecer resistências ao projeto, particularmente do 
Mário Werneck, que era um sujeito muito ciumento. Ele não po
dia ver uma pessoa se destacar um pouco. Era um problema sé
rio, mas eu não me incomodava com isso. O que me irritou mes
mo foi a denúncia infundada de um periódico de Belo Horizon
te que, à época da criação do IPR, chegou a afirmar que estáva
mos construindo uma bomba atômica na Escola de Engenharia. 
Isso me revoltou muito e ameacei ir à justiça para citar o jornal 
por crime de calúnia. Era uma denúncia perigosa, que podia co
locar em risco minha própria vida. 

- Por esse motivo o senhor ganhou o apelido de 'Chico Bomba 
Atômica'? 

- Talvez tenha sido essa a origem do apelido. Pode ter sido 
também por pura graça de estudante. Mas estou longe de fazer 
jus a essa alcunha. Eu me considero o inimigo número um da 
bomba atômica. 
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- O senhor foi também membro da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear. Quem o indicou? 

- Fui membro dessa comissão, mas antes disso, quando fui 
indicado para o Conselho Nacional de Pesquisa, criado no gover
no de Getúlio Vargas, meu nome foi vetado pelo Juscelino Ku
bitschek. O Juscelino, então governador de Minas, fez uma cam
panha contra minha indicação e não houve jeito de eu ser nomea
do. Depois, como presidente da República, nunca me deixou exer
cer cargo algum, nem no conselho nem na universidade. 

- Qual o motivo dessa perseguição? 
- Primeiro porque eu era da UDN [União Democrática Na-

cional] e ele do PSD [Partido Social Democrata]. Depois, por
que eu havia assinado o Manifesto dos Mineiros, que era con
trário à ditadura de Getúlio Vargas e pedia eleições para a Presi
dência da República. Esse fato desencadeou uma verdadeira guer
ra de nervos contra mim. Era um negócio para desesperar qual
quer um. Eles incitaram minha própria família, dizendo que eu 
estava fazendo uma coisa louca, que acabaria perseguido, na mi
séria. Eles tinham moços de recado para falar essas coisas lá em 
casa e isso assustou muito meus familiares. 

- Como foi a história do manifesto? Quem o liderou? 
- O Pedro Aleixo e o Milton Campos tiveram participação 

muito expressiva nesse movimento, e eu assinei o manifesto a 
pedido deles. A partir daí começaram as perseguições. Fiquei sa
bendo por um amigo.que o Benedito Valadares, então governa
dor de Minas Gerais, ameaçava me demitir da universidade, que 
na época era uma fundação do governo do Estado. Mas eu pro
vocava: mandei dizer ao Benedito que, se ele fizesse isso, iria se 
arrepender amargamente. Ameacei até ir aos Estados Unidos e 
contar na ONU o que era a política brasileira. Eu tinha que rea
gir porque esse pessoal se julgava dono do Brasil. Eles acredita
vam que tinham poder suficiente para botar na rua uma pessoa 
que estava exercendo honestamente sua profissão. Eram abso
lutamente insensíveis e não tinham a menor moral. Eu soube de
pois que até solicitaram ao Conselho de Segurança Nacional uma 
revisão da minha vida. Mas, além do episódio do manifesto, não 
encontraram nenhum crime. Dizem até que o resultado dessa in
vestigação foi muito bom para mim. Para falar a verdade, aque
le manifesto era uma bobagem muito grande. Hoje eu tenho até 
vergonha de lembrar disso. Mas o Getúlio Vargas ficou furioso 
com o manifesto e chegou a fazer ameaças tremendas. Num dis
curso do alto do encouraçado Minas Gerais disse: "Não é possí
vel lançar o Brasil nos azares das competições partidárias para 
satisfazer o prurido demagógico de leguleios em férias." Isso para 
mim é espanholismo de fronteiriço. Não havia motivo para o gol
pe de 1937, a não ser imitar Mussolini e Hitler. Aquilo era voca
ção de fronteiriço. O Getúlio era fascista. Fui contra o golpe de 
1937 e a tirania Vargas. E o Benedito Valadares? Vocês conhe
cem o Benedito? Deus que me perdoe, mas o homem era uma 
desgraça! Mas era também muito esperto, porque passou a mão 
no Gustavo Capanema, muito mais competente do que ele. 

- Mas o senhor exerceu um mandato na Comissão Nacional 
de Energia Nuclear. Como foi nomeado? 

- Essa história foi até engraçada. Fui nomeado para a co
missão em 1962 pelo presidente João Goulart. Até então eu nunca 
havia pleiteado cargos a quem quer que fosse. Mas tomei algu
mas providências' no sentido de fazer parte dessa comissão. Fiz 
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isso por indignação, porque o Mário W erneck queria me excluir 
de qualquer jeito. Ele indicou o Cássio Pinto com esse único ob
jetivo. Mas o próprio Cássio me procurou dizendo que eu deve
ria abrir os olhos, que havia interesse em minha exclusão. Então 
decidi descarregar minhas metralhadoras: recorri a pessoas com 
quem tinha amizade e que tinha certeza que me apoiariam e pedi 
ao Arthur Velloso que enviasse um telegrama ao presidente, in
dicando meu nome pela Faculdade de Filosofia. Como eu pos
suía mais títulos e tinha sido um dos primeiros organizadores de 
pesquisas radioativas, fui escolhido. Se o Werneck tivesse feito 
uma lista tríplice, eu nunca teria recorrido a esse artifício. Mas 
ele indicou apenas um nome, utilizando como intermediário um 
desses diretores incolores, inodoros e insípidos. Aí fiquei muito 
aborrecido, porque entendi que essa atitude era para me desmo
ralizar publicamente. 

- O senhor ainda exercia esse mandato quando ocorreu o mo
vimento militar de 1964. O senhor foi cassado por iniciativa do 
general Ernesto Geisel? 

- Saí da comissão no governo Castelo Branco. Na época, o 
Geisel era chefe do Gabinete Militar e não gostava nem um pou
co de mim. Mas não teve a ·oportunidade de me cassar. Antes 
que isso acontecesse, fiz um telegrama ao presidente que dizia 
assim: "Senhor presidente, peço a vossa excelência a exonera
ção de minhas funções de membro da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear, porque julgo que, com a atual administração, 
estou servindo mal ao país." Tive que sair, mas saí por gosto. 

- Como foi sua participação na criação do Departamento de 
Física da UFMG e na reforma universitária? 

- Nisso tive participação ativa. Sempre fui dedicado à uni
versidade e não perdia uma única reunião para discutir o que quer 
que fosse. Pela minha experiência, freqüentemente era convoca
do para participar da elaboração de currículos e como membro 
da congregação tinha liberdade de propor e opinar. Eu era pro
fessor catedrático por concurso e naquele tempo os catedráticos 
eram os donos do poder. Ninguém dava um só pio na física sem 

Francisco Magalhães (à direita), por ocasião do I Simpósio Interameri
cano de Energia Atômica, realizado em Brookhaven (EUA), no final da 
década de 1950. 
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me consultar. Mas eu não defendia esse tipo de poder. Ao con
trário, concordei plenamente com a criação dos departamentos, 
onde todos passariam a ter voz ativa e voto. Na verdade, não 
tive o menor desejo de prolongar o monopólio de minha influên
cia através do sistema de cátedra. A minha influência na física 
permaneceu porque continuei tendo o maior interesse na boa evo
lução dessa ciência entre nós. 

- Como surgiu seu interesse pela história da ciência? Foi quan
do o papa João Paulo II o indicou para participar de uma co
missão de revisão do processo contra Galileu? 

- Não, a nomeação do papa é coisa recentíssima. Meu inte
resse pela história da ciência é muito antigo. Sempre tive muita 
preocupação com a cultura. Mas meus estudos nessa área come
çaram por conta própria. Quando à história da ciência foi intro
duzida no curso de física da Faculdade de Filosofia, no início 
da década de 1960, decidi deixar a física para os jovens que esta
vam chegando com bons cursos feitos no exterior, inclusive dou
tores. Pensei assim: a física é para os jovens e a história da ciên
cia é coisa para velho. Foi uma atitude muito leal, porque em 
matéria de física os jovens chegavam do exterior com muita no
vidade. Nesse campo, realizei dois trabalhos de natureza históri
ca: um sobre a eletrificação no Brasil, por solicitação da Eletro
paulo, e outro sobre a siderurgia brasileira, a pedido do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico [hoje BNDES], com 
o apoio do CNPq. 

