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CARTAS DOS LEITORES 

FRACTAIS 
Em Ciência Hoje n? 38, li a 

resposta que foi dada a um leitor sobre 
o que é um fractal e para que é usado. 
Entendi por alto o que seria, mas 
gostaria de uma explicação mais 
simplificada, visto que nunca tinha 
ouvido falar em fractais. 
Mônica Abboud, Andirá (PR) 

• Você certamente leu o boxe sobre 
fractais que acompanhou o artigo 
'Fenômenos de agregação', publicado 
no último número da revista. Não é 
propriamente uma explicação 
simplificada, mas é bastante objetiva. 
O estudo dos fractais é recente, e por 
isso desconhecido até mesmo de muitos 
cientistas. Mas no futuro prevê-se que 
terá expansão e numerosas aplicações. 

MULHERES 
CIENTISTAS 

Venho corrigir uma informação 
fornecida em 'É bom saber' de Ciência 
Hoje n? 53. Na lista das participantes 
brasileiras na Conferência Internacional 
sobre o Papel das Mulheres no 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico do Terceiro Mundo, 
realizada sob os auspícios da Academia 
de Ciências do Terceiro Mundo e da 
Agência Canadense de Desenvolvimento 
Internacional, em Trieste, em outubro 
de 1988, faltou meu nome: Shirley 
Schreier, do Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo. Em sessão 
do congresso destinada à divulgação de 
linhas de pesquisa, apresentei uma 
descrição dos projetos em andamento 
no Laboratório de Biofísica Molecular 
do Departamento de Bioquímica do 
IQUSP, sob minha direção. 
Shirley Schreier, São Paulo 
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AS MOÇAS 
As fotos sempre têm função de mais 

alto relevo para o leitor, sobretudo 
quando acompanham o texto.( ... ) 
Magníficas, as fotos das 'moças' de 
José de Alencar (Ciência Hoje n? 49), 
só que tudo anônimo, atemporal, sem 
nenhuma referência. Contudo elas são 
reais, e os dados disponíveis devem ser 
dados ao leitor como legenda. 
Da mesma forma, a belíssima foto 
do n? 51, p. 18 ( ... ). Também 
no n? 51, magnífico o trabalho sobre 
marsupiais, mas os desenhos 
comportavam uma escala de referência 
da dimensão. E no n? 49 (p. 14), salvo 
equívoco de nossa parte, o mícron é a 
milésima parte do milímetro e não do 
metro. Com agradecimentos por tanto 
ensinamento contido na revista ( ... ) 
Nelson Brotto, São Paulo 

• Agradecemos a leitura atenta e as 
palavras elogiosas. As fotos dos artigos 
'As moças de José de Alencar' e 'Surge 
um novo paradigma industrial' têm 
mais uma função ilustrativa da época 
do que propriamente informativa e por 
isso não comportavam legendas. Além 
disso, foram publicadas com os devidos 
créditos: no primeiro, são fotos do 
arquivo da Fundação Casa de Rui 
Barbosa e do arquivo do fotógrafo 
Jorge H. Papf, hoje pertencente à 
Coleção do Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro, ambos abertos ao 
público. No segundo artigo, trata-se de 

uma foto da agência Keystone. 
Admitimos que os desenhos dos 
marsupiais poderiam ter sido 
acompanhados de uma escala das 
dimensões, mas estas são citadas no 
texto. E o µm (micrometro ou mícron) é 
realmente a milionésima parte do 
metro, e não a milésima, como saiu, 
por um lapso. 

PROTEÍNAS 
AgradeçcJ a publicação do meu artigo 

'Seqüenciamento de proteínas', em 
Ciência Hoje n? 53. Cumprimento a 
equipe pela boa apresentação do 
trabalho. Solicito apenas que sejam 
anotadas as falhas assinaladas às 
páginas 49, 54 e 55. Tais falhas, a meu 
ver, não chegam a afetar a qualidade 
do trabalho, mas poderiam ser 
corrigidas, em nome do rigor científico. 
Lauro Morhy, Departamento de Biologia 
Celular, Universidade de Brasília 

• Problemas de produção gráfica 
causaram, de fato, a eliminação 
de um átomo de oxigênio na fórmula geral 
do aminoácido (p. 49) e da indicação 
da eletrof orese no mapa peptldico 
do hidrolisado tríptico de BTCI (p. 55). 
Ambas as figuras são agora 
repetidas com as correções. Na p. 54 
(1 :1 coluna, linha 55), o certo 
é DABTH-aminoácido, 
e não DBTH-aminoácido, 
como foi publicado. 



CARTAS DOS LEITORES 

NOMES DE TRIBOS 
Noto em Ciência Hoje o emprego 

desnecessário e confuso de letras que 
não são usadas no idioma português -
especialmente o W e o Y - para grafar 
palavras originárias de línguas que não 
empregam o alfabeto romano (e, muitas 
vezes, nenhum outro), como é o caso 
da língua dos iorubas (ver 'Os nagôs 
eram iorubas', em Ciência Hoje das 
Crianças, que acompanha o n? 47). 
Creio que, nesses casos, deveria ser 
adotada a diretriz de só utilizar letras 
do nosso alfabeto. É o que se passa, 
por exemplo, com as tribos indígenas 
brasileiras ( ... ) A revista se serve do K e 
do Y, por exemplo, nas palavras 
Mentuktire e Kayapó ( ... ) Por que não 
escrever, como ensina o Aurélio, 
Mentuctire e Caiapó? 
Anthony Ralph Handler, Niterói (RJ) 

• Adotamos em Ciência Hoje a 
Convenção para a Grafia dos Nomes 
Tribais (CGNT), mas reconhecemos que 
o assunto é controverso, cabendo 
opiniões diferentes, como o leitor pode 
constatar lendo as duas respostas que se 
seguem, elaboradas por especialistas 
conceituados, ambos colaboradores da 
revista. A primeira é de Julio Cezar 
Melatti, do Departamento de 
Antropologia da Universidade de 
Brast7ia, autor do artigo 'Shoma Wetsa, 
a história de um mito' (Ciência Hoje 
n? 53). A segunda, de Aryon 
D. Rodrigues, do Departamento de 
Lingülstica da mesma universidade, 
autor de Línguas brasileiras: para 
o conhecimento das línguas indígenas, 
publicação da Ed. Loyola (SP), em 1986: 

Apesar do que foi indicado no 
parecer técnico sobre meu artigo 
'Shoma Wetsa, a história de um mito', 
eu mantive os nomes das sociedades 
indlgenas grafados segundo a ortografia 
oficial brasileira, com a letra inicial em 
minúscula e usando inclusive o s para 
fazer-lhes o plural. A Convenção para a 
Grafia dos Nomes Tribais (CGNT) só 
foi publicada em um dos primeiros 
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números da Revista de Antropologia, 
pouco conhecida fora dos meios 
académicos, e em Leitura de Etnologia 
Brasileira, volume organizado por Egon 
Schaden e publicado pela Companhia 
Editora Nacional em 1976. Nem todos 
os etnólogos brasileiros a conhecem. 
Além disso, a CGNT não é mais precisa 
do que a grafia oficial. Ela dá uma 
aparência de 'nome cientzfico' aos 
nomes das sociedades indlgenas, como 
se fossem espécies animais e vegetais. A 
CGNT não é utilizada pelos dicionários, 
que são o recurso mais imediato para 
dirimir dúvidas dos não especialistas. 
Sendo uma llngua viva, o português é 
capaz de incorporar esses nomes 
indlgenas. Por que um tratamento 
especial a eles, se escrevemos 
normalmente 'ciganos', 'judeus', 
'bascos', 'cingaleses', 'alemães' etc.? 
Convém ainda lembrar que, em geral, 
os nomes das sociedades indlgenas não 
constituem autodenominações, tendo 
sido atribuldos pelos 'civilizados' ou 
por outros lndios. Não estaremos 
mostrando maior respeito pelos caiapós 
se escrevermos Kayapó, pois não 
modificamos assim a etimologia (tupi, 
que não é a llngua dos caiapós) do 
termo, que quer dizer 'parecido com 

~ macaco'. Os pesquisadores que 
! publicam em francês, inglês, alemão e 
:- em outras llnguas não fazem uso da 
~., CGNT: o nome dos xavantes deve ser 
- escrito Xavânte pela CGNT, mas os 
g franceses usam Chavante (aliás, tirado 
,::, da nossa antiga grafia) 
i e os norte-americanos Shavante. E essa 
~ grafia de aparência tão precisa 
~ (Xavânte) é aplicada para nomear três 
~ sociedades indlgenas diferentes, duas 
~ delas 1·á extintas. Os atuais xavantes 
~ 
º chamam a si mesmos de Akwên (seria 
] mais preciso usar Akwe, mas a CGNT 

não utiliza o til). 
Chamo a atenção, no entanto, para o 

fato de que a opinião acima expressa 
diz respeito à grafia dos nomes pelos 
quais as sociedades indlgenas são 
conhecidas entre nós. São diferentes os 
casos das palavras pertencentes, elas 
mesmas, a llnguas indlgenas. Reconheço 
nestes casos a necessiddde de grafias 
especiais. Por isso, usei Shoma Wetsa 
para escrever o nome da personagem de 
meu artigo. A llngua marubo tem certos 
sons que não são usados no português e 
vice-versa. Por isso, convencionou-se 
usar os dlgraf os eh e sh para 
representar fonemas distintos daquela 
llngua. O primeiro corresponde a um 
fonema que nós também representamos 
com eh. Mas, apesar de parecida, a 
pronúncia do segundo é feita com a 
ponta da llngua voltada para trás. 
Assim, a grafia kocho corresponde ao 
nome que os lndios dão ao boto 
(mamifero aquático), mas kosho é a ave 
a que chamamos cujubim. Na 
elaboração de alfabetos para llnguas até 
então ·sem escrita, os lingüistas têm 
procurado fazer corresponder, a cada 
fonema, uma letra ou dlgraf o. 

Com respeito à estranheza 
manifestada pelo leitor Anthony Ralph 
Handler, cabem um esclarecimento e 
uma inf armação. O esclarecimento é o 
de que não é correto dizer que as letras 
w e y, e também a letra k, "não são 
usadas no idioma português". Elas são 
usadas e bastante. A diferença que há 
entre essas três letras e as demais do 
alfabeto adotado pelas ortografias 
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oficiais do Brasil e de Portugal (em 
quaisquer de suas variantes recentes) é 
que são letras de uso restrito. As 
'Instruções para a organização do 
Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa', aprovadas pela Academia 
Brasileira de Letras em 12 de a~osto de 
1943, estipulam que "o alfabeto 
português consta fundamentalmente de 
23 letras: a, b ... " (sem incluir aí o k, o 
w e o y), mas acrescenta: "Além dessas 
letras, há três que só se podem usar em 
casos especiais: k, w, y." A seguir, as 
instruções prescrevem as situações em 
que se usam essas letras: "Empregam-se 
em abreviaturas e símbolos, bem como 
em palavras estrangeiras de uso 
internacional: K = potássio; 
kg = quilograma; kW = quilowatt; 
etc. Os derivados portugueses de nomes 
próprios estrangeiros devem escrever-se 
de acordo com as f armas primitivas: 
kantismo, keplerismo etc." Como as 
instruções ortográficas da Academia 
Brasileira de Letras têm valor oficial no 
Brasil, k, w e y integram oficialmente o 
alfabeto da língua portuguesa neste país 
(situação análoga ocorre em Portugal 
com as normas lá aprovadas, idênticas 
às brasileiras no essencial). Note-se, 
entretanto, que, além de abreviaturas e 
símbolos, derivados portugueses de 
nomes próprios estrangeiros e de 
palavras estrangeiras de uso 
internacional (software, byte, layout, 
silkscreen), previstos nas instruções 
ortográficas, se escrevem correntemente 
com k, w e y, no Brasil (em parte, 
também em Portugal e demais domínios 
da língua portuguesa), e assim também 
nomes próprios de origem estrangeira, 
como Kléber, Kátia, Wt7son, Newton, 
Wanda, Yara, Clayton; nomes de 
empresas, como Karango Veículos, Ki 
Pastel; nomes de marcas comerciais e 
industriais, como Kolynos, Wella, 
Kombi, Kibon; nomes de lugares no 
Brasil, como Kroeff (RS), Wagner 
(BA), Werneck (RJ); e sobrenomes 
brasileiros oriundos de outras llnguas: 
Krieger, Weber, Kaminski, Yang, 
Krenak etc. Observe-se que uma atitude 
inconseqüente, que só não é perversa 
por não ser refletida, é a dos que não 
ensinam às crianças, na alfabetização, 
as letras k, w e y, sem as quais não se 
podem escrever nem os nomes de 
presidentes da República como 
Wenceslau Braz, Washington Luiz, 
Juscelino Kubitschek e José Sarney, nem 
os de seus colegas de classe chamados 

agosto de 1989 

Wt7son, Crodowaldo, Yara, Kátia. 
A inf armação diz respeito 

especificamente aos nomes de povos 
indígenas: com o propósito de 
normalizar a grafia dos nomes desses 
povos, que figuram na literatura dos 
séculos XIX e XX com múltiplas 
variantes (Chavante, Xavante; Gê, lê, 
Gês, Gez; Guayaná, Guaianás, 
Guayanaz, Guaianazes; Kayapó, 
Kaiapó, Cayapó, Caiapó, Caiapós etc.), 
a Associação Brasileira de Antropologia 
aprovou em 1953 uma convenção para 
uso nos escritos científicos sobre os 
índios brasileiros. Ela foi publicada na 
Revista de Antropologia, vol. 2, n? 2, 
de 1954, pp. 150-152 (no vol. 3, n? 2, 
pp. 125-132, da mesma revista, foi 
publicada uma lista com a maioria dos 
nomes de povos indígenas do Brasil 
grafados de acordo com a convenção). 
Entre outras coisas, a convenção 
recomendou o uso da letra k para 
uniformizar a representação gráfica da 
consoante oclusiva velar surda, que 
antes se escrevia ora com c (Cayapó), 
ora com qu (Quiriri), ora com k 
(Kayapó, Kirirí); da letra w para 
distinguir, diante de vogal, a semivogal 
posterior da vogal alta correspondente, 
as quais têm uma só representação na 
ortografia portuguesa (Waiwái, 
Nahukwá, Winá); e da letra y 
igualmente para distinguir, diante da 
vogal, a semivogal anterior da vogal 
alta correspondente, também com uma 
só representação ortográfica em 
português (Yawalapití, Íyemi, Kayapó, 
Y anomámi). Esse tratamento é aplicado 
aos nomes oriundos de llnguas 

indígenas, mas não aos nomes 
consistentes de palavras ou locuções do 
léxico português tradicional, como 
Canela, Coroado, Cabeça-seca, 
Canoeiro, Botocudo etc. 

O Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa da Academia Brasileira de 
Letras, editado em 1981, incluiu -grande 
número de nomes de povos indígenas 
adaptados às normas ortográficas que o 
regeram, como caiuá ( = Kaiwá), 
iaualapiti ( = Yawalapití)" etc. Produziu-se 
nele, entretanto, em certa medida, o 
que os antropólogos procuraram 
corrigir em 1953: apesar de uma das 
finalidades de um vocabulário 
ortográfico ser a uniformização da 
grafia das palavras, o Vocabulário da 
Academia duplica ou triplica a escrita 
de não poucos nomes de povos 
indígenas: caiabi e cajabi ( = Kayabí); 
iabaana e jabaana ( = Yabaána); 
guaitacá e goitacá ( = Waitaká) etc. 

Embora proposta pela Associação 
Brasileira de Antropologia como uma 
normalização destinada a obter maior 
precisão no uso técnico e cientifico, a 
convenção de 1953, cujo principal 
artífice foi o lingüista Mattoso Câmara 
Jr., teve um êxito considerável, pois 
não só teve seu uso firmado entre os 
antropólogos brasileiros durante os 36 
anos já decorridos desde sua adoção, 
mas também foi adotada por outros 
cientistas sociais, pela maioria das 
organizações, leigas ou religiosas, que 
atuam junto a povos indígenas, pelo 
órgão governamental a que estão afetos 
os assuntos indígenas - a Funai -, 
e pela imprensa escrita em geral. 
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A perda de camadas sucessivas de pele, seguida de uma reação inflamatória e infla
mações bacterianas secundárias, está entre os sintomas do fogo selvagem, uma doença 
de origem autóctone entre nós, mas que permanece desconhecida pelos brasileiros. 
Por Orcanda Andrade Patrus. 

As crianças que sofrem da síndrome de Down, conhecida popularmente pelo nome 
de mongolismo, graças a uma série de atividades podem ter um maior desenvolvi
mento motor, cognitivo e afetivo. Basta saber planejar. Por Silvana Maria Blascovi
Assis e Maria Inês Bacellar Monteiro. 

PERFIL 14 

JOSÉ BONIFÁCIO, CONSERVACIONISTA 
José Augusto Pádua 

JOSÉ BONIFÁCIO, MINERALOGISTA 
M. Portugal Ferreira 

Decorrido um século e meio da morte de José Bonifácio de Andrada e Silva, um 
dos patriarcas da independência brasileira, a leitura de suas obras ainda se revela 
fonte de surpresas. Delas ressalta o perfil de um iluminista culto, preocupado com 
a preservação da natureza. 

ARTIGOS 

A GUERRA QUÍMICA DOS CUPINS 26 
Ana Maria Costa Leonardo 

No mundo dos insetos sociais, a preservação das espécies depende sobretudo de uma 
eficiente defesa do grupo. E nas atividades de defesa de seu termiteiro, nenhum inse
to emprega um arsenal químico tão variado quanto os cupins, nem apresenta siste
mas de ejeção tão originais. 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA 36 
Jonas Miranda e Luiz Velho 

Uma série de dispositivos gráficos à disposição do usuário começa a permitir a cria
ção de imagens sofisticadas, promovendo progressos significativos na compreensão 
de fenômenos estudados pela ciência. A estação gráfica está substituindo, aos pou
cos, a velha prancheta. 
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ITAPARICA: NOVOS DESTINOS 

DEZ MIL ANOS DE HISTÓRIA, ADEUS 
Gabriela Martin 

BICHOS E PLANTAS NO DOCE MAR 
DO SERTÃO 
Ricardo Braga e Raimundo Lima 

TERRA POR TERRA NA BEIRA 
DO GRANDE LAGO 
Maria Lia Corrêa de Araújo Pandolfi 
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A construção da hidrelétrica de Itaparica levou 13 longos anos. Depois de inaugura
da em 1988, na urgência de estancar o racionamento de energia do Nordeste, are
presa se revelou o grande pólo das mudanças sofridas pela região. A obra mudou 
o equilíbrio ecológico de uma vasta área, transtornou os hábitos dos pequenos agri
cultores e submergiu inscrições pré-históricas que contam a vida de tribos milenares. 
ltaparica faz, agora, um balanço dessas transformações. 

UM MUNDO DE CIÊNCIA 64 

Certos padrões de comportamento estão contribuindo decisivamente para o proces
so de endemização da doença de Chagas no Brasil. A construção de casas de pau-a
pique, por exemplo, favorece a instalação e proliferação do barbeiro, transmissor 
da doença. Por Ricardo Ventura Santos. 

OPINIÃO 66 

Tomaz Langenbach comenta que muitas vezes o uso de uma sofisticada tecnologia 
de pesticidas na agricultura traz mais prejuízos do que vantagens. E aponta os obstá
culos a serem vencidos para que o meio ambiente não se torne a principal vítima 
de agricultores desinformados. 

É BOM SABER 70 

Diana Mahul, da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio de Janeiro, e Rita 
de Cássia Barradas Barata, autora do livro Meningite: uma doença sob censura?, 
discutem a ocorrência de uma epidemia nacional de meningite e comentam que os 
índices variam de estado para estado. 
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Departamento Comercial: Álvaro Roberto S. Moraes (gerente), 
lrani F. Araújo (secretária). 

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

_____ _, cooperação entre os pesquisadores; zelar pe-

la manutenção de elevado padrão de ética entre os cientistas; 
defender os interesses dos cientistas, pelo reconhecimento de sua 
operosidade, respeito à sua pessoa, liberdade de pesquisa e de 
opinião, bem como do seu direito aos meios necessários à reali
zação de seu trabalho; lutar pela remoção de empecilhos e in
compreensões que embaracem o progresso da ciência; lutar pe
la efetiva participação da SBPC em questões de política e pro
gramas de desenvolvimento científico e tecnológico que aten
dam aos reais interesses do país; congregar pessoas e institui
ções interessadas no progresso e na difusão da ciência; apoiar 
associações que visem a objetivos semelhantes; representar aos 
poderes públicos ou a entidades particula~es, solicitando medi
das referentes aos objetivos da Sociedade; incentivar e estimu
lar o interesse do público em relação à ciência e à cultura; e aten
der a outros objetivos que não colidam com seus estatutos. 