- Mas o senhor não fez essa opção também por acreditar no 
valor do ensino da história da ciência? 

- Claro, mas ocorreu também o seguinte: eu nunca tive mui
ta popularidade como professor de física por ser muito rigoro
so. Já como professor de história da ciência, ganhei uma popu
laridade incrível. Os alunos gostavam muito, pois faltava no curso 
algo mais humanístico no meio de tanto cálculo, de trabalhos 
difíceis de laboratório. Era uma matemática muito dura, e a his
tória da ciência distraía os alunos. 

- Como o senhor avalia o ensino da história da ciência na 
formação de cientistas e professores? 

- Um professor não pode ser exclusivamente um especialis
ta. É preciso que ele tenha também certa cultura, e a história da 
ciência, a meu ver, é parte integrante da cultura universitária. 
Para entender de fato uma descoberta científica, é indispensável 
conhecer como foi que as coisas evoluíram. É preciso ter uma 
base histórica para entender como as descqbertas realizadas no 
século XX progrediram com tanta rapidez em relação às desco
bertas dos séculos anteriores. Na física, é obrigatório conhecer 
o que se passou de Galileu a Einstein. 

- E seu interesse por Galileu? Que razões levaram o senhor 
a estudá-lo? 

- Eu reconhecia o mérito de Galileu e lamentava muito o fa
to de ele ter sido perseguido por suas descobertas. Lendo trata
dos de física, percebi que Galileu, em muitos casos, não havia 
sido reconhecido como o mais importante precursor da física mo
derna. Então decidi estudá-lo, pesquisando tudo que havia sido 
publicado a seu respeito. Nessa pesquisa, tive que ir umas dez 
vezes à Europa e duas vezes aos Estados Unidos, onde participei 
de vários congressos relacionados à sua obra. Só na minha_ bi
blioteca devo ter cerca de 200 volumes sobre Galileu. ► 
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- Qual é o objetivo de seu estudo sobre Galileu? 
- Minha intenção é mostrar Galileu como um homem com-

bativo, que lutou contra circunstâncias desfavoráveis e que so
freu uma enorme injustiça. Suponho que em nosso meio essa his
tória não seja muito bem conhecida. Em meu livro, mostro que, 
mesmo injustiçado, Galileu conseguiu uma vitória maior do que 
se esperava. Percebi, em meus estudos, que os físicos sempre o 
elogiaram, mas os historiadores e filósofos nem tanto. É curio
so isso. Os físicos nunca negaram os méritos de Galileu, porque 
ele foi de fato o criador da física moderna. Já os historiadores 
não lhe dão o devido valor. O Poincaré, por exemplo, que é um 
pesquisador muito bom, define Galileu como um platonista. 

- O senhor acaba de ler Leonardo da Vinci, de Sigmund 
Freud. Qual a sua opinião sobre o livro? 

- Confesso que tenho certa prevenção contra Freud. Entre 
Marx e Freud, os dois autores que dominam o pensamento mo
derno, vou ser sincero: prefiro Marx. É questão de simpatia. Mas 
o livro de Freud sobre da Vinci é muito interessante, embora ele 
exagere um pouco em suas deduções. A análise que ele faz não 
me convenceu muito. O Freud dá muita importância a sonhos 
- ele analisa um sonho que da Vinci teve na infância, em que 
um falcão bate a cauda em sua boca - e dá uma ênfase exagera
da a essas coisas. Não nego seu mérito, mas eu não aceito certas 
idéias freudianas. Não estou falando da psicanálise, porque nes
se campo não me julgo competente para discordar. Em Futuro 
de uma ilusão, por exemplo, Freud faz um estudo da religião e 
de certa forma a considera um tipo de loucura. Já Henri Berg
son, em Les deux sources de la mora/e et de la religion, conside
rou os grandes místicos católicos como modelos de robustez in
telectual. Ele cita Santa Teresa entre eles. Uma senhora que go
vernou 30 conventos na Espanha e que com alguma freqüência 
tinha de andar 50 léguas a cavalo para levar mensagens de uma 
localidade a outra poderia ser tida como louca? Bergson é o fi
lósofo mais célebre da França neste século, e o único em condi
ções de vir a superá-lo é Jean-Paul Sartre. Mesmo assim, acho 
que a influência de Bergson ultrapassa muitas vezes a de Sartre. 

- Em meio a tantos estudos, como o senhor encontrou tem
po para dedicar-se também à botânica? 

- Comecei a estudar botânica com meu pai, quando era ain
da menino. Depois cursei a cadeira de botânica na Escola de Mi
nas de Ouro Preto. Nós tínhamos zoologia no primeiro ano, bo
tânica no segundo, mineralogia no quarto e paleontologia e geo
logia estratigráfica no sexto. Éramos estudantes de engenharia 
de minas mas fazíamos também o curso de geologia. Por isso 
tive que estudar muita botânica para conhecer a flora de Minas 
e classificar as plantas. Mais tarde, depois de formado, me en
volvi com a botânica por um motivo curioso. O Rodrigo Melo 
Franco me procurou pedindo que eu classificasse a madeira de 
um altar de jesuítas muito antigo, encontrado numa igreja loca
lizada onde hoje é a avenida Presidente Vargas, no Rio de Ja
neiro. A madeira havia sido classificada como freijó [Cordia goel
diana], que é muito leve e serve para construir embarcações. Mas 
o Rodrigo duvidava da classificação, porque essa madeira só exis
tia na Amazônia. Ele achava absurda a idéia de o altar ter sido 
feito com freijó numa época em que pouco se conhecia a Ama
zônia e insistiu que eu fizesse um estudo para comprovar, ale
gando que eu era um Magalhães Gomes. Acabei concordando 
e pedi que ele me enviasse um pedaço da madeira do altar. Levei 
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a amostra à Escola de Minas, onde havia algumas amostras de 
freijó, e fiz cortes finíssimos no pedaço da madeira do altar e 
no exemplar da escola. Em geral os botânicos fazem isso e de
pois colorem a amostra com corantes. Mas eu, como físico, re
solvi examinar as duas amostras num microscópio polarizante, 
porque nele a madeira fica sujeita à pressão, permitindo a pola
rização cromática, que é uma beleza. Fiz o exame e comprovei 
que a amostra do altar era de fato freijó. Então mandei um rela
tório ao Rodrigo. Foi minha última experiência em botânica. 

- O senhor teve papel importante na formação de novos fí
sicos em Minas Gerais. Que legado deixou nessa área? 

- Na verdade, não pude especializar-me em pesquisa teórica 
ou experimental. Comecei na física numa época em que não ha
via entre nós faculdades especializadas na área e não pude reali
zar um doutorado como meus colegas das gerações mais recen
tes. Minha contribuição foi organizar instituições formadoras de 
recursos humanos, e por esse motivo cheguei a ser comparado 
ao Luís Freire, da Universidade de Pernambuco. Sempre incen
tivei os jovens engenheiros ou físicos a estudarem no exterior em 
busca de uma formação inexistente aqui. Dediquei quase toda 
a minha vida a isso e só me aposentei aos 57 anos de serviço. 
Não descobri nada de novo, apenas transmiti conhecimento; du
rante toda a vida profissional fui professor. Mas mesmo assim 
faço parte da Academia Brasileira de Ciências, honrària que não 
pleiteei. Na época em que fui indicado, cheguei a dizer que não 
era um físico de descobertas. Mas eles argumentaram que o pa
pel que eu havia desempenhado como organizador do ensino e 
da pesquisa justificava plenamente a escolha. Sou também mem
bro da Academia Mineira de Letras, porque gosto muito de lite
ratura. Minhas netas acham muita graça quando digo que a físi
ca foi minha esposa e a literatura, minha amante. 