Atividades da SBPC. A SBPC organiza e promove reuniões 
anuais durante as quais cientistas, estudantes e professores têm 
oportunidade de comunicar seus trabalhos e discutir seus pro
jetos de pesquisa. Temas e problemas nacionais e regionais são 
expostos e discutidos, com audiência franqueada ao público em 
geral, que pode participar dos debates. Assuntos das mais va
riadas áreas do conhecimento são tratados com a participação 
de entidades e sociedades científicas especializadas. 

Fundada em 8 de junho de 1948, a SBPC reúne hoje mais 
de 20.000 associados, e em suas reuniões apresenta cerca de 2.800 
comunicações de trabalhos científicos e realiza 250 mesas
redondas, cursos e conferências : Através de suas secretarias re
gionais, promove simpósios, encontros e iniciativas de difusão 
científica ao longo de todo o ano. 

A SBPC edita a revista Ciência e Cu/1ura. São publicados 
suplementos durante as reuniões anuais, contendo os resumos 

Encarte Infantil (bimestral): Guaracira Gouvêa (coordenadora), 
Ângela R. Vianna (editora de texto), Gian Calvi (diretor de arte) . 

Colaboraram neste nÍlmcro: Beta Fclício (fotografia); Sônia Re
gin a P. Cardoso (pesqui sa iconográfica); E li sa Sa nkuev it z (re
visão); Maria Luiza X . de A. Borges (edição de texto); lldeu de 
Castro Moreira (editor). 
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Conselho Científico: Antônio Barros de Castro (Faculdade de 
Economia e Administração, UFRJ), Antônio Barros de Ulhoa 
Cintra (Hospital das Clínicas, USP), B. Boris Vargaftig (Insti
tuto Pasteur, França), Carlos Chagas Filho (Instituto de Biofí
sica, UFRJ), Carlos M . Morei (Fundação Oswaldo Cruz), Ca
rolina Bori (Instituto de Psicologia, USP), Crodovaldo Pavan 
(Instituto de Biologia, Unicamp), Dalmo Dallari (Faculdade de 
Direito, USP), Darcy Ribeiro (Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais, UFRJ), Elisa Ido Carlini (Departamento de Psicobiolo
gia, EPM), Fernando Gallembeck (Instituto de Química, Uni
camp), Francisco Weffort (Faculdade de Filosofia, USP), Gil
berto Velho (Museu Nacional, UFRJ), Herbert Schubart (Insti
tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Herman Lent (De
partamento de Biologia, Universidade Santa Úrsula), João Stei
ner (Instituto de Pesquisas Espaciais), José Antônio Freitas Pa
checo (Instituto Astronômico e Geofísico, USP), José Golden
berg (Instituto de Física, USP), José Reis (SBPC), José Ribeiro 
do Valle (Departamento de Farmacologia, EPM), José Seixas 
Lourenço (Instituto de Geociências, UFPA), Leopoldo Nach
bin (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CNPq), Luís de Cas
tro Martins (Laboratório Nacional de Computação Científica, 
CNPq), Maurício Mattos Peixoto (Academia Brasileira de Ciên
cias), Miguel Covian (Faculdade de Medicina de Ribeirão Pre
to, USP), H. Moysés Nussenzveig (Departamento de Física, 
PUC/ RJ), Newton Freire-Maia (Departamento de Genética, 
UFPR) , Oscar Sala (Instituto de Física, USP), Oswaldo Por
chat Pereira (Centro de Lógica, Unicamp), Otávio Elísio Alves 
de Brito (Instituto de Geociências, UFMG), Pedro Malan (De
partamento de Economia, PUC/ RJ), Ricardo Ferreira (Depar
tamento de Química Fundamental, UFPE), Sylvio Ferraz Mel 
lo (Instituto Astronômico e Geofísico, USP), Telmo Silva AraÍljo 
(Departamento de Engenharia Elétrica, UFPB), Warwick E. Kerr 
(Departamento de Biologia, UFMA). 

Sucursal Belo Horizonte: Ângelo B. Machado, Roberto Barros 
de Carvalho, Marise Souza Muniz e Maria Adelaide Nagem Mo
reira - Depto . de Zoologia do Instituto de Ciências Biológi
cas, UFMG. C. Postal 2486 , CEP 31160, tel.: (03 I) 443-5346. 

Sucursal Brasília: Maria Lúcia Maciel, Luiz Martin s - Depto. 
de Sociologia, UnB - ICC - Ala Centro - Campus Universi
tár10 - 70910 - Brasília, tel. : (061) 273-6571. 

Sucursal Curitiba: Glaci Zancan, Myriam Regina Dei Vecchio 
de Lima - Travessa Alfredo Bufren, 140, subsolo, CEP 80020, 
tel.: (041) 233-8619 . 

dos trabalhos científicos apresentados. Além desta revi sta e de 
Ciência Hoje, a SBPC tem publicado boletins regionai s e volu
mes especiais dedicados a simpósios que organiza periodicamente. 

O corpo de associados. Podem associar-se à SBPC cientis
tas e não-cientistas que manifestem interesse pela ciência; basta 
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co Costa); AM - Instituto Nacional de Pesqui sas da Amazô
nia - INPA, Alameda Cosme Ferreira, 1.756, tel.: 236-9400 

ramal I 36 (Adalberto Luís Vai); BA - Univ . Federal da Bahia , 
Instituto de Física, Campus Universitário da Federação, tels.: 
247-2714 e 247-0646 (Caio Mário Castro Castilho); CE - Univ. 
Federal do Ceará, Centro de Ciências da SaÍlde, Depto. de Fi
siologia e Farmacologia, C. Postal 12155, Benfica, 60.000, For
taleza - CE, tel.: 227-2420 (Marcus Raimundo Vale); Curitiba 
(seccional) - Univ. Federal do Paraná, Instituto de Bioquími
ca, C. Postal 939 (Glaci Therezinha Zancan); DF - Univ. de 
Brasília, Instituto Central de Ciências, Bl. A, sobreloja, sala 301, 
tel.: 273-4780 (João Luís Homem de Carvalho); ES - Univ. 
Federal do Espírito Santo, Depto. de Física, Campus Universi
tário, tel.: 227-4733 ramal 267 (Klinger Marcos Barbosa Alves); 
GO - Univ. Federal de Goiás, Instituto de Ciências Biológi
cas, Depto. de Fisiologia e Farmacologia, tel.: 261-0333 r. 150 
ou 152 (Joaquim Tomé de Souza); Londrina (seccional) - Univ. 
Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Depto. r 
de Biologia Geral, C. Postal 6001, tel. : 27-5151 ramal 247 ou . 
477 (Ana Odete Santos Vieira); MA - Rua Andaraí, 11 Qua

dra P. S. Francisco, tel.: 222-4338 (Vera Lúcia Rolim Sales); 

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

Sucursal Porto Alegre: Edmundo Kanan Marques, José Secun
dino da Fonseca - Travessa Luiz Englert, s/nº - Prédio 20 
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(05 I 2) 27-5529. 

Sucursal Recife: Sergio M. Rezende, Cr ist ina Teixeira V. de Mel
lo (estagiária) - Praça das C in co Pontas, 32 I, I ~ a nd ar, São 
José, CE P 50020, tel.: (081) 224-8511. 

Sucursal São Carlos: José Albertino Rodrigues , José G. Tundi
si, Dietrich Schiel, Yvonne P. Mascarenhas, Nelson Studart Fi
lho, Carlos i)' Alkaine, Angelo Cesar Piasse - Coordenadoria 
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Julho , 1.227, CEP 13560, tel.: (0162) 72-4600. 

Sucursal São Paulo: José Carlos C. Maia, Vera Rita Costa, Wil
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adquirir-se Ciência Hoje (preço sujeito a conf'irma,ào). Na se
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tribuíram o Conselho Nacional de Dese nvolvimento Científico 
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MT - C. Postal 998 (José Domingues de Godói Filho); MS -
C. Postal 189 (Wilson Ferreira de Melo) ; MG - Rua Piemmon
te , 590, tel.: 441-2541 (Ewaldo Mello de Carvalho); PA - Rua 
Olaria . Conj. Orquídea, R-1, c/25, tel.: 229-2088 ramal 453 (Ola
vo de Faria Galvão); PB - Univ. Federal da Paraíba, C. Pos
tal 5023, Cidade Universitária (Henrique Gil da Silva Nunes
maia); PR - Univ. Estadual de Maringá, av. Colombo, 3.690, 
tel.: 22-4242 ramal 313 ou 265 (Ueslei Teodoro); l'elotas (sec
cional) - Univ. Federal de Pelotas, Depto. de Ciências dos Ali
mentos (José Antônio G. Aleixo); PE - Prédio do CNPq, ANE 
1~ andar, Pç. das Cinco Pontas, 321, S. José, tel. 224-8511 (Luiz 
Antônio Marcuschi); PI - Rua Prof. Darcy Araújo, 1.639, São 
Cristóvão, tels .: 232-1212 ou 232-1211 ramal 250 (Manoel Cha
ves Filho); RN - Univ. Federal do Rio Grande do Norte , Cen
tro de Ciências Exatas, Depto. de Informática , Campus Uni
versitário - Natal (Pedro Fernandes Maia); RS - Travessa Luiz 
Englert, s/n? - Prédio 20 - Sala 09 - Campus Central da 
UFRGS, tel.: 27-5529 (Bazilicia C. de Souza); RJ - Av. Ven
ces lau Brás, 71, fundos , casa 27, tel.: 295-4442 (Carlos Alberto 
Coimbra); RO - Univ. de Rondônia, av. Presidente Dutra, 
s/ n?, tel. : 223-3262 ramal 33 (Sebastião L. dos Santos); SP (su
bárea 1) - Univ. de São Paulo, Faculdade de Filosofia , Letras 
e Ciências Humanas , Depto. de Geografia, C. Postal 8105, tel.: 
262-6314 (José Pereira de Queiroz Neto); SP (subárea li) - Es
cola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Depto. de Gené
tica, C. Postal 83, Piracicaba, tel. 33-001 I ramal 125 ou 126 (Ge
raldo Antonio Tosello); SP (subárea Ili) - Univ. Estadual de 
São Paulo, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Ja
boticabal, tel.: 22-4000 ramal 229 ou 230 (Sarnira Miguel Cam
pos de Araújo); SC - Univ. Regional de Blumcnau, rua Antô
nio da Veiga, 140, C. Postal 7-E, tel. : 22-8288 ramal 33 (Ivo 
Marcos Theis); Santa Maria (seccional) - Univ. Federal de Santa 
Maria, Depto. de Física, Campus Universitário, tel. : 226-1616 
ramal 2.137 ou 2 .455 (Ronaldo Mota); SE - Rua Hemetrio 
Gouveia, 210, Praia 13 de Julho, tel.: 224-1331 (Maria Helena 
Santa Cruz). 
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AO LEITOR 

NOVOS CAMINHOS 
PARA O ENSINO SUPERIOR 

A crise crônica que aflige o ensino superior parece 
ter chegado finalmente a um ponto crítico, ameaçan
do a legitimidade e a credibilidade das universidades 
mais sólidas e mais prestigiadas do nosso país. Os sin
tomas mais visíveis da crise são a sucessão intermi
nável de greves que desorganizam todo o sistema de 
ensino e os conflitos internos, gerados pela excessiva 
politização dos processos sucessórios. Constatamos, 
diante desse quadro, que soluções ardorosamente de
fendidas nos últimos anos como panacéias para os 
males da universidade estão, de fato, criando proble
mas pelo menos tão sérios como os que propunham 
resolver. A receita incorporada no binômio democra
cia-autonomia vem sendo aplicada de forma inade
quada à instituição. Por isso, não tem sido capaz nem 
de legitimar os dirigentes, nem de promover a admi
nistração competente e responsável da vida acadêmi
ca, nem, muito menos, de desenvolver uma qualida
de de ensino e pesquisa que justifiquem os altos cus
tos da universidade. 

Boa parte da dificuldade em superar a crise do en
sino superior decorre de que as soluções foram pro
postas num debate de âmbito restrito, muitas vezes 
resumido ao confronto entre os estabelecimentos fe
derais e o Ministério da Educação. Desta forma, de
senvolveu-se uma visão exclusivamente interna dos 
problemas e, conseqüentemente, permeada e distor
cida pela perspectiva corporativista dos segmentos que 
compõem a comunidade acadêmica. Por mais que o 
discurso se refira às necessidades da sociedade, estas 
só são analisadas depois de filtradas pela lente dos 
interesses muito concretos dos grupos internos, mui
tas vezes legítimos mas impossíveis de serem atendi
dos em seu conjunto. 

Assim, a elaboração de uma nova Lei de Diretri
zes e Bases da Educação Nacional se apresenta hoje 
como um dos últimos recursos para superação do 
imobilismo gerado nos conflitos internos e alimen
tado pela política corporativista. Não que tal lei possa, 
por si só, resolver todos os problemas e criar uma no
va realidade. Ela pode, porém, ampliar o debate e 
inverter o foco da reflexão, que deveria estar centra
do nas demandas sociais urgentes que a universida
de deve satisfazer e, a partir daí, estabelecer-a legiti
midade diferenciada das reivindicações corporativas, 
definindo prioridades para o encaminhamento de so
luções. 

Caberá também a uma nova Lei de Diretrizes e Ba
ses da Educação Nacional criar novos mecanismos 
institucionais que permitam a formulação ·e a concre
tização de uma política de ensino adequada à reali-
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dade do país. Isso porque a questão central a ser tra
tada é como encaminhar uma solução que garanta ao 
mesmo tempo a democracia dos controles públicos 
sobre o sistema educacional e a autonomia das insti
tuições.Trata-se, portanto, também no setor educa
cional, de desmontar toda a antiquada estrutura au
toritária, centralizada, burocrática e ineficiente que 
caracteriza os órgãos governamentais, e que é respon
sável pela deslegitimação de todas as formas de con
trole exercidas pelo poder público. 

O que ocorre hoje é que a noção de democracia se 
transformou num igualitarismo anárquico ou se di
luiu na fragmentação de demandas sociais corpora
tivas que não são processadas em termos de priori
dade. Dentro desse contexto é que os temas centrais 
a serem discutidos em função de uma nova Lei de Di
retrizes e Bases da Educação Nacional se apresentam: 
os conceitos de democracia e de autonomia devem ser 
repensados e redefinidos, não como fins em si mes
mos, mas como instrumentos para promoção de um 
ensino de alta qualidade, de uma produção científi
ca relevante e de um encaminhamento coletivo de so
luções para os problemas nacionais. Assim, demo
cracia deve significar participação da comunidade aca
dêmica nas decisões, mas também controles sociais 
externos, que assegurem a manutenção de instituições 
de boa qualidade e a subordinação dos interesses cor
porativos aos interesses mais amplos da sociedade; 
deve significar também mais oportunidades de aces
so ao ensino superior público e gratuito. Por sua vez, 
autonomia deve significar não só liberdade de orga
nização interna e de uso de recursos, mas sempre con
dicionada à prévia demonstração de capacidade e 
competência e ao controle público, através de ava
liações de desempenho. 

Definidos o alcance e os limites da autonomia e da 
democracia internas, uma nova Lei de Diretrizes e Ba
ses da Educação Nacional precisaria criar mecanis
mos capazes de garantir o fluxo regular dos recursos 
necessários para melhorar as condições de funciona
mento das instituições existentes e ampliar o sistema 
público de ensino; estabelecer sistemas confiáveis de 
avaliação, tanto do desempenho acadêmico como do 
gerencial; definir organismos para credenciamento das 
instituições de ensino superior, de reconhecimento de 
cursos e diplomas. Criados tais mecanismos, caberia 
então às forças democráticas garantir a elaboração 
de uma nova política para o ensino superior brasilei
ro, que nos permita enfim sair do impasse em que 
nos encontramos. 

Os Editores 



TOME CIÊNCIA 

Fogo selvagem, 
endemia brasileira 
D esde antes da colonização do Brasil, 

b fogo selvagem já atingia os primi
tivos habitantes do nosso território. Rela
tos de autores antigos comprovam que já 
fora constatado à época do descobrimen
to. Ao que tudo indica, trata-se portanto 
de uma doença autóctone. Apesar disso, 
ainda se conhece pouco sobre ela. Também 
conhecida como pênfigo foliáce_o brasilei
ro ou endêmico, caracteriza-se pelo apare
cimento de bolhas flácidas, que vão se di
fundindo por toda a pele e se rompem fa
cilmente, deixando amplas áreas erosadas 
e descamativas. A perda sucessiva das ca
madas da pele que forma as bolhas, a rea
ção inflamatória e as inflamações bacteria
nas secundárias causam um quadro dolo
roso, que leva o paciente a se recolher ao 
leito, comumente em posição fetal, com 
sensações alternadas de intenso ardor e tre
mores de frio. Fig. 1. Auto-anticorpos localizados na bolha acantolítica. 

O agente causal da doença ainda não foi 
determinado, o que impossibilita medidas 
de controle da endemia, que predomina no 
Centro-Oeste do país mas já está se enca
minhando em direção à região Norte. Hoje 
há cerca de 15 mil brasileiros portadores 
de fogo selvagem mas, como não se trata 
de uma doença de notificação compulsó
ria, o número pode estar subestimado. 
Sabe-se com certeza que tem forte predo
minância na zona rural, onde se encontram 
80% dos doentes, e que atinge sobretudo 
a população jovem. 

As primeiras observações médicas do 
pênfigo foliáceo endêmico foram feitas no 
início deste século: em 1900, o professor 
Alexandre Cerqueira, da Faculdade de Me
dicina de Salvador, identificou doentes na
quela cidade e descobriu um foco endêmi
co no sul da Bahia. Outros focos foram 
posteriormente identificados em São Pau
lo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mais tar
de, áreas endêmicas importantes de Goiás 
tornaram-se conhecidas, e nos últimos anos 
a doença expandiu-se para Mato Grosso do 
Sul e Mato Grosso. Já há relatos dos pri
meiros casos na Amazônia , onde o fogo 
selvagem avança pelas regiões desmatadas, 
que começam a receber novos moradores, 
culturas agrícolas e pecuária. 

Várias hipóteses já foram levantadas so
bre a transmissão do fogo selvagem. Pen
sou-se inicialmente que se tratava de uma 
doença contagiosa, pois de 12 a 22% dos 
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casos afetam mais de um membro consan
güíneo da família. Esta hipótese, no entan
to, foi descartada, diante da baixa incidên
cia entre contactantes não relacionados ge
neticamente, como marido e mulher. A 
possibilidade de uma predisposição gené
tica foi também considerada desde os es
tudos iniciais. Pesquisamos, em 1980, an
tígenos de histocompatibilidade (HLA), 
que são marcadores genéticos, constituídos 
por várias especificidades, que podem pre
dispor ou proteger seus portadores de de
terminadas doenças. Encontramos três es
pecificidades dos HLA (Bw 16, Aw26 e 
A24) como favorecedoras do desenvolvi
mento do fogo selvagem e a B7 como pro
vável protetora. 

O agente causal do fogo selvagem não 
foi até o momento identificado. As hipó
teses que o relacionavam a bactérias, espe
cialmente a estreptococos, foram descarta
das. A possibilidade da etiologia virai do 
processo tem encontrado dados que ora a 
confirmam, ora a desautorizam, mas con
tinua sendo a mais provável. Em 1919, o 
professor Antônio Aleixo, da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Minas Gerais, 
propôs a existência de um vetor alado, que, 
nos focos endêmicos, transmitiria o agen
te etiológico de doentes a sadios. Orsini de 
Castro, também professor de dermatolo
gia da mesma faculdade, sugeriu o Simu
/ium pruinosum ('borrachudo') como o res-

ponsável pela transmissão do pênfigo a vi
zinhos da Santa Casa de Misericórdia de 
Belo Horizonte, que ocorreu quando pa
cientes foram ali internados. Dessartou-se 
na ocasião a transmissã0 inter-humana, 
uma vez que médicos e enfermeiros não fo
ram atingidos. 

Levantamento sobre a situação da doen
ça em nível nacional, realizado por Nelson 
Proença e Antônio Ribeiro entre junho de 
1973 e maio de 1974, mostrou que não ha
via diferença na ocorrência entre os sexos 
e grupos raciais. O grupo etário de dez a 
30 anos era o mais atingido. A ocorrência 
familiar da doença, encontrada em 11,8% 
dos casos, foi acentuadamente mais fre
qüente entre os consangüíneos, o que re
forçava a probabilidade de predisposição 
genética. Nessa época, os estados mais af e
tados eram, em ordem decrescente, Goiás, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e São 
Paulo, sendo que neste a doença mostrava
se em declínio. Entretanto, em tese de mes
trado à Faculdade de Medicina de São Pau
lo, Paulo Cunha assinalou, em 1988, a exis
tência de dois focos endêmicos em Franco 
da Rocha e Mairiporã, a menos de cem qui
lômetros da capital paulista. No Paraná, 
Lourival Minelli confirmou em 1988 a per
sistência da doença. 

Em relação à etiopatogenia, está estabe
lecido que o fogo selvagem é uma doença 
de auto,..agressão, em que há formação de 
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anticorpos para estruturas da pele do doen
te. Por técnicas de imunofluorescência di
reta e indireta esses auto-anticorpos foram 
observados (figura 1). Eles se localizam nos 
espaços intercelulares da epiderme no lo
cal onde, por meio da histopatologia, pode
se verificar a formação da bolha acantolí
tica que é característica do pênfigo foliá
ceo. A acantólise é uma desconexão das cé
lulas da camada média da epiderme, resul
tando em acúmulo de líquido extracelular 
e formação de bolhas (figura 2). 

Pesquisas recentes mostram no fogo sel
vagem algumas características de doenças 
virais, como a influenza e a AIOS, pela ele
vação sérica da enzima alfa-1-timosina e -
como a mononucleose, a hepatite e o sa
rampo - pelo encontro em 20% dos pen
figosos de um anticorpo antiqueratina, que 
é uma substância da epiderme. Os recen
tes estudos dos retrovírus das imunodefi
ciências, em especial do HIV (o Human Im
munodeficiency Virus), agente da AIOS 
(ver 'AIDS', em Ciência Hoje n~ 27), fez 
com que os retrovírus ( que até 1980 eram 
conhecidos apenas como agentes de doen
ças animais) fossem pesquisados e, às ve
zes, associados a diversas doenças neoplá
sicas, à psoríase, ao lúpus eritematoso sis
têmico e a outras doenças auto-imunes (ver 
'Reconhecer a si próprio: idéias para uma 
nova imunologia', em Ciência Hoje n~ 7). 
A possibilidade de que um retrovírus ani
mal, presente nas áreas endêmicas rurais, 
possa ter sido transferido à espécie huma
na por mistura fenotípica é uma hipótese 

a considerar. A possibilidade da etiologia 
virai do fogo selvagem continua válida e 
a não-identificação de partículas virais po
deria decorrer de um mecanismo de ação 
do tipo 'bater e correr', que ocorre com al
guns vírus. De acordo com essa hipótese, 
o vírus deflagraria a doença, em especial 
a auto-agressão, e logo seria eliminado. 
Neste caso, como observou Jay Levy, "a 
pesquisa de um agente etiológico, no mo
mento em que a doença está estabelecida, 
pode ser muito tardia". 

Além da hipótese de transmissão de um 
vírus, por vetor alado, dos doentes às pes
soas sadias geneticamente predispostas, 
existe a possibilidade de que picadas suces
sivas de um vetor alado levem a um estado 
de hipersensibilidade à saliva injetada no 
ato de picar, que desencadearia estado de 
auto-imunidade. Também reações alérgi
cas a antígenos de animais aquáticos ou de 
plantas, como as relatadas por alguns doen
tes, poderiam estar ligadas à etiopatogenia 
da doença. A existência de um reservató
rio animal da doença não foi aventada, mas 
julgamos que relatos de pênfigo em cava
los, cães e outros animais devem levar a es
sa investigação. 

O fogo selvagem evolui em estágios clí
nicos, e na fase inicial há lesões apenas em 
algumas áreas do corpo, como a face, o 
couro cabeludo, as regiões pré-esternal e in
terescapular. Após semanas ou meses, o 
doente sofre a disseminação das bolhas por 
toda a pele e se formam áreas exsudativas, 
crostas e descamação intensa. A doença, 

Fig. 2. As bolhas se formam pela desconexão das células da camada média da epiderme. 
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que apesar dos tratamentos perdura, em 
média, por dez anos, ao regredir começa 
a mostrar espessamento da pele, especial
mente nas regiões palmoplantares, lesões 
elevadas e sólidas, alterações das unhas, in
tensa descamação do couro cabeludo e 
áreas com pontos pigmentados. 

O fogo selvagem responde satisfatoria
mente ao tratamento com corticóides sis
têmicos. Quanto mais precocemente ele for 
iniciado e mais rigorosa for a terapêutica 
de manutenção, melhor será o prognósti
co. Raramente, porém, o tratamento é con
duzido de forma adequada, principalmen
te por causa da situação socioeconômica da 
maioria dos doentes. De qualquer manei
ra, a evolução da doença conta-se em anos. 
Nas crianças são encontradas as formas 
mais resistentes ao tratamento, que se 
acompanham, com freqüência, de nanismo 
e, em alguns casos, de hipodesenvolvimen
to sexual. Os corticóides sistêmicos, em do
ses elevadas ou associados a substâncias 
imunossupressoras, levam à regressão clí
nica das lesões que é acompanhada da que
da dos títulos dos anticorpos antiepiteliais 
séricos, mas causam muitos efeitos colate
rais indesejáveis. O tratamento, conduzi
do geralmente em internações prolongadas 
até a regressão das lesões, deve ser manti
do durante anos e se surgirem novas lesões 
está indicado seu reajuste. O doente, sem
pre que possível, deve manter-se fora da re
gião onde adquiriu a doença. Uma obser
vação interessante - e que reforça a hipó
tese de um agente causal presente no ecos
sistema das áreas endêmicas - é que fre
qüentemente o doente piora ou mesmo tem 
recidiva da doença aparentemente curada 
quando regressa à área endêmica. 

O fogo selvagem é uma endemia essen
cialmente brasileira, havendo relatos de 
poucos casos em países limítrofes. Atinge 
pacientes quase sempre pobres, que geral
mente habitam áreas rurais e dispõem de 
precárias condições de moradia, alimenta
ção, habitação e trabalho. Por isso a doen
ça tem pouca divulgação, mobilizando fra
camente a atenção da área política da saú
de. Contudo, por sua morbidade e por sua 
etiologia desconhecida, constitui importan
te problema sanitário. É preciso buscar 
com seriedade sua caracterização etiológi
ca, única maneira de erradicar a doença das 
regiões endêmicas e sustar sua progressão 
a novas áreas em desbravamento no vasto 
território brasileiro. 

Orcanda Andrade Patrus 
Serviço de Dermatologia, 
Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal de Minas Gerais 
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Atividade física para crianças 
com síndrome de Down 

V ários autores têm caracterizado as 
crianças com síndrome de Down co

mo deficientes mentais severos, incapazes 
de se tornar independentes. Geralmente, 
eles se baseiam em dados coletados em ins
tituições onde a criança permanece apenas 
parte do dia, sem participar de programas 
especializados, ou em casa, onde a família 
conduz sua educação sem nenhuma orien
tação. Não se conhece na literatura nenhum 
estudo a respeito de crianças portadoras da 
síndrome - também conhecida indevida
mente como mongolismo - que tenham si
do submetidas a programas educacionais 
com atividades variadas, semelhantes às 
oferecidas a crianças normais, que visas
sem a suprir suas necessidades gerais e ~s
pecíficas. Pesquisas recentes, entretanto, 
mostram que, num caso e no outro, os es
tágios de desenvolvimento são os mesmos, 
embora se processem de forma mais lenta 
no caso da síndrome de Down. O decisivo 
é ressaltar que em ambas as situações as 
crianças têm as mesmas necessidades físi
cas e emocionais. 

A importância das atividades motoras 
para o desenvolvimento global das crian
ças é comprovada cientificamente: desco
brindo o mundo através de seu corpo é 
que elas desenvolvem seus potenciais cog
nitivos. Essa prática torna-se fundamental 
quando lidamos com crianças que apresen
tam algum déficit motor ou intelectual. No 
entanto, os portadores da síndrome de 
Down são em geral encaminhados a trata
mentos em consultórios, onde o próprio es
paço físico compromete a realização ade
quada das atividades motoras. Além dis
so, muitas vezes essas crianças têm alta 
logo que podem andar sozinhas, embora 
muitos outros aspectos sensitivo-motores 
ainda estejam longe de ser alcançados. 

Em nosso trabalho, temos procurado ca
racterizar e avaliar o desenvolvimento mo
tor de crianças portadoras da síndrome, às 
quais é proporcionado um programa de ati
vidades baseado em jogos e brincadeiras es
truturadas. A fisioterapia é de fundamen
tal importância para o desenvolvimento 
motor, mas deve englobar contextos edu
cacionais para que o resultado seja com
pensador. Atividades que envolvam outros 
aspectos (além das habilidades motoras) 
contribuem para um melhor desempenho 
cognitivo da criança e podem ser realiza-
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das em grupo. Além disso, é necessário ela
borar programas de intervenção que su
pram as carências e dificuldades encontra
das nos períodos de observação, visando 
a promover o desenvolvimento global des
sas crianças. 

As brincadeiras são as primeiras expe
riências através das quais a criança desco
bre seu corpo e se relaciona com o ambien
te. É também nas situações de jogos e brin
cadeiras que surgem atitudes de organiza
ção, comunicação e cooperação, nas quais 
a criança se expressa de forma mais sociali
zada. Crianças com síndrome de Down são 
por vezes privadas dessas experiências que 
as crianças normais vivem no cotidiano. 

A hipotonia (diminuição do tônus, que 
é o grau de contração muscular que deter
mina a rigidez ou flacidez característica de 
cada indivíduo) peculiar à síndrome de 
Down diminui com o tempo, mas persiste 
o suficiente para causar maus hábitos pos
turais. A falta de coordenação motora in
flui em condutas de aprendizagem e socia
lização. Portanto, a criança necessita de um 
trabalho motor especializado, não apenas 
até atingir a independência para andar, mas 
durante todo o período em que ocorrer o 
desenvolvimento de suas habilidades mo
toras, para que domine cada vez mais seu 
corpo e seja capaz de, através dele, intera
gir com o mundo e as demais pessoas. 

Observamos um grupo de crianças de 
quatro a nove anos, já com independência 
locomotora, que desenvolveram habilida
des motoras específicas, tornando-se capa
zes de correr, saltar, arremessar e chutar. 
O notável é que elas mostravam dificulda
de para usar essas mesmas habilidades den
tro de um contexto que envolvesse compo
nentes cognitivos e sociais. Para isso, era 
necessário a intervenção do adulto, orga
nizando e orientando a brincadeira preten
dida. Estas crianças freqüentavam diaria
mente o Centro de Desenvolvimento Infan
til (CDI) durante o período da tarde_, tra
balhando em grupos homogêneos com fi
sioterapeutas, fonoaudiólogos, educadores, 
psicólogos e professores de educação físi
ca, no sistema de pré-escola. 

Para observá-las, foram escolhidas três 
situações, cada uma das quais com um ob
jetivo: 1) atividade dirigida, destinada a 
avaliar o desempenho motor e social de ca
da uma, sob orientação de um adulto; é 
também uma oportunidade para a introdu
ção de regras nos jogos e brincadeiras orga
nizadas pelo adulto, que atua como mem
bro do grupo; 2) atividade organizada mas 
não dirigida, em que se observa se o desem
penho das crianças se altera com a saída 
do adulto; 3) atividade livre, que permite 
observar o desempenho motor e social sem 
a interferência do adulto desde o início; a 



criança tem oportunidade de se expressar 
e interagir espontaneamente, sugerindo ela 
própria a organização das brincadeiras. 

Nessas três situações, registradas em ano
tações diárias e filmagens periódicas em ví
deo, constatamos que em geral as crianças 
participavam mais da atividade dirigida, 
quando seu desempenho motor era mais 
coerente com a brincadeira proposta. Na 
atividade organizada mas não dirigida, as 
crianças dispersavam-se em pouco tempo, 
e seu desempenho motor era mais pobre e 
sem seqüências coerentes com a atividade. 
Na atividade livre, as crianças criavam e se 
expressavam pouco com o corpo, intera
gindo ocasionalmente em duplas isoladas, 
mas dificilmente se fazendo entender por 
linguagem ou gestos. 

Quanto ao desempenho motor específi
co, a prioridade foi trabalhar com o gru
po enfatizando os aspectos em que foram 
encontradas as maiores dificuldades, asa
ber: consciência corporal, relação corpo
espaço, equilíbrio muscular agonista-anta-

gonista (que ajusta a postura), agilidade e 
reações rápidas (que exigem do indivíduo 
resposta corporal pronta a determinados 
estímulos), equilíbrio, ritmo. 

Realizamos durante cinco meses um pro
grama de atividades destinadas a suprir es
sas dificuldades, basicamente composto de 
jogos e brincadeiras estruturadas, que além 
de atender à parte motora, despertam as 
áreas cognitiva, social e afetiva. Seleciona
mos 25 brincadeiras comuns ao repertório 
infantil - tais como amarelinha, pular cor
da, corrida de saco, ovo na colher, cabo
de-guerra, queimada - que requerem equi
líbrio, coordenação, orientação espacial, 
percepção corporal, agilidade e permitem 
que estes objetivos sejam trabalhados de 
forma descontraída para atender às neces
sidades gerais e específicas. As atividades 
foram inicialmente dirigidas pelo adulto, 
e posteriormente as crianças foram assu
mindo a organização parcial das mesmas, 
inclusive sugerindo-as e incorporando-as 
em seu repertório. 

O que é a síndrome de Down 
A síndrome de Down é causada por 

uma alteração genética que modifica o 
número correto de cromossomos. Uma 
criança normal recebe 46 cromossomos de 
seus genitores, sendo 23 provenientes da 
mãe (pelo óvulo) e 23 do pai· (pelo esper
matozóide). O óvulo fecundado cresce 
por um processo denominado mitose, em 
que cada célula se duplica, dividindo-se 
em pares de células idênticas. A criança 
com síndrome de Down nasce com um 
cromossomo extra em cada célula de seu 
organismo, agregado ao par 21. Por is
so, essa alteração é também chamada 
'trissomia do 21 '. 

A denominação síndrome de Down ho
menageia Langdon Down, médico inglês 
que descreveu em 1866, pela primeira vez, 
as características de uma criança porta
dora desta síndrome. Freqüentemente a 
síndrome de Down é chamada de 'mon
golismo', e os indivíduos que a apresen
tam, de 'mongolóides'. Todavia, estes ter
mos, além de inadequados, carregam co
notações geradas pelo estigma social que 
se criou em torno das descrições incorre
tas de crianças com esta síndrome. Nós 
preferimos evitá-los. 

Podemos ter três casos de trissomia do 
21: a) quando o indivíduo possui todas 
as células trissômicas, caracterizando a 
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trissomia padrão, que é o caso mais fre
qüente (92%); b) quando o indivíduo pos
sui algumas células trissômicas e outras 
normais, o que é denominado 'mosaico', 
e ocorre em 3% dos casos; c) quando há 
trissomia do 21 por translocação, com 
quebra do braço de um cromossomo, que 
se agrega ao par 21, o que ocorre em 5% 
dos casos. Nas três situações, a alteração 
ocorre durante o processo de divisão ce
lular, por falha na distribuição cromos
sômica. Atualmente, em cada 600 crian
ças que nascem, uma é portadora da sín
drome de Down, sem distinção de raça 
ou sexo, no mundo todo. 

Essa alteração pode determinar carac
terísticas peculiares aos portadores da sín
drome, tais como hipotonia generalizada, 
comprometimento da sensibilidade ( do
lorosa, muscular, articular), problemas de 
visão, audição, coração, intestinos, gran
de susceptibilidade a transtornos respira
tórios, deglutição atípica, lentidão dera
ciocínio. Tais características determinam 
o atraso no desenvolvimento global da 
criança, embora ela siga de forma mais 
lenta os mesmos estágios de desenvolvi
mento de uma criança normal. É impor
tante nunca desacreditar no potencial des
ses indivíduos, lembrando sempre que o 
mesmo não pode ser previsto ou limitado. 

Após a aplicação do programa, num to
tal de 60 sessões (uma por dia, com dura
ção de 30 a 60 minutos), foram feitas no
vas filmagens e coletas de dados. Compa
rando os resultados finais com os obtidos 
inicialmente, comprovamos melhora no 
equilíbrio (traduzida, por exemplo, no jo
go da amarelinha: inicialmente, nenhuma 
criança saltava sobre um pé só, e ao final, 
todas o faziam); adequação do corpo ao 
espaço, com as crianças respeitando os li
mites demarcados para o jogo; evolução no 
conhecimento e domínio sobre o próprio 
corpo; redução dos hábitos posturais ina
dequados; participação mais ativa, pois as 
crianças passaram a inventar atividades ou 
a modificar jogos aprendidos, demonstran
do com isso maior capacidade de organi
zação e iniciativa. Verificamos também que 
o trabalho com o ritmo deve iniciar-se pe
los conceitos de 'devagar' e 'rápido' e se 
adequar ao ritmo próprio de cada criança. 
Ficou evidenciado que a coordenação mo
tora, embora tenha apresentado progres
sos, deve ser constantemente trabalhada, 
sobretudo no que se refere à agilidade e às 
reações rápidas, habilidades em que as 
crianças apresentavam maior dificuldade. 

Nossas conclusões são de que crianças 
com síndrome de Down podem vir a ser be
neficiadas por programas de atividades fí
sicé:\S em grupo, elaborados de acordo com 
as suas necessidades gerais e específicas, 
que favoreçam o desenvolvimento motor, 
cognitivo e afetivo, contribuindo assim pa
ra sua integração social. 

Silvana Maria Blascovi-Assis e 
Maria Inês Bacellar Monteiro 
Sociedade para a Investigação 
Científica da Síndrome de Down (Sosind) 
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Pluralidade conjugal 
A estrutura familiar brasileira está mu 

dando. Nos últimos anos, cresceu o núme
ro de separações legais, de mães solteiras, 
das famílias parentais, dos cefibatários e 
das uniões consensuais (sem legitimação). 
Diminuiu a taxa de fecundidade e dos 're
casamentos'. Estes foram os dados revela
dos por Elza Berquó (Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento), no simpósio 'A 
família do século XXI', durante a 41 ~ Reu
nião Anual da SBPC, em Fortaleza (CE). 
Ao discutir as novas formas de relaciona
mento afetivo entre brasileiros, Elza Ber
quó lamentou que a maioria das estatísti
cas disponíveis cheguem apenas até 1980 e 
não incluam dados sobre homossexuais. 
Ela afirmou que "no século XXI~ haverá 
uma pluralidade de arranjos conjugais". 
Dentre os dados apresentados pela pesqui
sadora estão os seguintes: 

Uniões consensuais - Em 1960, apenas 
6,5% do total de uniões eram realizadas 
sem legitimação; em 1980, este valor cres
ceu para 11, 1 OJo. 

Fecundidade - Em 1960, a média de fi
lhos por mulher era de 6,2%; em 1970 pas
sou a 5,8%; em 1980 para 4,3% e em 1985 
ficou em 3,5%. O número de mães soltei
ras duplicou entre 1960 e 1980 e a popula
ção de celibatários cresceu nestes 20 anos 
à média de 5,4% ao ano. 

Ouro e mercúrio 

índice de contaminação foi o pintado (2,7 
ppm). A pesquisadora Cristina Souza, da 
UFRJ, explicou que peixes carnívoros co
mo o pintado absorvem mais mercúrio por 
causa de sua posição intermediária na ca
deia trófica. Segundo os dados da pesqui
sadora, cerca de 650 mil pessoas trabalham 
no garimpo naquela região. Em 1985, fo
ram constatadas, em Rondônia, 800 dra
gas e 700 balsas trabalhando no garimpo. 
Como, para cada parte de ouro encontra
da, são necessárias de três a quatro partes 
de mercúrio para fazer a separação do cas
calho, calcula-se que, em cada quilo de ou
ro refinado, há uma perda de 1,32 quilo de 
mercúrio, dos quais 55% vão para a atmos
fera e 45% correm rio abaixo. 