- Com tantas responsabilidades de esposo, o senhor pôde de
dicar algum tempo à sua amante? 

- Ah, não tanto quanto gostaria ... Freqüentemente era obri
gado a abandonar meus clássicos da literatura porque a física 
assim o exigia. Mas a paixão eu não abandonava. Minhas horas 
vagas eram dedicadas aos grandes clássicos gregos e latinos. Gosto 
muito dos dramaturgos gregos. Tenho toda a obra dramática gre
ga traduzida em francês e inglês. Mesmo com pouco tempo, li 
quase todos os grandes clássicos: Virgílio, Homero, Dante, Ca
mões, Shakespeare. Gosto também de poesia lírica, particular
mente de Fernando Pessoa. Mas a grande paixão da minha vida 
é o Don Quixote, de Cervantes, que eu tenho em espanhol e em 
alemão. Costumo fazer pilhéria com meus amigos dizendo que 
sei ler Don Quixote até em alemão. Estudei apenas o alemão ins
trumental para me auxiliar no estudo da física. Tenho também 
em minha biblioteca quase tudo de Camões e de Gil Vicente. São 
obras raríssimas! Atualmente fui atacado por uma mania niets
chiana e já não estudo tanto a física. A não ser Galileu. Gasto 
pelo menos umas seis horas por dia só com ele. 

- Em que o senhor está trabalhando atualmente? 
- Estou concluindo o estudo sobre Galileu, denominado Ga-

lileu e o mundo moderno, que deverá ter umas 500 páginas apr,o
ximadamente, e iniciando outro sobre Leonardo da Vinci. Se for 
comparar com base nas unidades do personagem Jacinto de Tor
mes, do romance A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, po
deria dizer que tenho dois metros de Galileu e um de da Vinci. ■ 
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O Estado ·do Rio de Janeiro está promovendo a pesquisa e 
utilização de conhecimentos como suporte ao desenvolvimento 

econômico e social. É o MODELO FLUTEC, uma conjugação de 
três linhas de ação que contam, para sua implementação, com 

a Empresa Fluminense de Tecnologia ( Flutec). 

APOIO FINANCEIRO 
E INCENTIVOS 

Para o aprimoramento, 
desenvolvimento, 
demonstração e viabilização 
comercial de novos produtos 
e processos, a Flutec dispõe 
de recursos próprios e atua 
também como repassadora 
de recursos de outros 
organismos nacionais e 
internacionais. São realizados 
estudos e facilitado o acesso 
das empresas aos incentivos 
fiscais federais e estaduais 
existentes para apoio ao 
desenvolvimento de 
tecnologia. 

GESTÃO DE 
QUALIDADE 
E PRODUTIVIDADE 

Um estímulo para que os 
nossos dirigentes adotem um 
novo estilo de gerenciamento 
tendo como foco a qualidade 
e produtividade. A sua 
adoção incentiva a utilização 
do conhecimento disponível, 
despertando e envolvendo 
todos no desenvolvimento 
e aplicação de inovações. 
Integrada à Firjan, Flupeme 
e lnmetro, a Flutec está 
implementando o "Programa 
Qualidade Rio", que viabiliza 
a adesão de empresas e 
entidades na nova filosofia 
de administração. 

EXTENSÃO DE 
TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS 

Na aproximação entre a 
oferta e a demanda 
tecnológica, a Flutec 
funciona como Secretaria 
Executiva da "Rede de 
Tecnologia do Estado do Rio 
de Janeiro", que congrega 18 
instituições voltadas para a 
pesquisa e prestação de 
serviços tecnológicos. 
Desenvolve, também, 
trabalhos conjuntos entre as 
instituições componentes da 
Rede de Tecnologia com o 
objetivo de integrar suas 
capacitações e envolvê-las na 
solução de problemas e no 
apoio a empreendimentos no 
Estado do Rio de Janeiro. 

. Rrocure a Flutec para a realização de seus negó_cios tecnológicos 

Empresa Fluminense de Tecnologia ( Flutec) 
Av. Presidente Antônio Carlos, 51 / 18~ 

CEP 20.020 - Rio de Janeiro - RJ 
Tels.: (021) 240-1654 / 240-1522 

SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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PRODUÇÃO DE_SORO ANTIOFÍDICO 
NA FUNDAÇAO EZEQUIEL DIAS 

N o começo deste século, era pouco ex
. pressiva a distância que separava o 
Brasil dos países europeus em rel~ção à tec
nologia de produção de soros e vacinas. Em 
1886, Pasteur descobria na França a vacina 
anti-rábica e, poucos anos depois, o bacte
riologista alemão Emil von Behring produ
zia os soros antidiftérico e antitetânico. No 
Brasil, o Instituto Vacinogênico, em São 
Paulo, dirigido por Arnaldo Vieira de Car
valho, produzia em 1895 a vacina antiva
riólica. Logo depois de Albert Calmette, na 
França, Vital Brazil preparava, em 1901, 
no Instituto Bacteriológico, também em 
São Paulo, soros contra o veneno de nos
sas principais serpentes. Em 1903, no Rio 
de Janeiro, Oswaldo Cruz assumia a dire
ção do Instituto de Soroterapia, em Man
guinhos, e dava início à produção dos so
ros antidiftérico, antipestoso, antitetânico 
e da vacina contra a manqueira (doença 
causada por bactérias, que acomete indi
víduos jovens do gado bovino). 

Em 1907, Oswaldo Cruz entregou a um 
cientista de seu grupo, Ezequiel Dias, a in
cumbência de dirigir a filial do Instituto 
Manguinhos em Belo Horizonte. Encarre
gada de realizar pesquisas e produzir so
ros e vacinas para uso humano e veteriná
rio, em poucos anos a filial tornou-se um 
centro reconhecido pela qualidade dos so
ros e vacinas que preparava, destinados à 
defesa sanitária humana e animal, e pelas 
pesquisas que desenvolvia, especialmente 
sobre escorpionismo, tão freqüente na no
va capital. O escorpião mais temido do 
Brasil, Tityus serrulatus, foi descrito como 
espécie nova por Oswaldo Melo Campos, 
com a colaboração de Adolpho Lutz, no 
recém-criado instituto. 

O Instituto Biológico,.que recebeu o no
me de Ezequiel Dias após a morte deste, 
progrediu sob a direção de Octávio Maga
lhães. Estadualizado, seguiu a vocação dos 
demais institutos brasileiros de pesquisa, 
realizando estudos e produzindo serviços. 
Mas o Estado Novo, governo autoritário 
inaugurado no Brasil em 1937, resolveu 
mudar o rumo do instituto: demitiu o di
retor Octávio Magalhães e os principais 
cientistas que nele trabalhavam . A partir 
de então, desprestigiado, o Instituto Eze
quiel Dias entrou em decadência e sua ca
pacidade de produção foi reduzida a uma 
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pequena quantidade de soro antiofídico de 
qualidade duvidosa. 

À frente do governo de Minas Gerais em 
1982, Tancredo Neves decidiu recuperar o 
instituto, que anteriormente havia sido 
transformado em fundação. Assim como 
em outras épocas calamidades como a pes
te, a febre amarela e a broca-do-café forta
leceram outros institutos brasileiros, a crise 
do soro antiofídico em 1983 acabou por fa
vorecer a Fundação Ezequiel Dias (Funed). 

A produção de soro antiofídico vinha de
clinando no Instituto Butantan (figura 1), 
o mais tradicional produtor desse soro no 
Brasil. À época, o primeiro produtor era 
o laboratório Syntex, empresa multinacio-
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daquelas encontradas de Minas para o nor
te. As do sul, como constatou o pesquisa
dor José Moura Gonçalves, possuem uma 
toxina a mais, a crotamina. 

Partindo de uma decisão tomada em 
concordância com os diretores dos institu
tos de pesquisa Oswaldo Cruz, Butantan, 
Ezequiel Dias e Vital Brazil (IVB), o Mi
nistério da Saúde resolveu, em 1983, en
frentar a deficiência do país em imunobio
lógicos, vacinas e soros, principalmente o 
antiofídico, cuja produção - em virtude 
da diferença regional das serpentes - tem 
de ser totalmente nacional. 