Pós-graduação 
avaliada 

Os pró-reitores de pesquisa divulgaram, 
durante a 41 ~ Reunião Anual da SBPC, em 
Fortaleza (CE), um documento avaliando 
os últimos 15 anos da pós-graduação bra
silei~a. Apresentado pela professora Ana 
Lúcia Gazola, o documento considera im
portante uma reflexão profunda sobre o 
papel da pós-graduação no Brasil de hoje, 
sobretudo quando se espera, a partir de 
1990, o início do IV Programa Nacional de 
Pós-Graduação. Os pró-reitores apontaram 
muitas contradições no sistema atual, en
tre elas: a queda de qualidade e heteroge
neidade, a baixa produtividade, a carência 

Para avaliar o grau de contaminação do de pesquisadores em áreas específicas, a in
mercúrio eliminado pela atividade de mi- definição dos objetivos da pós-graduação, 
neração do ouro em Rondônia, foi firma- sobretudo dos cursos de mestrado, o ele
do um convênio entre a UFRJ, UFRO e vado tempo médio para se chegar à titula
UFF. O mercúrio é um metal de alto risco ção, a legislação inadequada e muito res
para as cadeias biológicas porque se acu- tritiva, o alto índice de evasão dos alunos, 
mula em diversos níveis destas cadeias. Ao a falta de flexibilidade dos cursos, a ausên
longo de 300 km do rio Madeira (entre Por- eia de planejamento para os cursos de ex
to Velho e Guajará Mirim), fez-se uma am- pansão curricular, os inúmeros problemas 
pla coleta de peixes e as amostras foram de infra-estrutura, escassez e descontinui
analisadas a partir de espectrofotometria dade de recursos, uma política salarial e 
por absorção atômica. O resultado foi uma funcional instável que af~ta a distribuição 
concentração de mercúrio com índices en- de bolsas de estudo. 
tre 0,04 e 2, 7 ppm, quando a concentração Apesar dos problemas, os pró-reitores 
máxima permitida pelas normas brasileiras apontaram alguns avanços, entre eles: o 
é de 0,5 ppm. A espécie de peixe com maior_ crescimento da produção científica e cul-
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tural, o aumento de pessoal qualificado, a 
maior integração entre as instituições de en
sino superior no país. As soluções para es
ta crise da pós-graduação brasileira, segun
do os pró-reitores, passa pela criação de 
modelos alternativos à universidade, me
nos burocráticos e mais ágeis, por uma 
transparência maior da administração da 
Capes e do CNPq e pela reafirmação das 
linhas de pesquisa como eixos de sustenta
ção dos programas em curso. 

lnf ormática em alta 
O mercado de informática no Brasil, se

gundo relatório do presidente da Abicomp, 
Édson Fregni, tem crescido a taxas supe
riores às registradas pelas principais eco
nomias do mundo. O relatório apresenta 
dados coletados pelo Departamento de Co
mércio dos EUA que afirma que o Brasil 
teve, em 1987, uma taxa anual de cresci
mento médio de 74%, sendo superado, em 
tamanho de mercado, apenas pelos Esta
dós Unidos, Japão, Alemanha Ocidental, 
Reino Unido e França. Neste mesmo ano, 
o mercado brasileiro de equipamentos de 
informática aproximou-se da cifra de US$ 
3 ,5 bilhões, e as indústrias nacionais - es
timadas na época em 300 - faturaram US$ 
1,8 bilhão, enquanto as empresas estran
geiras - num total de 31 - apresentaram 
um faturamento de US$ 1,4 bilhão. A mé
dia dos invesfimentos feitos em pesquisa e 
desenvolvimento pelas .indústrias nacionais 
de informática é 13 vezes maior do que a 
média verificada em outros setores da eco
nomia brasileira. Além disto, a indústria 
nacional de informática emprega atualmen
te cerca de 36 mil funcionários, dos quais 
um terço tem curso superior. Pelo relató
rio da Abicomp, é o setor com mais alta 
escolaridade per capita da economia bra
sileira. Para Fregni, estes resultados são 
"impressionantemente positivos" e servem 
para rebater as críticas que atribuem o atra
so da indústria brasileira à reserva de mer
cado na área de informática. 'IA econotnia 
de um país tende a se mostrar mais com
petente quando o Estado funciona como 
disciplinador do jogo econômico do mer
cado", afirmou Fregni, "por isto, este é 
o modelo de todos os países desenvolvidos 
do mundo". O presidente da Abicomp ci
tou o exemplo dos EUA, onde a interven
ção estatal tem sido incentivada para fa
zer face ao risco de que o mercado ameri
cano seja completamente dominado pela 
tecnologia japonesa. 
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Lembre-se de sua infância. Você sem dúvida vai se lembrar de alguma história sua com a 
Nestlé pra contar. Esse é o nosso maior alimento. A satisfação de manter uma amizade 
que cresce, fica forte, se renova e nunca termina. 

estle 
Sua vida, nossa história. 
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PERFIL 

• • 
"' / 

ase onz ·aczo 
·· n-, / ' ossas terras estão ermas, e as 

, / : poucas que temos roteado são 
mal cultivadas, porque o são 

por braços indo/entes e forçados; nossas 
numerosas minas, por falta de -trabalhado
res ativos e instruldos, estão desconhecidas 
ou mal aproveitadas; nossas preciosas ma
tas estão desaparecendo, vltimas do fogo 
e do machado da ignorância e do egoísmo; 
nossos montes e encostas vão-se escalvan
do diariamente, e com o andar do tempo 
faltarão as chuvas fecundantes, que favo-
recem a vegetação e alimentam nossas fon
tes e rios, sem o que o nosso belo Brasil, 
em menos de dois séculos, ficará reduzido 
aos páramos e desertos da Líbia. Virá en
tão esse dia ( dia terrível e f atai) em que a 
ultrajada natureza se ache vingada de tan
tos erros e crimes cometidos. " 

José Bonifácio, Representação à Assembléia Geral Constituinte 
do Império do Brasil sobre a Escravatura (resumido), 1823 
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j osé 18oni{ácÍQ 

conservacion ista 
José Augusto Pádua 
Departamento de História, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

A obra de José Bonifácio é fonte de muitas surpresas para to
do estudioso que tenha a oportunidade de examiná-la em pri
meira mão, ultrapassando a nebulosa de mitos e opiniões con
traditórias que cerca a imagem desse personagem histórico. O 
que surpreende nessa obra é o grande avanço para a época -
e até para os dias atuais - de algumas de suas propostas no cam
po social, especialmente se as confrontarmos com suas posições 
conservadoras, se bem que legalistas, no que se refere à organi
zação do poder político. Essa aparente contradição só pode ser 
entendida se examinarmos a evolução do seu pensamento, indis
sociável de sua trajetória de vida. 

José Bonifácio era essencialmente um homem do Século das 
Luzes. Apesar de nascido no Brasil, em 1763, em urna rica famí
lia de Santos (SP), seu desenvolvimento intelectual se deu basi
camente na Europa. Protegido por alguns nobres portugueses -
entre os quais o duque de Lafões, funda.dor da Academia de Ciên
cias de Lisboa-, Bonifácio cumpriu extensos programas de es
tudo que se iniciaram em Coimbra e se prolongaram por diver
sos países europeus. O objeto desses estudos era bastante amplo 
- química, física, mineralogia, agronomia, economia política, 
história-, dentro do melhor figurino iluminista, segundo o qual 
a multiplicidade de matérias estudadas não fragmenta a inteli
gência, pois em todas elas se cultiva a fonte única da energia do 
conhecimento, que é a Razão. 

A formação recebida nesses anos europeus explica também as 
suas posições políticas moderadas. Bonifácio participou da ma
ré de desencanto da elite intelectual européia com os rumos da 
Revolução Francesa, especialmente a partir da ditadura jacobi
na. Ao contrário de muitos de sua geração, porém, não se ali
nhou com o movimento de reação conservadora e sim com o pro
jeto iluminista moderado e pré-revolucionário de Montesquieu 
e Voltaire, que previa a realização de reformas sociais dentro dos 
quadros da monarquia constitucional. Em conformidade com es
ses princípios, sua participação nos acontecimentos políticos pos
teriores à Independência do Brasil será a de um defensor da or
dem monárquica constitucional contra as tendências recoloniza
doras de Portugal, absolutistas de D. Pedro I e republicanas dos 
setores mais radicais e democratas. Essa posição, aliás, será urna 
das principais razões de sua curta permanência no governo (22 
meses). Pressionado pelas diversas tendências políticas, centro 
convergente das várias animosidades, o destino irônico de Boni
fácio se revela no fato de haver sido preso e exilado por comba
ter as tendências absolutistas do mesmo imperador que ele pro
tegia contra as tendências republicanas ... 
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Passaporte usado por José Bonifácio na sua viagem a Viena, em 1793. 

Mas não é o aspecto político de sua obra que pretendemos dis
cutir aqui, a não ser para apontar a contradição básica de sua 
vida pública, a causa mais profunda do seu insucesso: as forças 
sociais que poderiam apoiar o seu programa político e nas quais 
ele buscava de fato apoio - proprietários de terra,, comercian
tes, funcionários da coroa e outras - não poderiam jamais con
cordar com o outro lado do pensamento de Bonifácio, o seu pro
grama de reformas sociais. Pois, corno assinala José Honório 
Rodrigues, "corno era possível aceitar um homem que propu
nha providências corno a reforma agrária, o voto do analfabe
to, a extinção imediata do tráfico negreiro, a abolição gradual 
da escravidão, a incorporação do índio( ... ) e que, além do mais, 
combatia empréstimos externos, defendia princípios de política 
externa corno o anticolonialismo, a não-intervenção, a autode
terminação, que formulara, enfim, urna política própria e inde
pendente, ao reconhecer nas potências européias os inimigos de 
então da liberdade nacional?" ('O pensamento político e social 
de José Bonifácio' in Obras po/{ticas e sociais de José Bonifácio 
de Andrada e Silva, Santos, Imprensa Nacional, 1963). 

E estes eram, de fato, alguns dos pontos do projeto bonifa
ciano de ruptura com o passado colonial. Podemos mencionar 
outros, ainda mais avançados. Corno quando ele questionava so
bre os direitos das mulheres, propunha transformar os negros 
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libertos em "nossos irmãos e nossos compatriotas" e sugeria o 
confisco das sesmarias ilegais e improdutivas, com a venda faci
litada de títulos de propriedade da terra inclusive para índios e 
ex-escravos. Dentre os elementos do seu projeto social, contu
do, existe um que tem sido surpreendentemente negligenciado, 
dada a sua atualidade. Trata-se da proposta de inaugurar um novo 
tipo de relacionamento entre o homem e a natureza no Brasil. 
Esta proposta, porém, precisa ser entendida no contexto teórico 
que lhe é próprio. 

A relação de Bonifácio com a natureza era bastante definida. 
Sua admiração estava longe do arrebatamento romântico: a na
tureza era para ele "um grande livro", cujas páginas podiam ser 
decifradas através de "acurado e longo estudo". Sua ênfase, por
tanto, era na observação empírica e racional do mundo natural, 
na realização do programa iluminista de buscar a "inteligibili
dade da natureza", de.perceber, à imagem de Newton, suas leis 
fixas e imutáveis. Como diz Ernst Cassirer, "o século XVIII é 
penetrado da convicção de que é chegado o tempo na história 
da humanidade de arrancar da natureza o segredo tão zelosa
mente guardado, de a possuir com a luz esclarecedora do enten
dimento e a penetrar com todos os poderes do espírito'' (La phi
losophie des Lumieres, Paris, Fayard, 1966). Essa atitude não 
impede a existência de uma certa reverência pelas leis naturais, 
mas é um respeito contido, próprio da postura classicista. 

É interessante observar, para melhor entender a perspectiva 
de Bonifácio, que a reflexão sobre a natureza no século XVIII 
não se limitava à busca da inteligibilidade mencionada, objetivo 
com o qual todos os iluministas concordavam. Como demons
tra Donald Worster em seu livro Nature's Economy: A History 
of Ecological Ideas (Cambridge University Press, 1977), existia 
na 'ecologia' do Século das Luzes (então conhecida como 'eco
nomia da natureza', já que o termo eco\ogia é do século seguin
te) um debate sobre o uso que se poderia fazer dessa natureza, 
cujas leis se buscava entender e explicar. Nesse debate se defini
ram duas grandes correntes, que Worster denominou 'ciência ar
cadista' e 'ciência imperialista'. A primeira admitia o valor in
trínseco dos componentes do mundo natural e propunha o ideal 
de um relacionamento harmônico e pacífico entre os homens e 
a natureza, com base no modelo da vida simples e humilde das 
comunidades campestres e pastorais. Tal tendência será uma an
cestral direta das várias idéias românticas, organicistas e vitalis
tas que se desenvolveram no século XIX a respeito da natureza, 
pregando um relacionamento mais íntimo e espiritual entre os 
homens e o meio ambiente. 

Ao contrário, a 'ciência imperialista', que deriva seu nome do 
conhecido ideal de Francis Bacon ("alargar os limites do impé
rio humano sobre todas as coisas"), tendia a não ver na natu
reza um valor intrínseco, mas sim um valor instrumental, na me
dida em que servia ao progresso humano. Como dizia o natura
lista sueco Carl Linnaeus, um dos expoentes dessa corrente, "to
dos os tesouros da natureza foram dispostos pelo Criador para 
o bem do homem. Todas as coisas devem ser feitas subservien
tes ao seu uso". A 'economia da natureza', portanto, serviria 
basicamente para que o homem conhecesse melhor o funciona
mento do mundo natural, não de forma a contemplá-lo passiva
mente, mas de utilizá-lo e modificá-lo livremente, em função da 
sua indústria e de acordo com os poderes da sua razão. 

Apesar da influência do ideal pastoral e arcadista em José Bo
nifácio, especialmente em sua poesia, não resta dúvida de que 
o seu pensamento se aproxima bem mais da segunda corrente. 
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Seu trabalho de observador teórico estava abertamente a serviço 
de sua prática de administrador público. Diz Vicente Barreto, 
em Ideologia e política no pensamento de José Bonifácio (Za
har, 1977): "A idéia implícita em toda a reflexão pragmática de 
José Bonifácio consiste no aumento da riqueza nacional através 
do conhecimento científico. Somente os objetos de estudo com 
imediata praticabilidade devem constituir matéria para análise.'' 
Sua concepção da natureza, desta forma, não era a de algo a ser 
contemplado e preservado em sua pureza original, mas a de um 
recurso básico a ser utilizado para o desenvolvimento social e 
material. O que o irritava profundamente, porém, era o mau uso 
e o desperdício desse recurso, causado pela má organização da 
produção e pela ignorância das leis naturais. 

Essa crítica, portanto, será um elemento recorrente que per
passará toda a sua obra. Ainda em 1790, no estudo intitulado 
Memória primeira sobre a pesca das baleias e extração do seu 
azeite, com várias reflexões sobre as nossas pescarias em geral 
e sua decadência, Bonifácio já se revoltava, a partir do estudo 
das 'ciências naturais', com o que via em algumas armações de 
baleias no Brasil: '' ... desordens promovidas por feitores estúpi
dos e ignorantes na arte de pescar baleias". Entre essas práticas 
revoltava-lhe o costume de arpoar os baleotes de mama, desmon
tando a cadeia que permite a reprodução desses animais, já que, 
''por uma dessas sábias leis da economia geral da natureza, as 
baleias só parem de dois em dois anos um filho único, morto 
o qual perecem com ele todos os seus descendentes". ► 

Fac-símile da parte introdutória do manuscrito de Memória primeira sobre 
a pesca das baleias e extração do seu azeite, com várias reflexões sobre 
as nossas pescarias em geral e sua decadência (original de 1790). 

17 



A questão do mau uso da natureza será novamente analisada, 
de forma ainda mais radical, na obra de 1815 denominada Me
mória sobre a necessidade e a utilidade do plantio de novos bos
ques em Portugal. Partindo das lições aprendidas durante o pe
ríodo que ocupou o cargo de Superintendente das Obras de Re
florestamento nos Areais das Costas Marítimas, em Portugal, 
Bonifácio desenvolveu uma reflexão ampla e profunda sobre a 
questão das florestas. Segundo ele, o problema da preservação 
florestal atende a duas ordens de questões: as naturais ou cósmi
cas (e seus efeitos na sociedade) e as políticas. 

As questões naturais se referem à relação de causa e efeito exis
tente entre a presença das florestas e a possibilidade da vida hu
mana: "Todos os que conhecem por estudo a grande influência 
dos bosques na economia geral da natureza sabem que os países 
que perderam suas matas estão quase de todo estéreis e sem gen
te. Assim sucedeu à Síria, Fenícia, Palestina e Chipre, e vai su
cedendo ao nosso Portugal." Essa perda das matas não se deu 
por um processo natural, diz ele, mas é fruto de um processo 
histórico mal dirigido. Na infância da Europa, graças à Divin
dade, "eram imensas as matas". Os homens a elas recorriam para 
buscar sustento, construir abrigos, fabricar armas e objetos de 
transporte e também como inspiração para suas primeiras mani
festações poéticas e religiosas (' 'nunca a terra seca e monotôni
ca aviventaria a imaginação criadora dos primeiros bardos"). 
Ocorre, porém, que "com o andar dos séculos esses ricos tesou
ros, com que nos tinha dotado a mão liberal da natureza, foram 
diminuindo e acabando pelo aumento da povoação e agdcultu-

Fac-símile do manuscrito de Memória primeira sobre a pesca das baleias 
(de 1790). Nesta obra, José Bonifácio reclamava das "desordens pro
movidas por feitores estúpidos e ignorantes na arte de pescar baleias". 
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Fac-símile da Memória primeira sobre a pesca das baleias. O costume 
de arpoar filhotes de baleias revoltava o autor. 

ra, e muito mais pela indolência, egoísmo e luxo desenfreado de 
precisões fictícias, que destruíam em um dia a obra de muitos 
séculos". Essa situação não podia prosseguir, e era já "tempo 
de acordarmos de tão profundo sono e de refletirmos nos males 
que sofre Portugal pela falta de matas e arvoredos". É impres
sionante o avanço da percepção de Bonifácio nessa questão, prin
cipalmente se o compararmos com outros 'economistas da natu
reza' de seu tempo, estudados por Worster na obra citada. Para 
esses, o tema da destruição da natureza era uma possibilidade 
longínqua e por isso mesmo pouce> mencionada, enquanto para 
Bonifácio parecia ser uma realidade dramática. 

Sobre as conseqüências naturais e sociais do desmatamento, 
nosso autor as sumariza no seguinte esquema causal: "Se a na
vegação aviventa o comércio e a lavoura, não pode havê-la sem 
rios; não pode haver rios sem fontes; não há fontes sem chuvas 
e orvalhos; não há chuvas e orvalhos sem umidade; não há umi
dade sem matas( ... ) De mais, sem bastante umidade não há pra
dos, sem prados pouco ou nenhum gado e sem gados, nenhuma 
agricultura. Assim, tudo está ligado na imensa cadeia do univer
so e os bárbaros que cortam e quebram seus fuzis pecam contra 
Deus e a natureza, e são os próprios autores de seus males ." 

Mas existiam também motivos políticos que recomendavam 
a preservação das matas. Um dos mais curiosos, mencionado por 
Bonifácio no mesmo trabalho, é o de que as florestas servem de 
refúgio para o povo se esconder dos tiranos ou, em suas pala
vras, "para escapar da escravidão dos Bonapartes do tempo" . 
É interessante que Bonifácio utiliza suas incursões no campo da 
ecologia social para fazer alusões políticas indiretas, ao sabor de 
suas preferências ideológicas. É o caso, por exemplo, de sua acu
sação contra a ''terrível revolução", por haver devastado as be
las matas que a França possuía. No que se refere à política do 
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Estado, por outro lado, Bonifácio destaca o fato de que as ma
tas provocam o aumento das rendas públicas, a auto-suficiência 
para os arsenais e estaleiros e a redução da dependência externa 
e das importações, pois "a nação tendo o próprio cabedal não 
pagará tributo aos estranhos". 

Foi munido de idéias como as que acabamos .de expor que Jo
sé Bonifácio retornou ao Brasil. Vinha com um sólido preparo 
no estudo científico e na administração pública, e se preocupa
va, na medida em que sua liderança no processo independentis
ta se intensificava, em formular um projeto nacional adequado 
ao novo país , ao qual incorporaria todas as preocupações nasci
das nos anos europeus. 

Ao assumir a chefia do primeiro governo no Brasil indepen
dente, Bonifácio tinha como meta o estabelecimento de uma eco
nomia e de uma sociedade que se desenvolvessem de forma en
dógena, voltadas para suas próprias necessidades e interesses, ten
do como trunfo a possibilidade de usar racionalmente as imen
sas riquezas naturais de que dispunham. Sua sensibilidade era 
o que hoje chamaríamos de 'desenvolvimentista'. Queria o cres
cimento intenso e diversificado da lavoura, da pesca, das minas 
e das indústrias . Queria a expansão constante da população ati
va e o uso de técnicas e maquinarias avançadas. Esse anseio se 
alinhava com suas preocupações enquanto dirigente político, pois 
o desenvolvimento se refletiria no aumento das rendas nacionais, 
da força militar, da autonomia e estabilidade política. Para a rea
lização desse projeto, porém, ele via dois grandes obstáculos: a 
fragmentação e heterogeneidade da população brasileira e a exis
tência de uma cultura econômica e uma relação com a natureza 
viciadas por séculos de parasitismo e estagnação provocados pe
la dependência ao trabalho escravo. 

O primeiro tema foi abordado sem subterfúgios: ''Se o antigo 
Despotismo foi insensível a tudô, assim lhe convinha ser por uti
lidade própria: queria que fôssemos um povo mesclado e hete
rogêneo, sem nacionalidade e sem unidade, para melhor nos es
cravizar." Sua inquietação básica, portanto, era encontrar uma 
forma de incorporar os negros e os índios na nova nação brasi
leira. É preciso ''ir acabando com tanta heterogeneidade física 
e civil, cuidando desde já em combinar sabiamente tantos ele
mentos discordes e contrários, e em amalgamar tantos metais di
versos , para que saia um todo homogêneo e compacto, que não 
se esfarele ao toque de qualquer nova convulsão política". 

O tema da incorporação dos índios mereceu de José Bonifá
cio as reflexões contidas nos Apontamentos para a civilização 
dos lndios bravos do Império do Brasil, de 1823. Seu objetivo 
é explícito: transformar os índios em cidadãos produtivos do novo 
país. Em sua visão etnocêntrica, não reconhece nenhum valor 
civilizatório intrínseco ao modo de vida dos índios: eles vivem 
no estado da natureza, são bárbaros, polígamos, desconhecem 
as leis e a ordem social. Segundo a imagem iluminista e abstrata 
do ente humano, no entanto, deve-se reconhecer que são dota
dos da mesma razão que é natural a todos os homens. Por isso 
mesmo são passíveis de serem educados e civilizados, incorpo
rando as noções de propriedade e governo que são a base da vi
da culta. 

A novidade da abordagem de Bonifácio, porém, é que procu
ra compreender antropologicamente o modo de vida do índio, 
criticando as violências e injustiças que contra ele se cometem. 
Em algumas de suas análises, aproxima-se de teses recentes, co
mo as de Marshall Sahlins, que enfatizam o fator 'abundância 
de recursos naturais' versus 'necessidades materiais limitadas', 
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para entender a baixa sedentarizaçào e institucionalização do mo
do de vida nômade: "O homem no estado selvático, e mormen
te o índio bravo do Brasil, deve ser preguiçoso; porque tem pou
cas, ou nenhuma necessidade; porque vagabundo, na sua mão 
está arranchar-se sucessivamente em terrenos abundantes de ca
ça ou de pesca, ou ainda mesmo de frutos silvestres e espontâ
neos; porque vivendo todo dia exposto ao tempo, não precisa 
de casas e vestidos cómodos, nem dos melindres do nosso luxo; 
porque, finalmente, não tem idéia de propriedade, nem desejos 
de distinções e vaidades sociais, que são as molas mais podero
sas que põem em atividade o homem civilizado.'' Por esse mes
mo motivo desconhecem o Estado, "pois as atividades indivi-

Fac-símile do encarte que acompanhava a Memória primeira sobre a pesca 
das baleias, garantindo que no Brasil se pesca atum com fartura. 

duais nunca ganhavam extensão e intensidade, para que fossem 
obrigados a criar governos regulares, que só podem reprimir as 
injúrias recíprocas dos sócios, e prevenir os futuros males". 

O modo apropriado de incorporação dos índios, portanto, se
ria o de procurar inculcar-lhes noções de propriedade, comér
cio, trabalho, matrimónio, religião e governo. A incorporação 
desse grande contingente populacional ao mundo do trabalho, 
por outro lado, contribuiria para a extinção do trabalho escra
vo, que era a outra razão da heterogeneidade, além de ser a cau
sa estrutural básica da maior parte dos nossos males. 

O problema da escravidão foi abordado ainda em 1823, na Re
presentação à Assembléia Geral Constituinte do Império do Brasil 
sobre a escravatura. Nesse trabalho, defende abertamente a abo..:. 
lição, fazendo concessão apenas à gradualidade da sua imple
mentação. Para Bonifácio, a escravidão é condenável por moti
vos éticos, jurídicos e, principalmente, pelo mal que faz aos bran- ► 
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Diploma conferido a José Bonifácio como membro da Real Academia 
de Ciências de Lisboa, em 1789. 

cos e à nação brasileira. Ele inaugura, portanto, uma tradição 
do discurso abolicionista brasileiro: considerar o fim do escra
vismo menos um problema de defesa dos escravos em si do que 
de defesa da nação contra a escravidão. Os argumentos são lapi
dares: a escravidão inculca a crueldade e a promiscuidade nos 
jovens, drena para o exterior numerário brasileiro e, mais im
portante que tudo, inibe o potencial de desenvolvimento endó
geno no Brasil, impede que os cidadãos liberem sua criatividade 
e produtividade, imersos que ficam na inércia e no parasitismo. 
'' A ordem das vicissitudes humanas está de todo invertida no 
Brasil. O luxo e a corrupção nasceram entre nós antes da civili
zação e da indústria. E qual será a causa principal de um f enô
meno tão espantoso? A escravidão, senhores, a escravidão." 

Para Bonifácio, esse parasitismo é uma conseqüência históri
ca do escravismo, e não um componente intrínseco da natureza 
dos brasileiros. A prova está nos momentos iniciais da nossa co
lonização, quando o escravismo ainda não estava consolidado 
em todo o território. "A província de São Paulo, antes da cria
ção dos engenhos de açúcar, tinha poucos escravos e todavia cres
cia anualmente em povoação e agricultura." 

O objetivo de José Bonifácio era justamente retomar esse de
senvolvimento endógeno, e para isso pretendia contar com um 
importante elemento, que refaz a conexão com o tema desse es
tudo: "O vastíssimo Brasil, situado no clima mais ameno e tem
perado do universo, dotado da maior fertilidade natural, rico de 
numerosas produções( ... ), sem os gelos da Europa e sem os ar
dores da África e da Índia, pode e deve ser civilizado e cultivado 
sem as fadigas demasiadas de uma vida inquieta e trabalhada, 
e sem os esforços alambicados das artes e comércios exclusivos· 
da velha Europa." Em outras palavras, a riqueza e a qualidade 
da natureza brasileira tornariam ainda mais fácil qualquer es
forço desenvolvimentista (e aqui ele se deixa trair pela nossa tra-
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dição de retórica laudatória da natureza, cometendo o exagero 
de considerar o clima brasileiro como o mais temperado da Ter
ra ... ). O condicional nesse ponto é, porém, extremamente im
portante: essa natureza poderia ser um grande estímulo, desde 
que fosse tratada racionalmente - o que não ocorria, como ele 
renitentemente denunciava. 

A dinâmica de destruição da natureza no Brasil, portanto, era 
um tema central para Bonifácio, pois eliminava o principal trunfo 
com o qual a nação podia contar para o seu desenvolvimento. 
A solução para esse problema, contudo - e esse ponto é impor
tante-, não viria pelo estancamento das atividades produtivas. 
Bonifácio não via um antagonismo básico entre crescimento eco
nômico e conservação da natureza, desde que esse crescimento 
estivesse calcado numa utilização racional e não predatória dos 
recursos naturais. Em outras palavras, um verdadeiro desenvol
vimento econômico implicaria um novo relacionamento com a 
terra no Brasil. 

O fim da escravidão, por exemplo, contribuiria para melhor 
utilização da terra, já que os proprietários, não podendo se va
ler de uma grande população de escravos, "aproveitarão terras 
abertas e livres de matos, que hoje jazem abandonadas. Nossas 
matas, preciosas em madeiras de construção civil e náutica, não 
serão destruídas pelo machado assassino nem pelas chamas de
vastadoras da ignorância". As técnicas agrícolas seriam radical
mente melhoradas, de forma que "se forem introduzidos os me
lhoramentos da cultura européia, a agricultura ganhará pés dia
riamente, as fazendas serão estáveis, e o terreno quanto mais tra
balhado, mais fértil ficará". Seu próprio projeto de reforma agrá
ria condicionava a venda facilitada de lotes à adoção de méto
dos de cultivo avançados e práticas de conservação dos solos. 

Bonifácio esperava - e tinha disso convicção - que o esta
belecimento de uma economia de pequenos proprietários e de tra
balho livre e autônomo seria o instrumento para a resolução do 
problema da destruição dos recursos naturais. "É pois evidente 
que se a agricultura se fizer com os braços livres dos pequenos 
proprietários, ou por jornaleiros, por necessidade e interesse, se
rão aproveitadas essas terras ( ... ) e deste modo se conservarão, 
como herança sagrada para nossa posteridade, as antigas matas 
virgens, que pela sua vastidão e frondosidade caracterizam o nos
so belo país." 

José Bonifácio apresentou os elementos de um projeto nacio
nal abrangente e lúcido para o novo país e nesse projeto a ado
ção de uma nova mentalidade na relação com a natureza ocupa
va um dos lugares centrais. 

É penoso para o historiador brasileiro confrontar a clarividên
cia e a generosidade das suas propostas com a mesquinhez dos 
conflitos políticos que o apearam para fora do poder, abortan
do o programa de reformas que ele ao menos tentaria introdu
zir . Talvez seu principal dilema tenha sido o de procurar, como 
diz Vicente Barreto, "disciplinar através do exercício pleno da 
racionalidade uma realidade social fugidia e contraditória". De 
qualquer forma, sua derrota foi a vitória do atraso, da inércia, 
do não-enfrentamento dos problemas que a realidade do país 
apresentava, da mentalidade tacanha e predatória que já então, 
e ainda hoje, caracteriza boa parte das forças que dominam a 
sociedade brasileira. 

Nota: Este texto integra trabalho mais amplo, 'Natureza e projeto nacional : as ori
gens da ecologia política no Brasil', in Pádua J. A. (org.), Ecologia e política no 
Brasil. RJ, Espaço e Tempo - luperj, 1987. 
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M. Portugal Ferreira 
Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico 

Universidade de Coimbra (Portugal) 

Decorrido que vai século e meio da morte de José Bonifácio 
d' Andrada e Silva, ocorrida em 6 de abril de 1838, é muito justo 
que recordemos a excelência e riqueza desta personalidade. A 
perspectiva que se escolhe é a do mineralogista, acadêmico e mi
neiro, por melhor se ajustar a quem escreve. Desde já, é impor
tante lembrar que para além do político que tão intensamente 
viveu a independência do seu Brasil e do excelente cientista, ele 
foi pioneiro na abertura da universidade para a sociedade políti
ca e econômica e na aproximação entre a ciência e a tecnologia. 

José Bonifácio d' Andrada e Silv.a, que se formou na Univer
sidade de Coimbra, em 1788, há pouco mais de 200 anos, foi 
nomeado professor catedrático da Faculdade de Filosofia por de
creto régio, de 15 de abril de 1801, que lhe outorgava também 
capelo gratuito, o que significava a concessão do grau de dou
tor, recebido em 20 de junho de 1802; por um outro decreto se 
jubilou, em 29 de julho de 1813, e por um terceiro, de 12 de ou
tubro de 1822, se desligou da universidade, três anos depois de 
regressar ao Brasil e quando caíra já no desfavor político que 
o levou ao exílio em França (1823-1829). 

Carta régia nomeando José Bonifácio de Andrada e Silva como desem
bargador da Relação e da Casa do Porto, com menção à cadeira de me
talurgia por ele exercida. Emitida em Lisboa, em agosto de 1806. 
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Recorda-se aqui o mineralogista, cuja obra lhe valeu memó
ria indelével como cientista; em sua honra existe um grupo de 
minerais: Andradite. Foi-lhe dedicada pelo mais notável mine
ralogista de sempre, James D. Dana (1813-1895), autor do livro 
Elements of Mineralogy, que foi editado um ano antes da morte 
de José Bonifácio e que, em edições progressivamente atualiza
das, vem sendo o livro de estudo e de consulta de gerações desde 
há século e meio. Recorda-se também o técnico de metalurgia 
e de exploração de minas, que foi intendente geral de Minas e 
Metais do Reino, diretor do Laboratório de Docimásia da Casa 
da Moeda, diretor das minas de ferro e de carvão então existen
tes em Portugal, e o geólogo que prospectou jazigos de sulfure
tos e de ouro, expandiu as reservas dos jazigos de carvão e dei
xou memórias sobre viagens mineralógicas e geognósticas feitas 
em Portugal e no Brasil. 

No legado científico de José Bonifácio expressa-se a ampla 
formação universitária adquirida, entre 1783 e 1788, na Univer
sidade de Coimbra, depois, entre 1790 e 1794, nas escolas de Mi
nas de Paris e de Freiberg (Alemanha) e ainda na Universidade 
de Pavia (Itália). Complementava-a com a rica experiência co
lhida quando estudou, entre 1795 e 1800, os grandes jazigos mi
nerais que então se exploravam na vasta região que hoje englo
ba a Suécia, Noruega, Alemanha, Checoslováquia, Hungria, Suí
ça, Itália e lugoslávia. Em 30 de outubro de 1783 - tinha então 
20 anos - matriculou-se na Universidade de Coimbra e aqui es
tudou nas Faculdades de Leis e de Filosofia, terminando em ju
lho de 1788 os bacharelatos por essas duas faculdades. Registre
se que-se tratava da 'filosofia natural', isto é, que hoje corres
ponderia a uma faculdade de ciências. 

Em Coimbra, foi seu professor de história natural, que com
preendia naturalmente a mineralogia, a botânica e a zoologia, 
Domingos Vandelli, o qual ensinava seguindo os livros de Buf
fon (1707-1788) e de Limneu (1707-1778) e um texto que ele mes
mo escreveu, com escassíssima matéria de mineralogia e ge.;)g
nosia (ver 'Naturalistas italianos no Brasil, 1800-1850', em Ciência 
Hoje n? 51). É de crer que poderia então ter conhecido o livro 
de Wallerius (1747), famoso professor de mineralogia, metalur
gia e farmácia na Universidade de Uppsala (Suécia), traduzido 
para francês em 1753, e o livro de Cronstedt (1758), um outro 
notável mineralogista sueco, que foi traduzido para inglês, em 
edições sucessivas, por dois portugueses emigrados, Emanuel 
Mendes da Costa e Jacinto de Magalhães. De fato, as classes de 
sistemática mineralógica usadas por aqueles mineralogistas fize
ram escola em Coimbra, até a década de 1830. ► 
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Domingos Vandelli, que foi também o dinamizador duma fá
brica de cerâmica, cujo estilo perdura e guarda o seu nome adul
terado à portuguesa, como louça Bandeli, seria influente no vo
cacionamento fisiocrático dos seus discípulos; teria apoiado a pro
posição do bacharel José Bonifácio d' Andrada e Silva para mem
bro da Academia Real das Sciencias de Lisboa, em 1789, com 
cujo suporte teve a bolsa de estudo com que viajou pela Europa 
entre 1790 e 1800. Parece significativo que a filha mais velha de 
José Bonifácio, Carlota Emília O'Leary Andrada e Silva, viesse 
a casar com Alexandre Vandelli, filho do antigo mestre, que se 
jubilara da universidade, em 1789, para assumir a direção do Mu
seu Botânico da Ajuda, em Lisboa. Em Coimbra, os seus outros 
mestres, foram Tomé R. Sobral, professor de química e 'QUe vi
ria a ser seu ativo companheiro na resistência durante as inva
sões francesas (1808-1810) e dalla Bella, professor de física. Os 
dois mestres italianos, Vandelli e dalla Bella, terão contribuído 
para que se criasse nos seus alunos o desejo de aprofundar os 
conhecimentos nas grandes escolas desse tempo; no domínio da 
mineralogia, metalurgia, geognosia e exploração de minas, re
fulgiam Paris, com os professores Hauy e Sage, e Freiberg, com 
o professor Werner. 

É interessante anotar que no final do século XVIII, os estu
dantes mais propensos para estudar mineralogia e metalurgia, 
em Coimbr.a, eram freqüentemente de nascimento brasileiro: vá
rios foram os demonstradores e lentes substitutos, podendo re
ferir-se José Vieira do Couto, João Evangelista de Faria Lobato 
e J. Veloso de Miranda; este e o dr. Theotonio José Figueiredo 
Brandão - que foi o patrono na concessão de grau ao bacharel 
José Bonifácio e o primeiro professor que fez viagens mineraló
gicas e geognósticas e colheu exemplares para o museu que hoje 
tem o nome do seu 'afilhado' - foram, em 1778, os primeiros 
doutores pela Faculdade de Filosofia, que só foi criada com a 
reestruturação da universidade, em 1772. Outros ocuparam po
sições de relevo nas Intendências de Minas, podendo citar-se Ma
nuel Ferreira da Câmara Bettencourt e Manuel Jacinto Noguei
ra da Gama. As causas para esta motivação poderão encontrar-se 
na marcada atmosfera mineira no Brasil do século XVIII, que 
teve seu centro na região de Vila Rica, hoje Tiradentes. 
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Em julho de 1790, José Bonifácio partiu, como 'pensioná
rio' do governo, para uma viagem de estudo mineralógico e me
talúrgico, tendo como companheiros dois outros bacharéis em 
filosofia: Manuel Ferreira da Câmara Bettencourt, seu condiscí
pulo e patrício, e Joaquim Pedro Fragoso de Sequeira. No re
gresso, todos vieram a ocupar lugares de responsabi:lidade den
tro do foro mineiro. 

Em Paris viveu o período mais agitado da Revolução France
sa e aprendeu cristalografia e mineralogia com o professor R. 
J. Hauy, química com Fourcroy e metalurgia com Sage: este úl
timo escrevera, anos antes, o livro-texto Elements de Mineralo
gie Docimasique, em que já descrevia algumas pedras preciosas 
do Brasil - a esmeralda, o diamante e a safira. Foi em Paris, 
em 1792, que José Bonifácio d' Andrada e Silva apresentou na 
Societé d'Histoire Naturelle o seu primeiro trabalho no âmbito 
da mineralogia - Mémoire sur les diamants du Brésil, que de
pois publicou nos Annales de Chimie e no Journal of Natural 
Philosophy, Chem1stry and Arts. Por esse tempo foi eleito mem
bro daquela sociedade científica e também da Societé Philoma
tique de Paris. Mais tarde, seria eleito membro da Sociedade dos 
Investigadores da Natureza de Berlim, da Sociedade Mineraló
gica de lena, da Sociedade Geológica de Londres e da Sociedade 
Werneriana de Edimburgo. 

Depois, na Escola de Minas de Freiberg, com Abraham G. 
W erner ( l 7 49-1817) aprendeu geognosia e exploração de minas, 
ouvindo preleções que ficaram na história e cuja excelência trans
parece do livro Nova Teoria sobre a Formação dos Filões, pu
blicado por Werner em 1791; estudou mineralogia, pelas cole
ções de minerais das quais nos ficou notícia através do livro edi
tado, em 1804, por um antigo companheiro de José Bonifácio, 
Friederich Mohs (1770-1839), o autor da escala de dureza dos 
minerais e sucessor de Werner na cátedra de Freiberg; visitou com 
o mestre as famosas minas da Saxônia. Foi então que conviveu 
com Alexander von Humboldt (1769-1859), o admirável autor 
do livro Cosmos, e com Leopold von Buch (1774-1853), outro 
notável 'wernerista' que foi precursor das teorias orogênicas ver
ticalistas. Tal como José Bonifácio, de quem ficou admirador 
e amigo, este último foi capaz de corrigir os exageros das teorias 
de Werner, nomeadamente no que diz respeito à origem das ro
chas basálticas e plutônicas, que Werner defendia serem forma
das por precipitação aquosa e que os 'plutonistas', das escolas 
francesa e inglesa, argumentavam como sendo de origem mag
mática profunda. Acontece que depois de Freiberg, José Boni
fácio estudou em Pavia e pôde então estudar os vulcões dos mon
tes Eugâneos, da região de Pádua, onde a origem vulcânica dos 
basaltos era bem mais fácil de constatar do que nas regiões que 
Werner conhecia e que tinham de fato vulcanismo submarino .. . 
É bom que se atente quão válidas são hoje muitas das heterodo
xias que Werner propunha em matéria de mineralizações perdes
censum, e que os autores da segunda metade do século e em muito 
deste tão liminarmente rejeitaram. 

Quando, depois de Coimbra, Paris, Freiberg e Pavia, estu
dou os jazigos de Arendal, na Suécia, e de Uto, na Noruega, ti
nha capacidade criativa enriquecida pelos conhecimentos cientí
ficos que lhe permitiram definir que aí existiam minerais até en
tão desconhecidos ou erradamente classificados. Com a notícia 
de novos minerais, identificados com base nas respectivas for
mas e hábitos cristaíográficos, cores, brilhos, e traços, reação 
à chama da vela e do maçarico e minerais acompanhantes, pu
blicada no Scherer's Journal (Leipzig) e no Journal de Physique, 
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de Chimie, d'Histoire Naturelle et des Arts (Paris), em 1800, os 
conhecimentos da mineralogia foram acrescentados com várias 
novas espécies: 

1 - Espodumena - um silicato de alumínio e lítio, encon
trado no jazigo de Uto, coexistente com quartzo, feldspato, tur
malina, magnetite, e cujo nome reflete o fato de quando aqueci
do ficar revestido de cinza (spodus em grego); note-se que este 
mineral era até então conhecido como o zeólito da Suécia, quando 
é, de fato, uma piroxena. 