Nos últimos anos o programa de produ
ção de soro antiofídico do Ministério da 

85 86 87 88 89* 
ano 

--- Instituto Butantan Fundação Ezequiel Dias .. ... .. Instituto Vital Brazil 

na! que fabricava cerca de 300 mil ampo
las/ano. Em 1982, esse laboratório decidiu 
suspender abruptamente suas atividades no 
Brasil. Com isso as populações rurais -
que, em condições normais, não têm mui
tas vezes acesso fácil ao soro antiofídico -
ficaram em situação dramática, à mercê de 
cobras venenosas. Nem ao recurso da im
portação o país podia recorrer. A peçonha 
das serpentes varia de região para região 
e, conseqüentemente, o antiveneno produ
zido para venenos de serpentes da Améri
ca do Norte, Europa ou África não é de 
nenhuma valia para antagonizar venenos 
de serpentes sul-americanas. Mesmo no 
Brasil, a peçonha da cascavel que se distri
bui de Minas Gerais para o sul é diferente 

Saúde vem alcançando notável sucesso. 
Houve modernização dos processos de pro
dução, implantou-se no país um rigoroso 
sistema de controle de qualidade, a pesqui
sa e a interação entre os institutos interes
sados nos problemas do ofidismo foram es
timuladas e as metas de produção seguem 
os cronogramas preestabelecidos. 

O programa do Ministério da Saúde ace
lerou de modo especial o processo de re
cuperação da Fundação Ezequiel Dias. Pes
quisas básicas e aplicadas sobre peçonhas 
animais, que vinh~m sendo custeadas até 
então pelo Programa de Apoio ao Desen
volvimento Científico e Tecnológico 
(P ADCT), deram suporte à renovação dos 
processos de produção. Estudos realizados 
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RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE TRANSFERIDOS PARA INSTITUIÇÕES 
PRODUTORAS DE IMUNOBIOLÓGICOS (1985-1988) 
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Instituições Projetos apoiados Recursos transferidos (US$) Percentual 

Instituto Butantan 

Biomanguinhos (Fiocruz) 

Instituto Vital Brazil 

Fundação Ezequiel Dias 

Fundação Ataulfo de Paiva 

Instituto Tecnológico do Paraná 

Instituto Nacional de Controle 
de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz) 

Instituto de Pesquisas Biológicas 

Instituto de Química do Estado 
de Goiás (IQUEGO) 

TOTAL 

em colaboração com a Universidade de São 
Paulo e a Universidade Federal de Minas 
Gerais mostraram a possibilidade de se che
gar a uma vacina que proteja animais e ho
mens da picada da cascavel, usando como 
antígeno a fosfolipase A2, um dos compo
nentes da crotoxina (toxina responsável pe
la alta letalidade da peçonha da cascavel). 
Nesse trabalho foram também elucidados 
outros aspectos do processo de imunização 
contra o veneno da cascavel, de grande im
portância para otimizar a estratégia de uti
lização de cavalos para a produção de so
ro anticrotálico. Realizou-se ainda exten
sa revisão dos bioensaios empregados no 
Brasil para estimar a potência dos soros an
tiofídicos, buscando adaptar esses métodos 
às recomendações da Organização Mundial 
de Saúde. Esse estudo serviu de base para 
o estabelecimento de normas para o contro
le do processo e da qualidade do produto. 

A Fundação Ezequiel Dias já se equipa
ra hoje ao Instituto Butantan na produção 
de soro antiofídico - distribuído por to
do o país pelo Ministério da Saúde -, e 
é o maior produtor do país de soro anties
corpiônico, de importância capital para Mi
nas Gerais, cuja população é particular
mente afetada pela picada desses aracní
deos. O excedente de produção fica à dis
posição das populações do restante do Bra
sil. A fundação é também o único produ
tor do soro antilaquético-botrópico, para 
uso no Norte do país, onde as serpentes La
chesis mula (surucucu, pico-de-jaca), e 
Bothrops atrox Uararaca) são as mais fre
qüentes e merecem atenção mais específi
ca. Em breve estará produzindo também 
o soro anticrotóxico, o primeiro soro diri
gido à toxina mais abundante e mais po
tente do veneno da cascavel. 

Os investimentos do Ministério da Saú
de na Funed para a produção de soro fo
ram superiores a 2,5 milhões de dólares (fi
gura 2), empregados na construção de um 
serpentário co m capacidade para 600 ser-

abr il de 1989 

soros e vacinas em geral 

vacinas em geral 

soros e vacinas em geral 

soros antiofídicos 

vacina BCG 

vacina anti-rábica 

controle de qualidade 

vacina anti-rábica humana 

plasma hiperimune 

-

pentes, de um biotério que abriga seis mil 
camundongos e de uma planta de produ
ção, todos climatizados e com barreiras de 
isolamento. Parte desse montante foi tam
bém empregada na aquisição de uma fa
zenda (com capacidade para manter 250 ca
valos) onde foram instalados laboratórios 
para imunização e separação de plasma. 
Todo esse complexo tornará possível a pro
dução de 300 mil ampolas/ano de soro an
tiofídico, além do soro antiescorpiônico, já 
em produção, e o soro anticrotóxico. 

O processo de purificação das imunoglo
bulinas do plasma empregado pela Funda
ção Ezequiel Dias é basicamente o mesmo 
utilizado pelos institutos Butantan e Vital 
Brazil, com duas modificações tecnológi
cas que resultaram em substancial ganho 
de tempo, aumentaram a recuperação do 
produto ativo durante os processos e mi
nimizaram o risco de contaminação. 

A separação da fase sólida - que se for
ma pela precipitação das globulinas doso
ro hiperimune em presença de sulfato de 
amônio -, antes feita através de filtração 
por gravidade, requeria muito espaço, ma
terial e tempo, além de expor o produto ao 
risco de contaminação a partir do meio am
biente. Nessa etapa, a Funed introduziu a 
filtração em filtro-prensa, que reduziu as 
operações, feitas normalmente em dois dias 
completos, para ~eis a oito horas. Além dis
so, o processo se desenvolve sempre em cir
cuito fechado, de forma a evitar qualquer 
risco de contaminação do produto. 

Outra modificação introduzida pela Fun
dação Ezequiel Dias diz respeito à moder
nização do sistema de dessalinização das 
imunoglobulinas, precipitadas com sulfa
to de amônio. Importantes instituições so
roprodutoras nacionais e internacionais uti
lizam o sistema de diálise em água circu
lante, processo eficaz porém demorado, 
pouco prático e que produz perdas do ma
terial ativo em repetidas oportunidades. 
Desde 1985 o processo de dessalinização na 
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6.445.867 24,3% 

3.513.195 13,3% 

2.651.744 10,0% 

l.798.092 6,8% 
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1.175 .620 4,4% 

607 .029 2,3% 

276.361 1,1% 

26.490.318 100,0% 

Funed vem sendo feito por diafiltração, 
que consiste na ultrafiltração da solução 
contendo as imunoglobulinas e sulfato de 
amônio. Adiciona-se água para manter 
constante o volume da solução, que deve 
também ser adequadamente agitada de for
ma a garantir a diminuição constante e uni
forme do sulfato de amônio. Essa opera
ção unitária de dessalinização permitiu que 
se reduzisse significativamente o tempo em
pregado na produção do soro: antes, ne
cessitava-se de dois a três dias para a pro
dução de três litros; com a introdução do 
novo processo, passou-se a gastar apenas 
de três a quatro horas para a produção de 
um volume de 30 litros. 

Esses resultados não ocorreram por aca
so e não se devem exclusivamente ao ingres
so de novos recursos. O Programa do Mi
nistério da Saúde na fundação é coordena
do pelo bioquímico David Toledo Vellar
de, que adquiriu experiência na Biobrás, 
empresa de biotecnologia instalada em 
Montes Claros (MG). Com a assessoria do 
tecnólogo inglês Jack Rodican, Vellarde 
montou uma equipe de bioquímicos, bió
logos, veterinários, químicos, agrônomos 
e técnicos, administrada com agilidade e o 
mínimo de entraves burocráticos. 