2 - Petalite - um alumino silicato de lítio, também desco
berto em Uto, e que cristaliza com formas que lembram pétalas 
(lepidos em grego) de flores. É particularmente significativo ter 

· sido na petalite de Uto que o químico Arfwedson descobriu, em 
1817, o lítio. Sendo o lítio o elemento da geração da energia ter
monuclear e das ligas leves, importa registrar que os seus miné
rios são os dois minerais descobertos por José Bonifácio d' An'

drada e Silva, aos quais se juntam a ambligoriite e a lepidolite. 
3 - Escapolite - foi inicialmente denominada de wernerite, 

por Andrada, que a descreveu em 1800, e de parintina, por Hauy, 
que a colheu em Arendal e a descreveu em 1801; por causa dessa 
quase contemporaneidade dividem-se os autores clássicos na atri
buição da prioridade da descoberta. Importa aqui registrar que 
a definição formal do grupo da escapolite foi feita, em 1809, por 
um outro professor da Universidade de Coimbra, João A. Mon-
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teiro, o qual, desde 1801 até 1804, foi colaborador de José Boni
fácio, como seu lente substituto na cadeira de metalurgia na Uni
versidade de Coimbra e como coadjutor no Laboratório de Do
cimásia da Casa da Moeda; em 1804, com o apoio do seu dire
tor, foi para Paris trabalhar com Hauy, como bolseiro, manten
do os direitos de catedrático da Universidade de Coimbra, e não 
mais regressou. No Tratado de Mineralogia que Hauy publicou 
em 1822, encontram-se referências extremamente elogiosas para 
J. A. Monteiro e algum 'esquecimento' em relação a José Boni
fácio. Acontece que este viveu o clímax da Revolução Francesa 
em Paris, com o distanciamento que o seu comportamento polí
tico posterior deixa imaginar; já J. A. Monteiro chegou a Paris 
e aderiu. A afinidade política entre Hauy e Monteiro expressa
se na preferência das citações ... 

4 - Criolite - este mineral, que é um fluoreto de alumínio 
e sódio, foi estudado por José Bonifácio usando exemplares pro
vindos de Ivigtud, na Groenlândia. A facilidade com que funde 
ao ser exposta à chama da vela, isto é, a sua baixa temperatura 
de fusão explica o nome que lhe deu. Há dificuldades em atri
buir a prioridade da descoberta deste mineral. 

5 - Alocroite - a descoberta desta variedade de granada cál
cica, também por ele colhida em Uto, foi a razão pela qual J. 
D. Dana ao descrever o grupo das granadas em que a alocroite 
se inclui escolheu homenagear um grande cientista, denominan
do todo o conjunto das granadas de cálcio e ferro como o grupo 
da andradite. 

As notícias sobre algumas variedades de turmalina, de augite 
e de epídoto não têm naturalmente o relevo das descobertas an
tes mencionadas. 

A dilatação dos conhecimentos mineralógicos conseqüentes 
das descobertas de José Bonifácio foi, desde logo, tão significa
tiva que no volume três do Tratado de Mineralogia de Hauy se 
apresenta um novo grupo de minerais-espécies de sílica combi
nada com alumínio e lítio - para englobar a espodumena e a 
petalite. 

Quando, em setembro de 1800, regressou a Portugal, presti
giado pelas· suas descobertas mineralógicas e senhor de profun
dos conhecimentos sobre metalurgia e exploração de minas, co
meçou por fazer uma viagem de reconhecimento geológico, pelo 
país, tendo como companheiro o seu. irmão Martim Francisco, 
que depois foi para o Brasil e teve o lugar de intendente de Mi
nas e Matas. ► 
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Na Universidade de Coimbra foi então criada, para ele, a cá
tedra de metalurgia, que assumiu em abril de 1801. Aquela ca
deira era lecionada no último ano da faculdade para claramente 
a estabelecer como cadeira de síntese dos conhecimentos adqui
ridos nos três anos iniciais. Na prática, ensinou nessa cadeira as 
matérias que a partir de 1836 passariam a integrar a cadeira de 
mineralogia, geognosia e metalu_rgia. Antes dele, a metalurgia 
integrava-se na química, e a mineralogia era uma parte da cadei
ra de história natural. É significativo registrar que foi em 1807, 
numa das raras sessões do Conselho de Faculdade em que esteve 
José Bonifácio, que surgiu a primeira proposta de reestrutura
ção do ensino da faculdade segundo o esquema que veio a ser 
adotado em 1836. Foi nesse ano que o Gabinete de Metalurgia, 
que ele criara e que muitas· vezes apoiou os prospectores minei
ros de Portugal e do Brasil, se integrou na química e que alguns 
dos minerais da sua coleção se integraram no Museu de História 
Natural da universidade. Nos escritos que deixou é bem claro 
que lhe não ia de feição o parco fruto do labor universitário, por
que os alunos eram poucos e minguadas as verbas para poder 
fazer a investigação, que ele insistia ser absolutamente necessá
ria. Numa carta, que em 1806 escreveu ao ministro do Reino, 
pode ler-se "quando reflito no péssimo estado em que de propó
sito conservam a minha faculdade não posso deixar de lamentar 
o meu tempo perdido e os danos ao serviço público pela minha 
inútil assistência nesta universidade ... " E mais adiante acrescen
tava: ''porém não posso por ora escusar o dinheiro que recebo 
do cofre da universidade''. Refira-se que os demais lugares que 
ocupou lhe não acrescentavam o que recebia como professor: 
500$000 de vencimento e 300$000 como adicional para as via
gens geognósticas. 

Ainda em 1801 foi nomeado intendente geral de Minas e Me
tais do Reino, administrador das Minas de Carvão de Buarcos 
e de S. Pedro da Cova e das ferrarias da Foz de Alge, diretor 
do Laboratório de Docimásia da Casa da Moeda. 

Deixou memórias escritas sobre a prospecção que promoveu 
nas aluviões auríferas da Adiça, onde pôde reconhecer uma len
tícula com mineralização expressa, "com dois grãos de ouro por 
palmo cúbico em camada de terra arenisca com um a dois pal
mos de espessura e excepcionalmente cinco palmos", sobre a pros
pecção e lavra exploratória em alguns jazigos filoneanos de chum-
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bo, zinco, prata e antimônio no norte de Portugal, onde revela 
atualizados co_nhecimentos sobre lavra de minas e tratamento de 
minérios. Foram particularmente importantes os trabalhos que 
fez e os que promoveu no distrito carbonífero de S. Pedro da 
Cova, que ainda hoje tem lavra ativa, e mais ainda os que fez 
nos carvões de Buarcos; aqui teve o engenho capaz de projetar 
a lavra de um jazigo que fica parcialmente sob o mar e que, por 
essa razão, até ao seu tempo, estava com os trabalhos mais ve
zes parados do que em exploração. Em todas as suas memórias 
acrescentou dados sobre as perspectivas econômicas e financei
ras dalexploração, tornando-se bem claro que para além do téc
nico mineiro existia o bacharel formado em leis, sempre capaz 
de propor medidas administrativas que favoreciam a explorabi
_ lidade do jazigo e adequadamente defendiam a economia do país. 
Estas memórias distendem-se no intervalo de 1802 a 1816, e fo
ram publicadas nas Memórias Económicas da Academia Real das 
Sciencias de Lisboa, da qual foi secretário geral entre 1810 e 1819, 
e no jornal O Investigador Português. 

José Bonifácio d' Andrada e Silva, que representa, de fato, 
o vetor inicial da revolução industrial, na sua grande preocupa
ção com a pesquisa do carvão e do ferro, teve tal influência em 
Portugal que depois do seu regresso ao Brasil, e até a extinção 
da Intendência Geral de Minas, em 1835, todos os intendentes 
seus sucessores lhe eram muito próximos: entre 1824 e 1829, von 
Eshwege, que fora seu colaborador nas ferrarias de Alge, cuja 
exploração deu origem a muita controvérsia, pela qual se podiam 
apreciar as situações de atrito que então se viviam no nosso am
biente mineiro; de 1829 a 1832, J. P. Fragoso de Sequeira, com
panheiro desde 1790 e, finalmente, entre 1832 e 1835, Alexandre 
Vandelli, que fora seu adjunto na Intendência. 

Com a saída do dr. José Bonifácio, o ensino profissional que 
ele procurara semear na universidade voltou a dar lugar a um 
ensino teorizado, mas de bom nível, e cessaram também as in
tervenções do Estado no sentido de promover, de modo direto, 
o fomento mineiro do país. ■ 

• Exposé succint des characteres et des proprietés de plu
sieurs nouveaux mineraux de Suede et de Norwege, avec 
quelques observations chimiques faites sur ces substances, 
1800: Journal de Physique, de Chimie, d'Histoire Natu
relle et des Arts, T. LI, pp. 239-247. 
• Memória sobre a nova mina de ouro da outra banda do 
Tejo, 1815: Mem. Econ. Acad. Real Scienc. Lisboa, T.V, 
pp. 140-152. 
• Memória sobre as pesquisas e lavra dos veios de chum
bo de Chacim, Souto, Ventozello e Vilar de Rey, na pro
víncia de Trás-os-Montes, 1816: Mem. Econ. Acad. Real 
Scienc. Lisboa, T. V, pp. 77-91. 
• Memória sobre a minerographia da Serra que decorre dos 
montes de Santa Justa, nos termos de Vallongo, e provín
cia do Minho, até Santa Comba, 1814: Mem. Econ. Real 
Acad. Scienc. Lisboa, T. V. 
• Memória das minas de carvão do Porto, e suas perten
ças, 1814: O Investigador Português, v. XLI, pp. 241-246. 
• Memória das minas de Buarcos e suas pertenças. Fábri
ca de ferro da Foz de Alge e suas pertenças, 1814: O In
vestigador Português, v. XL, pp. 54-61. 
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A GUERRA 
QUÍMICA DOS 

CUPINS 
Ana Maria Costa Leonardo 

Departamento de Biologia, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro 

A estranha figura que se apresenta nas fotos desta página 
pode estar morando na sua casa. É um companheiro de 

quarto quase invisível e, sorrateiro, se infiltra nos 
móveis sem que ninguém perceba. Este é um cupim-soldado, 
de nome Armitermes euamighnatus. E é muito mais perigoso 

do que a atemorizante ampliação de seu retrato deixa 
entrever. Quando se sente ameaçado, ou quando percebe que 

o termiteiro onde vive está em perigo, este soldado 
emprega o mais complexo arsenal químico de que se tem 

notícia no mundo dos insetos. Um segredo agora revelado. 



E ntre os insetos sociàis, a preserva
ção da sociedade e das espécies de
pende mais de substâncias quími-

cas que de estímulos visuais. Há milhões 
de anos elas lhes permitem afugentar os 
predadores e atrair os pares. Nas ativida
des de defesa, nenhum inseto emprega ar
senal químico tão variado quanto os cu
pins, ou térmitas, nem apresenta sistemas 
tão diversos de ejeção. 

Às vezes chamados incorretamente de 
'formigas brancas', os cupins pertencem à 
ordem dos isópteros e evoluíram comple
tamente separado dos outros insetos sociais 
(formigas, abelhas e vespas). Aceita-se que 
se originaram há mais de 150 milhões de 
anos, de um ancestral das baratas atuais do 
gênero Cryptocercus (baratas subsociais 
que se alimentam de madeira). Vivem em 
colônias chamadas termiteiros, sociedades 
de estrutura rígida, em que as diferentes ta
refas são distribuídas entre castas forma
das por indivíduos morfológica e compor
tamentalmente especializados. Admite-se 
que essa organização social tenha surgido 
a partir do agrupamento de cupins para a 
troca de protozoários simbiontes, necessá
rios à digestão da celulose, que é a base da 
alimentação desses insetos. 

Além de formas jovens em vários está
gios de desenvolvimento, as colônias abri
gam, em geral, três castas: a de soldados, 
a de operários e a de reprodutores (incluin
do nesta última o par real). Por ocasião da 
revoada formam-se novos casais oriundos 
dos reprodutores alados, popularmente 
chamados siriris ou aleluias , cada um dos 
quais fundará uma nova colônia. Não ten
do bolsa seminal para armazenar esperma, 
a rainha precisa ser periodicamente insemi
nada. Por isso, o rei deve residir permanen
temente ao seu lado. Em geral, os dois vi
vem aprisionados na câmara real, no cen
tro do cupinzeiro, onde a rainha bota de 
centenas a milhares de ovos todos os dias. 

Os operários e soldados que emergem de
ses ovos são estéreis, desprovidos de asas 
e, normalmente, cegos. Em algumas espé
cies primitivas, não há operários, e as fun
ções destes são exercidas por indivíduos 
imaturos; em outras, mais evoluídas, não 
há soldados. Os primeiros são basicamen
te responsáveis por construir o ninho e ali
mentar toda a colônia. Aos segundos cabe 
exclusivamente a defesa; sua especialização 
morfológica e comportamental é tamanha 
que não são capazes sequer de se alimen
tar sozinhos. 

Toda a complexa organização social do 
termiteiro é baseada na troca de sinais quí
micos, por olfação ou gustação. Mais ain
da, as várias atividades ligadas a diferen
tes funções - alarme e defesa, construção, 
forragem , localização do companheiro e do 
inimigo - são integradas por uma lingua
gem química especializada. A complexida-
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Fig. 1. Em (a) aparece uma visão geral externa do ninho do cupim-do-pasto ( Cornitermes cumu
lans); a ferramenta disposta ao lado dá uma idéia da dimensão do ninho, que em (b) aparece em 
corte, podendo-se ver então o revestimento externo e o núcleo. Em (c), foto em detalhe de uma 
câmara interna, com um soldado em posição defensiva. 

de dessa Jinguagem é função da longevida
de da colônia e da presença de diferentes 
castas. Abordaremos aqui a comunicação 
ligada à função de defesa. 

Por defesa de uma população animal 
compreende-se o conjunto de estratégias -
adaptações morfológicas, fisiológicas e 
comportamentais - pelas quais a espécie li
mita ou elimina a ação de parasitas, preda
dores e competidores. Trata-se, portanto, 
de um fator decisivo para a sobrevivência 
e o sucesso de uma população em determi
nado ecossistema. 

Os cupins sofrem a ação de diversos ti
pos de parasitas, como vírus, bactérias, 
fungos, ácaros e vermes nematóides, mas 
suas defesas contra esses agressores são 

pouco conhecidas . Quanto a seus predado
res, há entre eles animais vertebrados (co
mo peixes, anfíbios, répteis, aves e mamí
feros) e invertebrados (espécies de platel
mintes, de onicóforos, de quelicerados e de 
miriápodes, além de outros insetos). Na 
maior parte dos casos, trata-se de preda
dores ocasionais, que atacam quando os 
cupins estão na revoada, na fase de cons
trução do ninho ou em busca de alimento. 
Mas existem predadores regulares, entre os 
quais se destacam certas formigas (as prin
cipais inimigas dos térmitas) e o conheci
do tamanduá, um especialista no ataque 
aos cupins. 

Entre os predadores regulares, os inver
tebrados são maioria. Muitos, como cer-
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tas formigas mirm1cmeas, permanecem 
confinados nos próprios termiteiros, ocu
pando galerias diferentes das ocupadas pe
los cupins. Quando são vertebrados, os pre
dadores regulares apresentam algumas 
adaptações termitófagas, como olfato de
senvolvido, patas providas de fortes gar
ras (que lhes permitem cavar) e língua lon
ga e protátil, pondo em perigo o próprio 
termiteiro, que, como veremos, é a princi
pal defesa das colônias. Os peixes são pre
dadores ocasionais: normalmente, se ali
mentam de cupins alados que caem na 
água. Há, no entanto, em território brasi
leiro, pequenos peixes que conseguem sal
tar e capturar cupins que estão trabalhan
do em ninhos situados em áreas inundadas. 

Como numa fortaleza, a própria estru
tura do ninho - cuja complexidade é 
maior nas espécies mais evoluídas - é um 
instrumento de defesa coletiva. Os ninhos 
dos calotermitídeos (família bastante pri
mitiva) e de alguns hodotermitídeos não 
passam de uma série de cavidades e túneis 
cavados na madeira. Já na subfamília dos 
nasutitermitíneos, o ninho é diferenciado 
em regiões, tendo em geral uma porção in
terna e uma periférica. Muitas espécies de 
formiga só atacam os termiteiros que este
jam externamente danificados . 

O cupim-do-pasto (Cornitermes cumu
lans), bastante comum no estado de São 
Paulo, constrói seu ninho no solo. Em suas 

Fig. 2. Ninho do cupim nasuto arbóreo Cons
trictotermes cyphergaster, numa área de cerrado. 
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Cryptotermes 

Ancestrais das baratas atuais 

Adaptado de Ampion e Quennedey, 'The abdominal epiderma! glands of termites and their phylogenetic significance', in 
P.E. Howse e J.-L. Clément (orgs.), Biosystematics of social insects. Academic Press, 1981. 

Fig. 3. Filogenia da ordem dos isópteros, com indicação das armas utilizadas nas sete famílias hoje 
existentes. As seis mais primitivas - mastotermitídeos, calotermitídeos, termopsídeos, hodoter
mitídeos, serritermitídeos e rinotermitídeos - utilizam sobretudo defesas mecânicas. A dos termi
tídeos - dividida em quatro subfamílias, entre elas a dos nasutitermitídeos, a que pertencem os 
nasutos - reúne os térmitas superiores, que usam preferencialmente armas químicas. 

fases iniciais, esses term1te1ros são total
mente subterrâneos. Mais tarde eles emer
gem parcialmente, formam montículos e 
apresentam as duas regiões nitidamente di
ferenciadas. A externa, feita de solo, é ex
tremamente dura; a interna - mole, escu
ra e cartonada - é feita de material fecal 
associado a solo e matéria vegetal (figura 
1 ). Nos montículos maduros, praticamen
te toda a colônia vive àbrigada na região 
central, protegida dos predadores não es
pecializados. 

Os cupins do gênero Nasutitermes, tam
bém bastante comuns no Brasil, têm ninhos 
geralmente arbóreos e de aspecto cartona
do, o que decorre do uso de uma substân
cia fecal misturada com madeira ou terra. 
Em algumas espécies de outros gêneros, co-

mo Constrictotermes cyphergaster, as pa
redes dos ninhos, também desse tipo, con
têm elevada concentração de solo mineral. 
Em geral, os ninhos arbóreos se ligam ao 
chão por galerias cobertas, o que é mais um 
artifício defensivo (figura 2). 

Os cupins têm também instrumentos in
dividuais de defesa, que exigiram adapta
ções morfológicas. Alguns utilizam defesa 
mecânica e fazem uso de estruturas tegu
mentares ou anatômicas. Outros utilizam 
defesa química, como a ejeção de substân
cias tóxicas produzidas por glândulas exó
crinas. A figura 3 ilustra a filogenia dos tér
mitas, indicando a ocorrência de formas 
mecânicas e químicas de defesa nas sete fa
mílias da ordem dos isópteros e em algu
mas subfamílias. 
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A defesa mecârtica ocorre etítre os ho
dotermitídeos, os termopsídeos e os calo~ 
termitídeos. Em alguns gêneros dessas se
te famílías, os soldados só dispõem desse 
tipo de defesa; suas armas exclusivas são 
possantes mandíbulas, que podem ser de 
vários tipos: esmagadoras, ceifadoras, per
furantes e ainda as chamadas snapping 
mandibles, que estalam quando acionadas 
(figura 4). Há soldados que usam outro ti
po de defesa mecânica: não tendo qualquer 
arma químíca, quando perturbados vedam 
os orifícios do ninho com as próprias ca
beças, de formato especial - são por issc 
chamados 'tampas vivas'. Um deles é o sol
dado do gênero tropical Cryptotermes, fre
qüente depredador de móveis. 

Ao que tudo indica, nas primeiras eta
pas da evolução dos isópteros predomina
va a defesa mecânica. Mas, dado o tama
nho reduzido da maioria das espécies de cu~ 
pim (comparado ao das formigas predado
ras), a eficácia dessas armas devia ser limi
tada. Assim, ao longo do processo evolu
tivo, desenvolveram-se estratégias adicio
nais (ver 'Sofisticado arsenal'). 

Geralmente, a defesa química é exerci
da mediante três mecanismos fundamen
tais, presentes em grande número de gêne
ros de térmitas. Há soldados que ferem o 
inimigo com as mandíbulas e, simultanea
mente, aplicam na ferida uma substância 
oleosa, anticicatrizante ou tóxica. Este pa
rece ser o caso do gênero neotropical Ar
m itermes. Bastante comum nos cerrados 

Cryptotermes Serritermes 

Armitermes Termes 

brasíleirosf esse cupítn tem mandíbulas per~ 
furantes e secreta uma substância tóxica pa
ra formigas, constituída por akenos ou de
rivados de ácidos graxos, entre os quais lac
tonas macrocíclicas com 22 a 38 átomos de 
càrbono num único anel. 