Um problema sério que a Fundação Eze
quiel Dias enfrenta atualmente diz respei
to aos salários de seus pesquisadores, qua
se sempre abaixo dos que se pagam em ins
tituições congéneres do país, o que torna 
praticamente inevitável a perda de pessoal. 
É necessário que se encontre com urgência 
um outro estilo,de administração, para que 
a Funed não se submeta ao suplício de Sí
sifo: levar a pedra com tanto sacrifício 
montanha acima, para vê-la em seguida ro
lar montanha abaixo, até o abismo em que 
se encontrava há tão pouco tempo. 

Carlos Ribeiro Diniz 
Departamento de Bioquímica e Imunologia, 
Universidade Federal de Minas Gerais 
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GUERRA E PAZ NO ESPAÇO BRASILEIRO 

Q ue pretende o Brasil no espaço cós
mico? Quais os nossos objetivos e 

prioridades ao buscar o domínio das tec
nologias espaciais? Qual o caráter da nos
sa política nesta área de ponta? Ainda não 
há respostas claras e objetivas a essas ques
tões. A Assembléia Nacional Constituinte 
discutiu amplamente o problema nuclear e 
adotou boas regras: a energia nuclear no 
Brasil só poderá ser usada para fins pací
ficos e sob o controle do Congresso Nacio
nal. O mesmo, infelizmente, não aconte
ceu com o problema espacial, de igual re
levância estratégica. Permitiremos que o 
Brasil use o espaço para fins militares? Que 
papel terá nisso o Parlamento? A nova 
Carta nada diz a respeito. Hoje já se pode 
ver que se trata de lacuna importante. 

Essa lacuna cresce com a necessidade de 
definir nossos rumos espaciais diante do 
polêmico atraso verificado na construção 
do primeiro satélite brasileiro, o SCD-1, 
Satélite de Coleta de Dados. Inicialmente, 
ele deveria ficar pronto em outubro deste 
ano. Depois, sua conclusão foi adiada pa
ra março de 1990, mas poderia ocorrer em 
dezembro próximo, se tudo corresse bem. 
Agora, prevê-se o retardo de mais oito me
ses. Assim, o SCD-1 só estará disponível 
para lançamento em novembro de 1990. E 
não se descarta novo adiamento. 

A Comissão Brasileira de Atividades Es
paciais (Cobae), do Ministério da Aeronáu
tica, principal órgão do setor, já admitiu 
o atraso e aprovou novo cronograma para 
os trabalhos da Missão Espacial Completa 
Brasileira (MECB), que compreende o lan
çamento de quatro satélites: dois de coleta 
de dados e dois de sensoriamento remoto 
ou observação terrestre (ver 'Satélites bra
sileiros', em Ciência Hoje n? 46, p. 78). 

O atraso não se justifica, sustentam téc
nicos do Instituto de Pesquisas Espaciais 
(lnpe), encarregado de construir os satéli
tes. Eles garantem que o modelo de enge
nharia do SCD-1 passou com êxito por to
das as etapas e provas exigidas. Tudo es
taria pronto para a integração dos equipa
mentos homologados. E, com um mínimo 
de realismo, a integração poderia efetuar
se paralelamente à construção, já iniciada, 
da estrutura de vôo - a 'casca' que envol
ve os equipamentos integrados. Desta for
ma, agora em dezembro ou, no mais tar
dar, em março do ano qué vem, o SCD-1 
estaria em condições de ser colocado em 
órbita. 
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Mas a atual direção do lnpe tem outro 
enfoque. Ela se opõe à construção simul
tânea da integração e da estrutura de vôo. 
Decidida a reexaminar cada subsistema, 
optou por, primeiro, construir a estrutura 
e só depois efetuar a integração. O exces
so de zelo seria, assim, a causa do atraso 
de oito meses. 

Essa versão, no entanto, não é unânime 
dentro do próprio lnpe. Muitos pesquisa
dores consideram o atraso desnecessário e 
inconsistente. E dizem mais: a razão seria 
outra, mais grave. E não decorre da carên
cia de recursos na área, denunciada tantas 
vezes pela imprensa e pela própria direção 
do lnpe, pois o SCD-1 está pago e as ver
bas ainda necessárias já foram alocadas. 

P orque, então, o atraso, tido como ar
tificial? Resposta mais ouvida: tudo es

tá sendo conduzido para que a conclusão 
do satélite coincida com a do veículo lan
çador do satélite (VLS), cuja construção, 
essa sim, enfrenta dificuldades talvez insu
peráveis em data próxima. 

Se isso for verdade, porque adotar a 
coincidência de prazos, em detrimento do 
satélite? Tecnicamente, sua construção na
da tem a ver com a do VLS. Tanto que um 
é tarefa do Inpe, órgão da nova Secretaria 
Especial de Ciência e Tecnologia (ex
Ministério), e o outro, do Centro Técnico 
Aeroespacial (CT A), do Ministério da Ae
ronáutica. Vários países, como o Canadá, 
só produzem satélites. Aliás, é canadense 
o Brasilsat, nosso satélite de comunicação. 
A Grã-Bretanha, por sua vez, deixou a pro
dução de VLS, concentrando-se na de sa
télites: quando precisar, usará o Ariane, 
VLS da Agência Espacial Européia. O Bra
sil poderia lançar logo o SCD-1 e insistir 
na busca de seu VLS. 

Ocorre, pela explicação mais inquietan
te, que o SCD-1 e o VLS devem ficar pron
tos ao mesmo tempo para que o caráter pa
cífico de um encubra o caráter militar do 
outro. Buscando evitar constrangimentos 
e barreiras internacionais ainda maiores do 
que as já existentes, o Brasil estaria colo
cando seu projeto pacífico, mais adianta
do, como biombo do projeto militar, mais 
atrasado. 

Qualquer VLS, na realidade, é foguete, 
míssil balístico e, portanto, potencialmen
te, poderosa arma de guerra. Envolve tec
nologia sensível e secreta. Entre seus ele
mentos essenciais estão o combustível es-

pecial de grande potência de empuxo e o 
sistema de controle e guiagem, que mostra 
a cada instante se o míssil está, de fato, na 
trajetória prevista e o repõe na rota, em ca
so de desvio. Daí que ele tanto pode colo
car um satélite meteorológico ou de senso
riamento remoto no ponto exato da órbita 
escolhida, como atingir com precisão o al
vo eleito em outro ponto da Terra, sem sair 
da atmosfera. Tudo depende da decisão po
lítica. 

A decisão brasileira, nessa questão cha
ve, ainda não é conhecida. Mas o assunto 
é importante demais para continuar susci
tando dúvidas, temores e preconceitos. Ur
ge promover o grande debate nacional so
bre o tema, que ainda não houve, envol
vendo o Congresso, partidos políticos, co
munidade científica, indústria e opinião pú
blica interessada. Este é o único caminho 
compatível com uma nação democrática e 
moderna. 

O Brasil, é claro, tem o direito de desen
volver seu VLS e de dominar a tecnologia 
de ponta que dá acesso ao uso e explora
ção do espaço cósmico, aberto igualmente 
a todas as nações, conforme o Tratado do 
Espaço de 1967, já firmado por 116 paí
ses. Mas a exemplo do que fez na área nu
clear, deve também se comprometer a apli
car a tecnologia em projetos realmente pa
cíficos e construtivos, estimulando ao má
ximo a cooperação internacional, que é ab
solutamente necessária. 

Para tanto, é imprescindível que o país 
delineie com clareza sua política espacial 
e reestruture suas atividades no setor por 
meio de vigorosa agência civil, tendo co
mo embrião o Inpe, que já dispõe deres
peitável base científica e tecnológica e de 
importante acervo de experiências práticas. 
A nova agência receberia todo apoio ne
cessário para acelerar, aqui dentro, o de
senvolvimento da pesquisa básica e tecno
lógica e obter, lá fora, através de acordos, 
os conhecimentos e soluções que nos fazem 
falta, inclusive para construção do nosso 
VLS. Trata-se de capacitar o país sem per
da de tempo e com o máximo de eficácia 
para a epopéia do espaço, indispensável à 
nossa modernização e à superação de nos
sos graves problemas sociais. Só uma agên
cia civil, altamente prestigiada e prestigio
sa, poderá cumprir tal missão. 