Alguns soldados da família dos rinoter
mitídeos têm um !abro especial, semelhante 
a um pincel, com o qual aplicam um 'inse
ticida de contato' no tegumento do artró
pode atacante. Essa secreção tóxica é es
tocada em volumosos reservatórios sítua
dos na cabeça ou no abdome. Em alguns 
gêneros - como Rhinotermes, que sinte
tiza {3-cetoaldeídos - o reservatório é res
ponsável por mais da metade do peso dos 
soldados menores. No Brasil, espécies desse 
gênero ocorrem no Amazonas, no Pará e 
em Mato Grosso. 

Finalmente, os soldados nasutos, da sub
família dos nasutitermitíneos, defendem
se secretando um conjunto particular de 
substâncias químicas constituídas por ter
penóides. Nos gêneros mais evoluídos desse 
grupo, os soldados têm um rostro alonga
do, denominado nasus, pelo qual a secre
ção é ejetada. -Esta é um líquido viscoso 
que, como as resinas dos pinheiros, con
tém elevadas concentrações de diterpenos 
além de um solvente monoterpeno. Alguns 
soldados nasutos que empregam essa arma 
química - como os dos gêneros Velociter
mes, Nasutitermes e Constrictotermes -
são desprovidos de arma mecânica; suas 
mandíbulas são vestigiais e não funcionam. 

Syntermes 

Neocapriterfnes 

Fig. 4. Diversos tipos de mandíbulas. As esmagadoras (a) estão restritas aos cupins inferiores, co
mo os do gênero Cryptotermes. São robustas, semelhantes às dos operários, mas têm abertura pe
quena. As mandíbulas ceifadoras (b) são mais longas e delgadas e têm maior abertura; ocorrem 
nas famílias dos rinotermitídeos, dos serritermitídeos (Serritermes) e de alguns termitídeos (Synter
mes). As mandíbulas perfurantes (c) - delgadas, curvas e providas de dente marginal proeminente 
- aparecem em nasutos intermediários, como os do gênero Armitermes. As mandíbulas estalantes 
(d) são longas, exigem forte pressão antes do desfecho dos golpes e geralmente não estão associa
das a defesa química; podem ser simétricas, como nos soldados do gênero Termes, ou assimétri
cas, como em Neocapritermes. 
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Outros soldados dá subfamília dos nasuti
termitíneos - como os dos gêneros Cor
nitermes e Syntermes, que são mais primi
tivos - têm o nasus curto e a arma man
dibular desenvolvida (figura 6). Neles, a se
creção química defensiva, constituída prin
cipalmente por sesquiterpenos e monoter
penos, não é viscosa. 

SOFISTICADO 
ARSENAL 

Os produtos sintetizados pelas glându
las frontais dos cupins-soldados têm di
ferentes propriedades físicas, estruturas 
moleculares e origens bioquímicas. Como 
sé observa na figura 5, eles podem ser 
classificados em três grupos principais: os 
terpenóides (originários do mevalonato), 
os compostos derivados do acetato (ori
ginários do metabolismo de ácidos gra
xos) e outros compostos (originários do 
metabolismo de carboidratos e/ ou de 
aminoácidos) . Uma exceção é o nitroal
ceno, que tem origem mista: é originário 
de um ácido graxo com 14 carbonos na 
estrutura molecular (C 14) e de um ami
noácido. Segundo suas propriedades fí 
sicas, essas secreções podem ser substân
cias graxas ou irritantes, topicamente ve
nenosas ou do tipo 'cola'. 

As substâncias graxas - oleosas e ri
cas em hidrocarbonetos - estão associa
das às mandíbulas ceifadoras dos termi
tídeos. São relativamente não voláteis 
(C

20 
para cima), apoiares e semi-sólidas 

à temperatura ambiente. 
A maioria dos térmitas mordedores 

(ceifadores ou perfurantes) produz subs
tâncias irritantes. Em geral constituídas 
por ácido graxo volátil (C 10 a C20) e com
postos terpenóides, elas detêm a preda
ção pela simples imobilização ou intoxi
cação passageira do inimigo, sem destruí
lo. As formigas reagem a essa arma quí
mica interrompendo o ataque e dando iní
cio ao comportamento de grooming (lim
peza). As substâncias irritantes mais co
muns são os sesquiterpenos e os mono
terpenos, que podem também integrar se
creções topicamente venenosas ou meca
nicamente paralisantes. 

As substâncias topicamente venenosas, 
ou venenos de contato, são agentes oxi
dantes, ou eletrofílicos. São compostos li
pofílicos, isto é, altamente reativos que, 
em contato com as moléculas biológicas 
(ricas em elétrons) dos predadores, fre
qüentemente os levam à morte. São pro
duzidas, caracteristicamente, pela famí
lia dos rinotermitídeos, tendo surgido 
duas vezes ao longo do seu processo evo-
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COMPOSTOS TERPENÓIDES 

Gêneros Subfamílias 

• Monoterpeno Nasutitermes Nasutitermitinae 
Syntermes Nasutitermitinae 
Drepanotermes Termitinae 

• Sesquiterpenos Prorhinotermes Prorhinotermitinae 
Armitermes Termitinae 
Reticulitermes Heterotermitinae 
A ncistrotermes Macrotermitinae 
Cornitermes Nasutitermitinae 

• Diterpenos Cubitermes Termitinae 
Trinerviterme!> Nasutitermitinae 
Nasutitermes Nasutitermitinae 

COMPOSTOS DERIVADOS DO ACETATO 

Quinonas Mastotermes 
Macrotermes 

Mastbtermitinae 
Macrotermitinae 

Lactonas macrocíclicas Armitermes 
Rhynchotermes 

Nasutitermitinae 
Nasutitermitinae 

Alcanos, alcenos Macrotermes 
Armitermes 

Macrotermitinae 
Nasutitermitinae 

Nitroalcenos 

Vinil cetonas 

Cetoaldeídos 

Prorhinotermes 

Schedorhinotermes 

Acorhinotermes 

Prorhinotermitinae 

Rhinotermitinae 

Rhinotermitinae 

OUTROS COMPOSTOS 

Proteínas 

M ucopolissacarídeos 

Odontotermes 

Coptotermes 

Macrotermitinae 

Coptotermitinae 

Fig. 5. Diferentes substâncias químicas sintetizadas pela glândula frontal de algumas subfamí
lias e gêneros de isópteros. 

lutivo. O gênero Prorhinotermes desen
volveu como veneno de contato um ni
troalceno (hidrocarboneto insaturado que 
sofreu reação de nitração) que é aplica
do às feridas feitas com as mandíbulas. 
Este possui toxicidade moderada, mas seu 
'custo' é alto: para produzi-lo, o cupim 
esgota toda a sua reserva de nitrogênio. 
Outros gêneros de rinotermitídeos, como 
Schedorhinotermes e Rhinotermes desen
volveram uma casta de soldados meno
res e bastante ágeis, providos de um la
bro em pincel. As glândulas frontais des
ses soldados produzem compostos com 
todos os carbonos eletrofílicos (vinil ce
tonas e {3-cetoaldeídos). 

As 'colas' podem ser tratáveis e não 
tratáveis. As primeiras podem ser recons
tituídas depois de secas, pela adição de 
um solvente e as segundas, quando expos
tas ao ar, tornam-se viscosas e não po
dem mais ser reconstituídas. As colas tra
táveis, que se compõem de monoterpenos 
e diterpenos, são sintetizadas pelos sol
dados nasutos, os mais evoluídos da sub
família dos nasutitermitíneos. Este é o 
mais diversificado e abundante grupo de 
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cupins, devendo-se tal sucesso, em gran
de parte, à sua capacidade de produzir, 
sem grande 'dispêndio' químico, um 
agente imobilizador viscoso e uma subs
tância irritante com certa independência 
de nitrogênio. Essa defesa lhes permite 
sair do ninho para coletar alimento (for
ragear) em campo aberto ou sob folhas, 
no solo, e repelir toda sorte de predado
res, de formigas e tamanduás. Dotados 
de grande capacidade de adaptação, es
ses cupins ocupam todos os nichos terres
tres possíveis, desde os subterrâneos até 
os arbóreos, e sua alimentação, igualmen
te variada, inclui de húmus a líquens e 
madeira úmida. 

As colas não tratáveis têm composição 
química pouco conhecida, uma vez que 
é difícil purificá-las e determinar a estru
tura de seus componentes macromolecu
lares. São produzidas pelas glândulas 
frontais de Coptotermes (uma mistura 
aquosa de mucopolissacarídeos, glicopro
teínas e lipídios) e pelas glândulas saliva
res de diversos soldados mordedores e au
tóticos (passíveis de sofrer autótise, que 
é a ruptura da glândula salivar). 

O modo como essas substâncias quí
micas são produzidas e armaze
nadas varia bastante segundo a 

espécie de cupim, mas o processo envolve 
basicamente dois tipos de glândula exócri
na - a frontal e a salivar - cuja morfo
logia vem sendo estudada no Departamen
to de Biologia da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), campus de Rio Claro, co
mo parte de um conjunto de pesquisas so
bre insetos sociais. 

A glândula frontal é única (ímpar) e te
gumentar. Específica dos cupins, ela se 
apresenta bem desenvolvida entre os termi
tídeos e os rinotermitídeos. Nos soldados 
nasutos, as substâncias por ela produzidas 
e armazenadas são descarregadas através 
de um poro frontal situado na extremida
de do nasus (figura 7). Em outros, no en
tanto, a descarga se dá por um orifício si
tuado na cabeça. 

Na espécie Cornitermes cumulans, a 
glândula frontal é uma simples formação 
sacular na cabeça: um reservatório forra
do por um epitélio secretor. Além da se
creção (composta de sesquiterpenos ou seus 
precursores) as células desse epitélio sinte
tizam uma fina camada cuticular que re
veste internamente o reservatório. Sob a cu
tícula, na porção apical dessas células, a 
membrana plasmática exibe longas e carac
terísticas microvilosidades que aumentam 
muito a superfície excretora (figura 8). 
Uma prévia estocagem da secreção é feita 
no espaço situado entre as microvilosida
des e a cutícula, o que permite modifica
ções dos produtos excretados fora da cé
lula, antes de os mesmos serem armazena
dos no reservatório. 

Nos soldados da espécie neotropical He
terotermes tenuis, que no Brasil é uma pra
ga potencial das plantações de cana-de
açúcar, a glândula frontal tem igual con
formação, mas está hipertrofiada, ocupan
do quase toda a cavidade abdominal do in
seto, como foi mostrado na figura 6. A 
composição da secreção, neste caso, per
manece desconhecida, mas provavelmen
te, como em outras espécies do mesmo gê
nero, é constituída de terpenos. 

Os soldados nasutos têm quase toda a 
parte posterior da cabeça ocupada pela 
glândula frontal, que tem uma forma cur
va para baixo, como uma retorta. De sua 
base emerge um tubo quitinoso que pene
tra no nasus e desemboca no poro frontal, 
por onde a secreção - composta de terpe
nóides - é finalmente esguichada. Essa ba
se é um epitélio secretor envolto por densa 
musculatura que, quando estimulada, acio
na a glândula, a qual também apresenta cé
lulas enormes, dispostas no nasus, ao re
dor do tubo quitinoso (figura 9). 

Experimentos de laboratório têm mos
trado que a secreção viscosa produzida pela 
glândula frontal dos soldados nasutos, se-

31 



melhante a uma cola, paralisa artrópodes 
inimigos. Pode também agir como veneno 
tópico ou como substância irritante, ou ain
da as duas coisas ao mesmo tempo. Em al
guns gêneros de nasutos, a secreção tem 
componentes voláteis que parecem agir 
também como feromônios de alarme (fe
romônios são substâncias que agem como 
mensageiros químicos entre indivíduos da 
mesma espécie, cumprindo diversas fun
ções; ver 'De aromas, insetos e plantas', em 
Ciência Hoje n? 23). 

O fato de substância tão viscosa (com
posta de isoprenóides de alto peso mole
cular) não obstruir o orifício do nasus des
ses cupins é atribuído ao arranjo morfoló
gico da glândula frontal. A resina deve ser 
produzida pelas células secretoras do epi
télio da glândula, ao passo que o solvente 
(composto de hidrocarbonetos monoterpe
nos) deve ser produzido pelas células situa
das no nasus. Esse arranjo permite a eje
ção de um repelente bastante eficaz, prin
cipalmente na defesa contra as formigas. 
É mesmo provável que a 'cola' dos nasu
tos tenha efeito também contra vertebra
dos, uma vez que amostras sintéticas des
ses monoterpenos agem como repelentes 
para tamanduás. 

A glândula salivar do cupim (órgão par) 
é geralmente constituída por conjuntos de 
ácinos (elementos secretores) e dois reser
vatórios. Nos soldados de algumas espé
cies, ela complementa a ação mecânica das 
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(b) 

único reservatório salivar ocupa quase to
do o abdome, comprimindo o tubo diges
tivo na região ventral. 

No gênero Dentispicotermes, os reserva
tórios são também muito desenvolvidos. 
Em combates vigorosos, a parede do ab
dome se rompe e o soldado explode, libe
rando substâncias da glândula salivar, f e
nômeno denominado autótise. Desta for
ma, ele morre em defesa do termiteiro. Da
das a natureza não volátil e a alta polari
dade da maioria das secreções aquosas pro
duzidas pelas glândulas salivares com esse 
morfotipo, não se conhece sua composição 
química na maioria das espécies. 

Na grande maioria dos cupins, as glân
dulas exócrinas defensivas produzem subs
tâncias irritantes voláteis, que detêm apre
dação sem no entanto ser excessivamente 
tóxicas ou provocar a obstrução do ninho. 
Freqüentemente sua eficácia prescinde de 
contato direto com o predador: o odor das 
secreções é suficiente para desorientar as 
formigas atacantes, que também se comu
nicam entre si por meio das substâncias quí
micas que produzem. 

Em certas espécies mais evoluídas não há 
soldados ou há poucos. Nesse caso, os 
operários somam às suas tarefas de cons
trutores e alimentadores o encargo de de
fender o termiteiro do ataque dos preda-

Fig. 6. Em (a) aparece o soldado de Cornitermes cumulans ou cupim-do-pasto. Além de usar po
derosas mandíbulas como defesa mecânica, ele dispõe de uma arma química: pelo curto nasus que 
tem na cabeça, elimina a substância tóxica produzida pela glândula frontal. Em (b), o corte longi
tudinal no soldado de Heteroterrnes tenuis permite ver que a glândula frontal (GF) é muito desen
volvida, ocupando grande parte do abdome. 

mandíbulas: produz uma saliva tóxica que, 
introduzida na ferida recém-aberta no ini
migo, geralmente provoca a morte deste. 
Nos de outras espécies, está hipertrofiada 
e produz quinonas ou materiais proteiná
ceos que agem como defensivos químicos. 
Um exemplo é o soldado de Serritermes ser
rifer, espécie restrita ao Brasil. Nele, um 

dores. São agressivos - têm mandíbulas 
compressoras (denteadas) - e por vezes 
também 'camicases': explodem em meio à 
luta, também dando a vida em prol da se
gurança da colônia. Isto ocorre pela autó
tise da glândula salivar, com a liberação de 
substâncias repelentes, ou por deiscência 
abdominal. Este último f enômeno é o rom-
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Fig. 7. Esquema da cabeça de um soldado na
suto (a), mostrando o nasus, a mandíbula vesti
gial e a glândula frontal (GF). Em (b), corte lon
gitudinal da cabeça de um soldado nasuto, per
mitindo ver a musculatura existente ao redor da 
glândula frontal; muito desenvolvida, ela é que 
comprime a glândula quando o inseto aciona sua 
arma química. 

pimento das paredes do abdome em decor
rência de vigorosa defecação durante os es
forços feitos na luta: os músculos abdomi
nais se contraem intensamente, provocan
do a eliminação de uma secreção pegajosa 
ou malcheirosa. 

Há operários que simplesmente defecam 
diante de qualquer fonte de irritação, libe
rando nas fezes uma substância odorífera 
e repugnante que afugenta o inimigo. Ou
tros têm reservatórios salivares hipertrofia
dos e, quando irritados, regurgitam a se
creção salivar. O uso da defecação como 
arma defensiva é mais comum nos operá
rios, mas a autótise e a deiscência abdomi
nal são armas empregadas também por sol
dados. No gênero Ruptitermes, que inte
gra a fauna brasileira, não há soldados, e 
os operários têm como armas de defesa a 
autótise e a regurgitação. 

e ada forma de defesa química re
quer uma estratégia específica pa
ra evitar que o feitiço se volte con-

tra o feiticeiro, ou seja, que o próprio sol
dado ou demais membros da espécie tam
bém se envenenem. Ao longo de sua evo
lução, os térmitas desenvolveram adapta
ções bioquímicas que os capacitaram a de
sintoxicar (por redução) os venenos de con
tato (eletrófilos) que produzem. Sem isto, 
os soldados seriam incapazes até de pro
duzir e estocar essas substâncias químicas 
por vezes letais. 

A base bioquímica da imunidade dos cu
pins ainda não foi totalmente esclarecida. 
Certos pesquisadores admitem que o glu
tation (um tripeptídio que contém enxofre) 
e um grupo de substâncias desintoxicantes 
(S-transferases do glutation) estão envol
vidos nesse processo. Essas substâncias tor
nam os eletrófilos mais solúveis em água 
e reduzem sua reatividade química, facili
tando assim sua excreção. 
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Fig. 8. Micrografia eletrônica da glândula frontal (fase pós-secretora) do soldado de Cornitermes 
cumulans ou cupim-do-pasto. Antes de, ser liberada para o reservatório, a secreção é estocada num 
espaço que se forma no local assinalado com o asterisco, situado entre as microvilosidades (MV) 
e a cutícula apical (C). Estão assinalados também o citoplasma glandular (CG) e o reservatório 
glandular (R). Aumento de 23 mil vezes. 
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(b) 

(c) 

1-'ig. 9. Em (a), visão externa da cabeça de um soldado nasuto. Em (b), corte longitudinal de um 
soldado nasuto sob microscopia de luz. Na parte posterior da cabeça está a glândula frontal (Gf). 
Em ,(c), detalhe do interior do nasus, tornando visíveis as células secretor~s glaodular.es e o tubo 
quitinoso por onde a secreção da glândula frootal é ejetada. 
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Stephen Spanton e Glenn Prestwich, do 
Departamento de Química da Universidade 
Estadual de Nova Iorque (EUA), em Stony 
Brook, têm estudado os mecanismos de de
sintoxicação dos rinotermitídeos, que sinte
tizam venenos de contato (óleos solúveis li
pofílicos). Os operários desses térmitas 
morrem quando expostos à secreção produ
zida por outras espécies, mas não são atin
gidos quando esta é de origem co-específica. 

A desintoxicação dos soldados e operá
rios de Prorhinotermes simp/ex e Schedor
hinotermes lamanianus se dá por reações 
simples de redução e oxidação, comuns no 
metabolismo dos ácidos graxos. Essa sur
preendente desintoxicação redutora de ele
trófilos - inédita no mundo dos insetos -
restringe-se aparentemente a essas duas es
pécies. A possível razão disto é que os cu
pins estão sob pressão evolucionária para 
desenvolver outros meios de desintoxicação 
que permitam maior conservação de nitro
gênio, necessário para a síntese de proteí
nas. A dieta alimentar desses insetos é rica 
em celulose, mas pobre em nitrogênio. Ou
tros exemplos de estratégias para a conser
vação deste precioso elemento entre os tér
mitas são a existência de uma forragem se
letiva e o comportamento de canibalismo, 
fatos também importantes do ponto de vis
ta evolutivo. 

Em seu conjunto, as pesquisas realiza
das sobre as defesas químicas dos cupins 
têm revelado que elas envolvem um vasto 
e peculiar arsenal de produtos naturais e 
de estratégias de produção, armazenamen
to e ejeção. Os estudos da morfologia, fi
siologia e bioquímica desses insetos pode
rão ainda conduzir à descoberta de novos 
métodos que permitam controlá-los sem os 
inconvenientes dos atuais, que alteram o 
ambiente e causam males à própria natu
reza de que dependemos. 
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A ELEBRATEM 20 ANOS E DUAS PALAVRINHAS PARA DIZER AVOC~. 

QUALIDADE :E TECNOLOGIA. 