José Monserrat Filho, 
jornalista 
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ESPERANÇA 
PARA 
O 'RIO RUIM' 
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A região do vale do Paraíba sofreu nas 
últimas décadas uma considerável ex

pansão demográfica associada a um intenso 
e diversificado desenvolvimento industrial. 
O crescimento da atividade econômica trou
xe, entre outras conseqüências, graves pro
blemas de poluição, que afetaram a bacia 
hidrográfica local. As agressões ao princi
pal rio do vale, o Paraíba do Sul, se acen: 
tuaram a partir de 1946, com a inaugura
ção da Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN). Eixo de ligação entre as duas maio
res metrópoles nacionais - Rio de Janei
ro e São Paulo - o rio é hoje um grande 
depositário de esgotos industriais e domés
ticos, além de estar sujeito a freqüente con
taminação por agrotóxicos utilizados nas 
culturas locais e por rotineiros acidentes de 
transportes de cargas tóxicas que ocorrem 
nas vias marginais. Após quase 300 anos 
de uso, encontra-se seriamente ameaçado 
o rio responsável pelo abastecimento de 
água de 80% da população do estado do 
Rio de Janeiro. 

Limpeza manual de um trecho do rio Paraíba do Sul. O resultado não corresponde ao esforço. 

Ind ústrias loca lizadas na bacia do rio Paraí ba do Sul ' 

1. Nuclebrás 10. Go taverken 
2. Mi.chelin li. Braf 
3. Xerox 12. Multi pó 
4 . San-Co 13. Seagra n 
5. lQ R 14 . Soe. Agr. Fontanezi 
6 . Sa ndoz 15. Usina Quatis 
7. Sul. A I. Resende 16. Ou P o nt 
8. Cyanamid 17. White Martins 
9. Wander • 18. Siderúrgica Barra · Mansa 

A extensão da bacia do Paraíba do Sul 
- aproximadamente 57 .000 km2 

- e sua 
significativa expressão regional e nacional 
exigem de qualquer programa de recupe
ração uma ação integrada dos três estados 
envolvidos. O rio nasce na serra da Bocai
na (SP), passa pelo estado de Minas Ge
rais e encontra o oceano Atlântico perto da 

19. White Martins • 28 . Com panhia S iderúrgica 
20 . P rotec Prod. Q uim . Nacio na l 
2 1. Nes tl é 29 . Inarme 
22. Litog. Vo lta Redonda 30. Mo reira M . Min . 

• 23 . Barba rá 3 1. Votoran ti m 
24. Esta nífera 32. Vitó ri a C. l. Car. 
25. Purina 33. Th ysse n 
26. Fornasa 34. Met. Barra do Pi ra í 
27 . C imento T upi 

Indústrias localizadas na bacia do rio Paraíba do Sul, no trecho Funil-Santa Cecília. Os três pontos 
destacados no mapa correspondem às maiores indústrias responsáveis pela poluição do rio. 
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cidade de São João da Barra (RJ). Dele de
pendem 34 municípios paulistas, 78 minei
ros e 38 fluminenses . A qualidade de suas 
águas é portanto resultante da intensa ati
vidade desenvolvida nesses três estados. É, 
porém, no trecho fluminense, predominan
temente industrial, que se localiza a área 
mais crítica: do reservatório do Funil até 
a barragem de Santa Cecília (ver mapa). 
Ali, no eixo Resende-Barra do Piraí, con
centram-se indústrias químicas, siderúrgi
cas e alimentícias, responsáveis por 80% da 
poluição na bacia. Só a CSN contribui com 
um índice de contaminação acima de 70%, 
com destaque para os fenóis, cianetos e 
metais. 

A maioria das indústrias situadas no tre
cho fluminense do rio já instalou equipa
mento completo ou parcial para tratamento 
de seus efluentes; algumas unidades encon
tram-se em fase de construção. Mas a con
tínua violação dos padrões de qualidade da 
água por parte da CSN é ainda o maior mo
tivo de preocupação para as autoridades 
ambientais. Apenas no ano de 1988 foram 
emitidos 96 autos de constatação de irre
gularidades contra a siderúrgica, enviados 
à Comissão Estadual de Controle Ambien
tal (Ceca) para julgar os processos de pe
nalização. Apesar do número elevado de 
exigências legais - as multàs aplicadas têm 
se mostrado inexpressivas, quando compa
radas aos investimentos da empresa - a 
implantação de estações de tratamento e 
equipamentos de controle ainda não foi 
concluída. 

75 



É 

A VOLTA DO SALMÃO 
Há cerca de dois séculos, uma das 

maiores atrações do rio Tâmisa era a pes
ca do salmão. Nas tardes de verão, o rei 
da Inglaterra se distraía em suas águas, 
embalado pela música de Handel, maes
tro da corte. Mas, já em 1840, o salmão 
não conseguia mais subir o rio para a de
sova e a jovem rainha Vitória torcia o na
riz para o cheiro daquelas águas invadi
das pelas fezes de seu milhão e meio de 
súditos que habitavam Londres. Com o 
tempo, o Tâmisa morreu. Hoje, porém, 
medidas efetivas de controle da poluição 
conseguiram transformar o estuário me
tropolitano do rio no mais limpo do mun
do. A volta do salmão foi um tributo aos 
esforços da Thames Water Authority 
(TW A), a maior das dez empresas regio
nais que cuidam da água (recepção, tra
tamento e distribuição) na Inglaterra e no 
País de Gales. 

Até o século passado eram comuns em 
Londres doenças como cólera e tifo, em 
decorrência da alta poluição da água do 
Tâmisa, usada para abastecimento do
méstico. Em 1874, dois interceptadores, 
construídos do centro da cidade até o es-

A Fundação Estadual de Engenharia do 
Meio Ambiente (Feema) preparou, em fe
vereiro último, um relatório a partir de au
ditoria feita na CSN por solicitação do go
verno do estado do Rio de Janeiro. No do
cumento, a Feema recomenda uma série de 
medidas a serem cumpridas em diferentes 
prazos, de acordo com uma classificaç~o 
de prioridades. A siderúrgica apresentou 
uma contraproposta visando à extensão do 
prazo, o que foi rejeitado pela Feema, que 
entrou com um processo contra a compa
nhia na Justiça do Estado. 

Como se não bastassem as cargas tóxi
cas que recebe constantemente, o rio ain
da enfrenta problemas decorrentes da ati
vidade de garimpagem, atividade clandes
tina. O processo de sucção utilizado na ga
rimpagem - por meio de dragas que re
volvem o fundo e acumulam areia próxi
mo às balsas, formando pequenos bancos 
- altera o leito do rio e o ecossistema lo
cal. O mercúrio empregado para separar o 
ouro do cascalho é muitas vezes lançado 
ao rio e absorvido pelo tecido gorduroso 
dos peixes, provocando alterações e defor
midades. 
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tuário, passaram a despejar a maior par
te dos detritos londrinos em dois centros 
a cerca de 12 milhas, já perto da foz. Daí 
eles eram lançados no rio durante a ma
ré baixa. Os benefícios dessas melhorias, 
contudo, foram anulados pela construção 
de estações de força (que aumentaram a 
temperatura da água), pela descarga de 
efluentes industriais e, no pós-guerra, pe
lo uso de detergentes não degradáveis. E 
o Tâmisa tornou-se um rio de água ne
gra, sem peixes nem vegetação. 

Em 1951, as reclamações do povo, da 
imprensa e do Parlamento levaram o go
verno a criar uma comissão para exami
nar o problema, já então crônico. Final
mente, em 1964, o Laboratório de Pes
quisa de Poluição Aquática, do qual sur
giu a TW A, elaborou um modelo mate
mático para determinar o melhor méto
do de ação. A estratégia adotada foi au
mentar a quantidade de oxigênio dissol
vido, utilizando-se inclusive nitratos. O 
conceito de manejo de bacia fluvial ga
rantiu que o rio continuasse a ser impor
tante fonte de água potável. A bacia sob 
os cuidados da TW A abrange 13 mil qui-

No ano passado, a Secretaria Especial 
de Meio Ambiente (Sema) - hoje absor
vida pelo Instituto Brasileiro de Meio Am
biente e Recursos Naturais Renováveis -
desenvolveu, em conjunto com a Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
um projeto sobre os efeitos da extração de 
ouro no meio ambiente. A pesquisa prevê 
um estudo piloto no rio ltabapoana (nor
te fluminense, perto do município de Cam
pos), a ser desenvolvido em um ano, com 
o objetivo de analisar as possibilidades de 
operação de garimpos sem riscos para o 
meio ambiente. 

Outra fonte de agressão a que o rio está 
sujeito é o contínuo desmatamento prati
cado em sua bacia hidrográfica. Em 1980, 
~s florestas plantadas e as matas remanes
centes da antiga cobertura florestal do es
tado do Rio de Janeiro ocupavam uma su
perfície de 6.470 km 2, aproximadamente 
15% do território fluminense. Esse percen
tual reduziu-se para menos de 11 OJo em ape
nas cinco anos; 70% do desmatamento 
ocorreram na bacia do Paraíba do Sul. O 
principal recurso florestal - a madeira -
está sendo utilizado como combustível pe-

lômetros quadrados, onde moram e tra
balham 11 milhões de pessoas, incluindo 
os sete milhões de londrinos. É uma re
gião ao mesmo tempo urbana, industrial 
e agrícola. Por isso, uma política abran
gente de controle de poluição, em com
binação com um programa estratégico de 
tratamento e despejo de esgotos, foi fun
damental para a recuperação do Tâmisa. 

Diariamente são tratados e fornecidos 
cerca de 3,2 bilhões de litros de água, 
através de mais de 42 mil quilômetros de 
encanamentos. Reservatórios com capa
cidade total de 245 bilhões de litros ar
mazenam a água, que é tratada em 60 
centros. Diariamente também a TW A tra
ta e despeja 4,2 milhões de metros cúbi
cos de detritos, que chegam por uma re
de de esgotos de 50 mil quilômetros a 
mais de 450 centros de tratamento, dos 
quais o maior, na zona leste de Londres, 
pode processar até 2, 7 milhões de metros 
cúbicos por dia, de uma população de 2,5 
milhões de habitantes. O custo total das 
operações de tratamento e despejo é de 
cerca de 20 milhões de libras por ano, o 
que equivale a pouco mais de uma libra 

las indústrias locais, através da queima di
reta ou via carvão vegetal. 

As águas do Paraíba do Sul são respon
sáveis não apenas pelo abastecimento pú
blico e industrial como pela geração de 
energia elétrica, irrigação nas atividades 
agrícolas e pastoris e disposição final de es
gotos. A cada segundo, são bombeados do 
leito do rio 160 m3 de água para gerar 
energia - só no território fluminense exis
tem dez sistemas hidrelétricos em operação 
- e formar o rio Guandu, que abastece 
mais de dez milhões de pessoas no estado 
do Rio de Janeiro. Ele recebe rejeitos do
mésticos de aproximadamente dois milhões 
de pessoas e efluentes industriais com tra
tamento primário ou secundário. 

Apesar de algumas funções do rio pare
cerem em princípio incompatíveis - pois 
ele é ao mesmo tempo receptor de esgotos 
e fornecedor de água potável -, nenhu
ma delas pode ser totalmente interrompi
da. Devem-se, no entanto, reduzir os efei
tos nocivos para manter o equilíbrio har
mônico do rio, antes que o comprometi
mento de suas águas em pouco tempo se 
torne irreversível. 
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e 70 pence por pessoa, por ano: mais ou 
menos o preço do bilhete do metrô lon
drino. 

Além da_ prestação desses serviços, do 
design dos equipamentos, sua manuten
ção e operação, cabem à TWA a irriga
ção do solo, prevenção de enchentes, pes
ca e atividades de lazer no rio, onde os 
despejos de efluentes só podem ser feitos 
com sua autorização e dentro das suas es
pecificações. Amostras semanais de água 
colhida em vários trechos do rio permi
tem checar se os despejos estão atenden
do a essas condições. Químicos analisam 

P ela sua localização geográfica, a jusan
te do Paraíba do Sul, o estado do Rio 

de Janeiro é atualmente o maior interes
sado nos trabalhos de recuperação. A Fee
ma elaborou o 'Programa de recuperação 
da qualidade ambiental da bacia hidrográ
fica do rio Paraíba do Sul', que inclui a 
cooperação técnica do governo inglês, atra
vés da assessoria da Thames Water Autho
rity (TWA), a agência responsável pela des
poluição do rio Tâmisa, considerado, há 
30 anos, um rio morto (ver 'A volta do sal
mão'). Após vários contatos com a TWA 
iniciados no ano passado, a agência enviou 
ao Brasil em dezembro último dois consul
tores, Peter Liversidge e David Johnstone, 
com o objetivo de fazer uma análise críti
ca do programa da Feema e preparar um 
documento nos moldes do Banco Mundial 
(BIRD), visando à obtenção de recursos 
para a recuperação do Paraíba do Sul. Par
te dessa verba se destinaria à instalação de 
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as amostras, medindo demanda de oxi
gênio, concentrações de compostos de ni
trogênio, metais tóxicos, pesticidas. Bió
logos monitoram a distribuição de peixes, 
aves aquáticas e plantas no estuário, aten
tos para alterações significativas em suas 
populações. Também examinam metais 
tóxicos nos peixes. Um desses peixes é a 
solha (f/ounders), da família do lingua
do, que tem a propriedade de acumular 
mercúrio em sua carne e assim torna-se 
um indicador da presença desse metal, cu
ja concentração máxima admitida é de 0,3 
miligrama por litro. 

usinas de tratamento e equipamentos de 
controle nas três siderúrgicas que mais po
luem o rio: CSN, Companhia Metalúrgi
ca Barbará e Companhia Siderúrgica Bar
ra Mansa S/ A. O programa de coopera
ção prevê um plano de gerenciamento ge
ral e monitoramento contínuo. 

A avaliação dos técnicos ingleses sobre 
a poluição do-rio Paraíba do Sul e os pro
jetos empreendidos pela Feema é bastante 
encorajadora. Ao contrário do Tâmisa, 
onde há três décadas não existia vida aquá
tica de espécie alguma e a degradação ocor
reu basicamente pelo lançamento no rio d~ 
esgotos domésticos, o Paraíba do Sul ain
da contém oxigênio dissolvido nele, pos
sui toda a cadeia alimentar - embora res
trita em algumas áreas - e sua carga tóxi
ca principal é de origem industrial. Estas 
características, na visão de Liversidge e 
Johnstone, fazem que o rio brasileiro possa 
ser despoluído de forma muito mais rápi-

Um sistema de monitoramento contí
nuo registra o oxigênio dissolvido, a tem
peratura e a orientação da água em vá
rios pontos do estuário e os resultados são 
teletransmitidos ao centro de controle de 
poluição, permitindo avaliação instantâ
nea . Se o oxigênio cai para níveis perigo
sos, é possível injetá-lo diretamente no 
trecho afetado com o Thames Bubbler, 
uma barcaça de oxigenação que entrou 
em operação em 1980. O barco é usado 
sobretudo no verão e com ele muita mor
talidade de peixes já foi evitada. Hoje, 
acima da Torre de Londres, a população 
de peixes de água doce é numerosa e va
riada; abaixo, em direção ao estuário, 
surgem as espécies tolerantes à água sal
gada. Ali está sendo desenvolvida a pes
ca comercial, também sob fiscalização da 
TW A, que em 1979 começou a reintro
duzir o salmão através de criatórios. 

São estórias - verídicas - de um país 
em que, de modo geral, as leis funcionam, 
há dinheiro para as providências a tomar, 
os projetos têm continuidade, a fiscaliza
ção é eficiente e os usuários conhecem 
seus direitos e suas responsabilidades. 

Maria Inês Duque Estrada 
Ciência Hoje, Rio de Janeiro 

da. Eles acreditam que as medidas sugeri
das pela Feema no seu plano de ações con
tribuirão para a recuperação da qualidade 
ambiental da bacia. 

O relatório preparado pela Feema em 
conjunto com os consultores da TW A foi 
entregue em março deste ano ao governo 
do estado para ser encaminhado ao BIRD. 
O financiamento, que prevê recursos de 
aproximadamente 80 milhões de dólares a 
serem aplicados no trecho fluminense do 
rio, inclui uma segunda fase do projeto, 
em que serão incorporados os estados de 
São Paulo e Minas Gerais. 

O Paraíba ou 'rio ruim', segundo alguns 
tupinólogos, foi assim denominado pelos 
índios por apresentar aspectos de indoma
bilidade, potência e imprevisibilidade. De
corridos três séculos de uso ininterrupto do 
rio, as autoridades ambientais devem to
mar cuidado para que o significado de seu 
nome não venha a expressar um novo sen
tido: o de rio morto ou inútil. 

Alicia lvanissevich e 
Luisa Massarani 
Ciência Hoje, Rio de Janeiro 
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É BOM SABER 

EM DEFESA 
DAS TARTARUGAS 

Cerca de 40 mil tartarugas filhotes se
rão liberadas até o final de abril por pes
quisadores do projeto 'Tartaruga Marinha' 
(Tamar), do extinto Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF). As ba
ses da lagoa Monsarás e da Reserva Bioló
gica de Comboios, ambas no município de 
Linhares (ES), já soltaram no mar respec
tivamente 18.400 e 13 mil filhotes. Are
cém-implantada base de Guriri, no muni
cípio de São Mateus (ES), soltou sete mil fi
lhotes. A tartaruga-gigante Dermochelys 
coriacea, uma das espécies mais ameaça
das de extinção no Brasil, também procu
ra essas praias para reprodução. A libera
ção de apenas mil filhotes dessa tartaruga 
este ano deixa os técnicos preocupados com 
o futuro de sua população. O projeto man
tém equipes técnicas e científicas para pro
teção das tartarugas também na Bahia, em 
Sergipe e no arquipélago de Fernando de 
Noronha . 

quisa antropométrica e biomecânica de ~ 

3 .100 operários de 26 indústrias de trans- ! 
formação do Rio de Janeiro, na faixa etá- ~ 
ria de 18 a 65 anos. A pesquisa, coordena- º 
da por Diva Maria Pires Ferreira, chegou ] 
a resultados importantes, com vistas à de
finição de dimensionamentos adequados 
para produtos e postos de trabalho. A aná
lise das variáveis 'estatura e peso', por 
exemplo, apontou diferenças morfológicas 
significativas relacionadas a fatores só
cio-econômicos, demográficos e raciais. Os 
resultados da pesquisa, em dois volumes, 
serão distribuídos a universidades de dese
nho industrial e engenharia, como contri
buição para que os futuros projetos nacio
nais sejam adaptados especificamente pa-
ra maior conforto e segurança do trabalha
dor brasileiro. 

INFORMÁTICA 
LA TINO,AMERICANA 

A vigência da Lei n? 7.232 / 84 - a 'Lei 
da Informática', que estabelece a reserva 

~;iii~~;;;;l~l de mercado para a indústria nacional do 
] setor - expirará em 20 de outubro de 1992. MEGADIVERSIDADE 

EM CHAMAS 

AS MEDIDAS 
DOS BRASILEIROS 

A utilização de equipamentos copiados 
de modelos estrangeiros e inadequados ao 
padrão antropométrico do trabalhador bra
sileiro é responsável por inúmeras doenças 
ocupacionais, que afetam sobretudo a co
luna e a visão, e até por graves acidentes 
de trabalho. Na tentativa de fornecer ele
mentos que permitam controlar esses pro
blemas, a Unidade de Programas de Dese
nho Industrial do Instituto Nacional de 
Tecnologia (INT) realizou em 1986 a pes-
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"' Esta data parece, contudo, muito distante 
j para alguns grupos brasileiros. Ao compa
<i rarem a evolução da indústria de informá
§ tica brasileira com a dos países desenvol-

vidos, esses grupos consideram prejudicial 
ao desenvolvimento econômico do país a 
manutenção da lei e insistem em que ela se 
torne mais flexível antes daquela data. O 
Banco lnteramericano de Desenvolvimen
to (BID) comparou a situação do Brasil 
com a da Argentina e do México e chegou 
a uma conclusão bem diferente. O resulta
do desse exame está no relatório de 1988 
do BID sobre o progresso econômico e so
cial na América Latina. A análise da indús-
tria de informática nos três países, quanto 
a produção e emprego, é extremamente fa
vorável ao Brasil. O documento, dado seu 
caráter técnico, constitui-se em importan
te elemento para a avaliação dos resulta
dos da aplicação da Lei da Informática. 
Suas conclusões coincidem com declarações 
recentes do presidente da Cobra Compu
tadores, Ivan da Costa Marques (ver 'Con
tagem regressiva contra a informática na
cional', em Ciência Hoje n? 51, p. 73), pa
ra quem a questão da reserva de mercado 
está diretamente ligada à autonomia tecno
lógica e, a partir daí, à garantia de uma me
lhor posição para o Brasil na divisão inter
nacional do trabalho. 

O Brasil ocupa o primeiro lugar entre 
os países que se destacam pela megadiver
sidade - neologismo que significa 'gran
de variedade de espécies na fauna e na flo
ra'. Só a ordem dos primatas é representa
da no país por 16 gêneros e 52 espécies. No 
entanto, durante o I Simpósio sobre Con
servação da Diversidade Biológica no Bra
sil, o professor Gustavo Fonseca, do De
partamento de Zoologia da Universidade 
Federal de Minas Gerais, assinalou que, so
mente no ano passado, entre quatro e 20 
milhões de hectares de floresta virgem fo
ram derrubados ou queimados na região 
amazônica. "Mesmo a estimativa de qua
tro milhões já é suficiente para arrepiar os 
cabelos de qualquer conservacionista", 
afirmou. O simpósio, com cerca de 250 
participantes, foi promovido pela Funda
ção Biodiversitas, entidade recém-criada 
em Minas Gerais, que se une ao esforço 
mundial em defesa da biodiversidade, fa
zendo-se presente no projeto 'Oferta para 
o futuro'. Este projeto, coordenado pelo 
Instituto de Recursos Mundiais (EUA) e 
pela União Internacional de Conservação 
da Natureza (Suíça), pretende estabelecer 
um programa em escala planetária para en
trar em ação em 1990. 
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Esta marca tem um significado 
muito importante para todos nós. 

Ela está presente em várias obras. 
Reparos, expansão, melhoria da rede elétrica e em tudo o que é preciso 
ser feito para melhorar as condições de vida das pessoas. 
Ela traduz um compromisso social. 
Através de programas comunitários, de utilidade pública e de desenvol
vimento de novas tecnologias para o futuro. 
Ela identifica a ELETROPAULO. 
Uma empresa moderna, dinâmica e empenhada em cumprir o seu 
dever social: O de garantir a energia elétrica como fonte indutora de 
desenvolvimento e a serviço do homem. 
E isso não é de hoje. . 

SECRETARIA 
DE ENERGIA E 
SANEAMENTO 

Uma nova identidade. 
O compromisso de sempre. 

NOVO TEMPO 

GOVERNO DE SÃO PAULO 
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A TORRE DA MATRIZ 
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Toda cidade tem seu símbolo. 
Um monumento, a paisagem, 

· o estilo dos edifícios. 
São Paulo não deixa por menos: 

tem a matriz do Banespa. 
O prédio que já foi a maior 

edificação de concreto armado 
do mundo, e que até hoje guarda 

um charme especial. 
Só que e&5e símbolo vai mais longe. 

Representa o progresso, o 
desenvolvimento, o apoio a 
quem quer crescer em sua 

atividade, no Brasil e no exterior. 
Uma força que se projeta 
nas agências Banespa do 

país inteiro. 
A torre da matriz. 

Garantia da melhor 
assistência bancária . 

banesj)a 
O BANCO FORTE 
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