Na Elebra, as palavras tecnologia e qualidade são fundamentais. Uma não deve 
ser pensada sem a outra. Isso porque tecnologia significa muito mais do que con~ 
quistar avanços: significa principalmente atingir qualidade absoluta nos produtos. 
A Elebra sabe também que qualidade é resultado da contribuição e do talento de 
seus profissíonais. Porque é através deles que a Elebra desenvolve produtos com 
tecnologia para as áreas mais importantes da informática: pe-~ 
riféricos, computadores, com,unicação de dad<;>s, controles e_~is- 1 elebra 
temas de defesa. Elebra, ha 20 anos conquistando expenen- - VT-" .. ......._ 
eia e aperfeiçoando a maneira de unir qualidade e tecnologia. ~ ~ 







s dispositivos gráficos são equipa
mentos utilizados para a entrada 
e a saída de dados no computa

dor. Os primeiros dispositivos de saída 
eram oscíloscópios adaptados que funcio
navam como terminais gráficos. Esses equi
pamentos são chamados de 'terminais ca
ligráficos', pois, como se fossem uma ca
neta, traçam figuras geométricas por meio 
de segmentos de reta que ligam pontos su
cessivos da tela. Toda a seqüência de ins
truções para o traçado da figura deve ser 
armazenada numa memória interna deno
minada 'lista de display'. Na medida em 
que essa lista é interpretada, a figura é de
senhada na tela do terminal. Depois de 
completa, a imagem desaparece dentro de 
curto período de tempo. Para que isto não 
interrompa o trabalho do usuário, a figu
ra deve ser traçada consecutivamente, com 
uma freqüência de aproximadamente 30 ve
zes por segundo. Esse mecanismo aumen
ta os custos dos equipamentos caligráficos 
que utilizam a lista de display. 

Posteriormente, foram introduzidos os 
disposítivos caligráficos do tipo DVST (do 
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inglês direct view storage tube). Esses dis
positivos retêm a ímagem - uma vez tra
çada - na tela, dispensando a lista de dis
play. O preço do equipamento foi assim re
duzido, o que contribuiu de modo defini
tivo, nessa fase ínicial, para uma maior dis
seminação da computação gráfica. 

A segunda revolução na área de dispo
sitívos gráficos de saída veio com os ter
minais do tipo 'varredura' (raster). Seu me
canismo é análogo ao de uma televisão, cu
ja tela é varrida horizontalmente certo nú
mero de vezes por segundo. Os dispositi
vos gráficos têm uma memória digital, cha
mada memória de imagem, em que há uma 
posição correspondente a cada ponto da te
la. Foi o custo da memórja que impossibi
litou de início a larga utilização desses dis
positivos e induziu a proliferação dos ter
minais caligráficos. 

Ao contrário dos dispositivos caligráfi
cos, os de varredura não traçam segmen
tos de reta. Como diz o nome, as imagens 
são geradas através da varredura de cada 
linha horizontal da tela. Nesse processo, ca
da ponto da linha é atívado ou não, depen-
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IMAGENS, 

Fig. 1. Áreas correlatas. No procedimento tradicional, o computador recebe ,J;1dos, faz 
.algum tipo de processamento e devolve na saída dados de mesma natureza. É p que ocor
re, por exemplo, no controle de contas bancárias: a entrada de dados é formada .por valo
res positivos (créditos) ou negativos .(débitos) que, depois de proce.ssados, ,têm como ,re
sultado o saldo atualizado do cliente. Na computação gráfica, QS dados de entrada são 
transformados em imagem através de algum djsposítil'.o de s,aída gr_áfjca, ,Aproveitando 
o exemplo anterior, os dados poderiam ser os vaJores dos saldos de qma conta bancária, 
mas o objetivo sfria produzir gráfico.s que mostrem a variação di,ária em µm ,mês determi
nado. No processamento digital de imagens, o compµtador -tem como ei:,trada p,n,a ima
gem e a saída é outra imagem, Exemplo bastan(f atual de ªpJjc,!lçjjo de ·ttepicª:S dessa ,áre,!l 
é a 'colorizaçjio' de filmes em preto e branco: a ,entr,ad.a i um? hm1_gem monocrom~tic.a 
.e a saída é a mesma imagem, porém colorida. As técnjc:a.s d;a área !te recpnbedmento de 
.padrões permitem obter, :a partir de uma imagem (entr,a~a), jnformaç,p,es .geométricas g 
topológicas sobr,e os modelos qu~ c:Jeram origem a essa jmagem. Um ,exemplo está na ro
bótica: Qas lin,has de montagem automatjz~das, os rot,ôs µtiljiam inform'.!~Ões extraídas 
de imagens provenjente.s de yma câmara par? ideQtífic!lr .as pe.~ªs que ser:ãQ manipp)ªdas. 

dendo do valor armazenado na pos1çao 
correspondente da memória. de imagem. 
Para traçarmos um segmento de reta nes
se tipo de dispositivo, precisamos fazer um 
programa para que as posições da memó
ria de imagem que correspondem aos pon
tos do segmento sejam modificadas. Are
ta fica armazenada nessa memória, e os 
pontos da tela correspondente são ativados · 
a cada varredura horizontal (figura 2). 

De modo geral, para ser armazenada 
num computador uma imagem deve ser co
dificada numericamente. É o que chama
mos 'imagem digital'. Para obter essa co
difi-cação, dividimos a imagem em amos
tras, cada uma das quais corresponde a um 
ponto da imagem e guarda as informações 
sobre a intensidade e a cor desse ponto. Nu
ma imagem digital, cada amostra é chama
da pixel, palavra que vem da express,ão in
glesa picture element (ver 'Supercomputa
dores: a batalha dos nanossegundos', em 
Ciência Hoje n? 25). Como ocorre em qual
quer process,o de amostragem, após a 
'quantização' da imagem em pixeis pode
mos perder informações do origínal, fenô
meno chamado de aliasing. Como se pode 
observar na figura 3, existem vários méto
dos para minimizar esse problema. 

Uma classificação geral para os disposi
tivos gráficos, tanto de entrada quanto de 
saída, divide-os em dispositivos vetoríais e 
matriciais . Os primeiros representam os da
dos gráficos como constituídos de segmen
tos de reta (vetores), ao passo que os se
gundos os representam como uma imagem 
digital. Nesta classificação, os terminais ca
ligráficos são do tipo vetorial e os de vàr
redura do tipo _ma,trjcíal. Outros.exemplos 
de djspositivos matríciaís de saída seriam 
terminaís com tela de cristal líquido e im
pressoras a laser ou matriciais, hoje tão co
muns. Na categoria dos dispositivos veto
riais temos ainda os plotadores, muito uti
lizados na indústria. 

Com relação aos dispositivos de entra
da de dados gráficos, podemos mencionar 
na categoria vetorial a mesa digitalizadora 
e o mouse, que permitem transmitir coor
denadas ao computador. Na categoria ma
tricial, há os digitalízadores de imagens 
(scanners), que captam uma ímagem exter
na ao computador, transformando-a nu
ma imagem digital. 

A tendên.cia no momento atual é a utili
zação de estações grMicas que utilizem dis
positivos de saída gráfica matricial do ti
po varredura, associados a um dispositivo 
çie entrada iYttoríal. Essas estações possuem 
um computador integrado, de modo que 
podem funcíonar independentemente de 
máquínas de grande porte. Pode-se perce
ber que se esboça uma evolução que cul
minará .com a transformação dos micro
computadores atuais em verdadeiras e.sta
ções gráficas. 
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CALIGRÁFICO 

VARREDURA 

No método de representação por primi
tivas, o sistema coloca à disposição do 
usuário um conjunto de objetos geométri
cos simples, chamados de 'primitivas do 
sistema', e um conjunto de transformações 
do espaço euclidiano. Essas primitivas (cu
bos, cilindros, esferas, polígonos etc.) fun
cionam como as peças de um quebra-ca
beça que deve ser montado com o objeti
vo de criar o modelo. Nessa montagem, po
demos deslocar no espaço qualquer uma 
das primitivas, utilizando as transforma
ções geométricas disponíveis no sistema. 
Em geral, no conjunto de transformações 
são incluídos os movimentos rígidos do es
paço euclidiano (translação, rotação e re
flexão), além de outras transformações li
neares tais como a homotetia. 

Fig. 2. Dispositivos caligráficos e de varredura. Nos dispositivos do tipo varredura, o fei
xe de elétrons 'varre' cada linha horizontal sucessivamente, numa freqüência de 30 vezes 
por segundo. Cada ponto da tela (pixel) que pertence à imagem a ser mostrada é ativado 
quando o feixe de elétrons varre a linha horizontal a que ele pertence. Nos dispositivos 
caligráficos, o feixe de elétrons se desloca ao longo dos segmentos sucessivos que consti
tuem a figura, de acordo com as instruções que foram armazenadas na lista de display. 
Esse processo ocorre também numa freqüência de 30 vezes por segundo, de modo a criar 
uma imagem estável na tela. 

As transformações do sistema têm du
pla finalidade. Os movimentos rígidos do 
espaço euclidiano são utilizados para des
locar os objetos no espaço, sem lhes alte
rar a geometria. As transformações não 
isométricas são utilízadas como ferramen
tas de deformação para a criação de novos 
modelos pelo sistema (figura 4). 

ara obter um gráfico num compu
tador, precisamos inicialmente ge
rar os dados necessários. Ao pro-

cesso de criação, manipulação e análise dos 
dados chamamos modelagem, e o objeto 
geométrico resultante desse processo é o 
modelo. Além de criar modelos, necessita
mos por vezes alterar e corrigir os já exis
tentes. Um aspecto importante da manipu
lação de um modelo é o problema da coe
rência: precisamos garantir a preservação 
integral de suas propriedades geométricas 
e topológicas. A manipulação incorreta de 
um modelo qualquer poderá dar origem a 
uma geometria inexistente. Além disso, se 
vários usuários trabalham simultaneamente 
em determinado modelo, é preciso garan
tir que este, além de coerente, esteja sem
pre com suas informações atualizadas. 

A área da modelagem explora a conver
gência de três áreas distintas: a matemáti
ca, que define a geometria e a topologia do 
modelo; a ínterface com o usuário, que per
mite a utilização de técnicas adequadas pa
ra a manipulação do modelo; e banco de 
dados, cujos métodos são utilizados para 
armazenar informações e garantir a coer.ên
cia global do modelo . 

A computaçijo gráfica comanda a inter
face homem-máquina e, portanto, não 
aparece apenas como uma técnica de vísua
lização do modelo que está sendo manipu
lado. Das diversas formas existentes de re
presentar um modelo no computador, des
tacamos três: representação por primiti
v.as, representação CSG (constructive so
lid geometry) e o método de representação 
por meio de bordo ou B-Rep (boundary 
representation). 
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Fig. 3. Anti-aliasing. Quando tornamos discreto um sinal contínuo, temos o problema 
da perda de informação. Para evitar que isto ocorra, devemos impor restrições ao sinal 
original ou ao processo de amostragem. A inobservância dessas normas dará origem a 
um sinal cuja reprodução não se mantém fiel ao objeto. É o que chamamos a/iasing. O 
termo se refere ao fato de que freqüências acima de certo limite se manifestam na amostra 
por freqüências baixas, que são alias daquelas freqüências altas. Para evitar a ocorrência 
do aliasing, a taxa de amostragem deve ser igual a pelo menos duas vezes a maior freqüên
cia contida no sinal, conforme preconiza o teorema de Nyquist. Dessa maneira podemos 
filt.rar o sinal original para eliminar as freqüências incompatjveis com a taxa de amostra
gem, ou aumentar o número de amostras para compatibilizar a taxa de amostragem com 
o sinal original. Em computação gráfica temos o aliasing espacial, que pode ser identifi
cado principalmente pela aparência serrilhada em linhas e nos contornos das figuras. As 
técpicas utilizadas para minimizar esse efeito envolvem métodos analíticos, de superamos
tragem e estocásticos. Os métodos analíticos calculam a área dos objetos geométricos no 
interior de cada elemento da imagem (pixel), que terá uma intensidade proporcional à parte 
de sua área ocupada por esses objetos. O método de superamostragem computa uma ima
gem numa resolução maior, que pode ser convertida para a resolução original fazendo-se 
uma média das intensidades dos grupos de pixeis que correspondem a um único pixel na 
resolução baixa demais. É importante notar que este processo minimiza o aliasing, mas 
não garante necessariamente sua eliminação. Os métodos estocásticos fazem uma amos
tragem nos pontos da imagem ligeiramente alterados por uma perturbação aleatória. Isto 
elimina a regularidade da malha de amostras e introduz ruído no sinal quando ocorrem 
freqüências · que causariam aliasing, 

39 



1 

[ 
o.. 
o: 
8 
(/) 

Fig. 4. Transformações. As transformações desempenham papel importante em qualquer 
sistema de modelagem geométrica, pois, além de permitirem maior flexibilidade na gera
ção de modelos, reduzem o número de primitivas existentes no sistema. Uma homotetia -
que é um exemplo simples na família das chamadas transformações lineares do espaço 
- consiste no escalamento independente das três coordenadas espaciais. Deste modo, atuan
do na primitiva cubo, ela permite a obtenção de paralelepípedos com dimensões arbitrá
rias. Alguns sistemas incorporam também transformações não lineares (também chama
das 'deformações'). Estas, aplicadas sucessivamente, permitem a criação de modelos de 
grande complexidade geométrica. 

A representação CSG adiciona mais um 
nível de abstração ao método de represen
tação por primitivas, permitindo que sejam 
feitas operações booleanas (isto é, com base 
na álgebra desenvolvida pelo inglês Geor
ge Boole em meados do século XIX) com 
modelos e primitivas (figura 5). Esse mé
todo proporciona grande flexibilidade à 
manipulação do modelo, porém não é o 
mais adequado para a sua visualização. Pa
ra esta última operação, necessitamos de 
informações sobre a superfície (casca) do 
modelo, o que se torna difícil depois de as 
primitivas terem sido combinadas. 

Para representar um objeto pela super
fície que o delimita no espaço, o método 
de representação B-Rep é o mais indicado. 
Neste caso, o modelo é representado por 
meio da segmentação de seu bordo em um 
número finito de conjuntos limitados, de
nominados faces. Cada face, por sua vez, 
é limitada por segmentos de curvas que são 
chamados arestas. Os pontos extremos de 
cada uma das arestas do modelo são cha
mados vértices. No método B-Rep, portan-
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to, o modelo é apresentado por meio da 
descrição da geometria de suas faces (se são 
planares, cúbicas e assim por diante), jun
tamente com uma definição do modo co
mo os diversos elementos (faces, arestas e 
vértices) se combinam para formá-lo. No 
caso mais comum são utilizadas faces po
ligonais. A representação geométrica do 
modelo é um poliedro, mas em geral temos 
apenas um poliedro topológico. Outra van
tagem do método de representação B-Rep 
sobre o CSG diz respeito à alteração de mo
delos. Com exceção das operações boolea
nas, não é uma tarefa fácil definir opera
dores que facilitem a alteração de módu
los de forma robusta e coerente em um sis
tema CSG. Em contrapartida, na represen
tação B-Rep a topologia combinatória for
nece métodos para definirmos operações 
que permitam alterar o modelo de forma 
coerente. São os chamados 'operadores de 
Euler', que se encontram na figura 6. Al
guns sistemas atualmente baseiam-se numa 
representação lubrida, que combina as van
tagens dos sistemas CSG e B-Rep. 

Referimo-nos a alguns métodos de repre
sentação de modelos no computador. Res
tam, porém, várias perguntas a responder 
com relação às técnicas de modelagem. Co
mo criar as primitivas nos métodos de re
presentação por primitivas e CSG? Como 
construir as superfícies que vão constituir 
as faces na representação B-Rep? Um sis
tema de modelagem deve ser projetado com 
vistas à sua área de aplicação. Dependen
do dela, um conjunto adequado de primi
tivas, associado a um grupo abrangente de 
transformações, permite obter todos os 
modelos desejados. Em alguns casos, temos 
que adicionar outros procedimentos para 
auxiliar a criação de modelos. Alguns de-

Fig. 5. Operações booleanas e CSG. 
Dados dois conjuntos A e B de pontos 
no espaço, definimos as operações boo
leanas de união (A U B), interseção 
(A n B) e diferença (A - B) entre es
ses dois conjuntos. Se A e B represen
tam primitivas geométricas, as opera
ções booleanas dão origem a um novo 
modelo. No método de representação 
CSG, as primitivas estão sujeitas não 
apenas às transformações do espaço eu
clidiano, mas também interagem entre 
si através das operações booleanas. Nes
se método, o modelo é representado por 
uma árvore binária, na qual cada folha 
representa uma primitiva geométrica do 
sistema ou uma transformação e cada 
nó representa uma operação do siste
ma efetuada com seus descendentes. No 
diagrama acima, para simplificar, omi
timos as transformações. As primitivas 
(cilindro e cubo) são inicialmente trans
formadas e depois combinadas com as 
operações booleanas da parte inferior 
até o topo da árvore. 
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Fig. 6. B-Rep e operadores de Euler. No 
método de representação B-Rep, defi
nimos o modelo enumerando as faces, 
arestas e vértices do objeto geométrico 
a representar. O modelo é formado por 
uma indicação de como esses elemen
tos se associam. Sabe-se, pela topolo
gia combinatória, que se nesa represen
tação um modelo possui V vértices, A 
arestas e F faces, então a relação V -
A + F é uma constante denominada 
'característica de Euler'. Dois modelos 
que possuam a mesma característica de 
Euler serão topologicamente equivalen
tes, já que se pode deformar um no ou
tro. Isto nos permite definir operado
res que, agindo sobre um ou mais mo
delos, garantem a coerência do mode
lo resultante. O mais importante des
ses operadores é a 'soma conexa' de 
modelos, que consiste em se criar um 
novo modelo a partir de dois modelos 
existentes pela exclusão de uma face em 
cada modelo e a associação das arestas 
livres resultantes em cada um deles. Te
mos uma fórmula bem definida para a 
característica de Euler do modelo resul
tante, a saber: 
X (A e B) = X (A) e X (B) - 2. 
O sistema pode utilizar esa equação pa
ra verificar a consistência do modelo re
sultante e controlar futuras alterações. 

les são as 'superfícies de revolução', nas 
quais o modelo é gerado a partir da rota
ção de uma curva em torno de um eixo; as 
'superfícies de extrusão', que são construí
das a partir do deslocamento de uma se
ção transversal ao longo de uma curva no 
espaço; e as superfícies de forma livre (free 
form), que interpolam um conjunto de 
pontos no espaço e são muito utilizadas na 
produção de modelos quando a forma fi
nal é obtida a partir de pequenos ajustes 
sucessivos, como ocorre na modelagem de 
automóveis e aeronaves. 

Descrevemos até agora o que podemos 
chamar de modelagem sólida ou geométri
ca, cujo objetivo é criar modelos com geo
metria, volume e área bem definidos. Exis
tem vários objetos - como aqueles rela
cionados com fenômenos naturais, como 
o fogo, a chuva e as nuvens - que não po
dem ser representados por este tipo de su-
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perfície, pois apresentam natureza mutá
vel e amorfa. Um método que se tem mos
trado bastante adequado .para abordares
se tipo de modelagem é a descrição proce
dural, técnica conhecida na literatura pelo 
nome de 'modelagem algorítmica'. Como 
exemplo desse tipo de modelagem podemos 
citar os fractais, que têm sido largamente 
utilizados na composição de cenas que en
volvem fenômenos naturais, como a que 
aparece na figura 7 (ver 'Fenômenos de 
agregação', em Ciência Hoje n~ 55). 

Na modelagem tradicional, os objetos 
geométricos são criados sem quaisquer 
compromissos com as leis físicas. O único 
compromisso é a coerência geométrica e to
pológica do modelo a ser obtido. Isso tor
na difícil criar objetos que sejam deforma
dos pela interação com um sistema físico, 
se essas variações mudam com o tempo e 
se desejamos visualizá-las. Por isso, uma 
área que vem recebendo a atenção de pes
quisadores é a de 'modelagem física', em 
que os modelos a serem criados são consi
derados parte de um sistema físico, estan
do pois submetidos às suas leis. 

Quando utilizamos um sistema de mo
delagem para uma aplicação qualquer, de
vemos especificar, além das propriedades 
geométricas, outras informações relativas 
a diversas características do modelo. En
tre esses atributos adicionais, alguns são 
utilizados exclusivamente para fins de con
trole, como por exemplo o número de sé
rie dos componentes. Outros atributos, tais 
como cor e tipo do material, referem-se à 
aparência do modelo e serão utilizados pos
teriormente na fase de visualização. Um 
método bastante comum para ampliar a ca
pacidade de descrição do banco de dados 
é o de 'mapeamento de textura', que con
siste em associar informações de uma ma
triz n-dimensional a pontos do modelo. Um 
exemplo simples seria o mapeamento que 
associa a matriz de uma imagem digital à 
cor dos pontos da superfície de um cilin
dro, o que permite obter um recipiente com 
rótulo sem aumentar a quantidade de ele
mentos geométricos do modelo (figura 8). 

Os atuais métodos de modelagem exigem 
que o usuário especifique de modo muito 
detalhado todas as características do mo-

Fig. 7. Fractais. Já no século passado, alguns matemáticos perceberam a existência de con
juntos que apresentavam comportamento geométrico intermediário entre curvas e super
fícies. Recentemente, Benoit Mandelbrot, pesquisador do T.J. Watson Research Center, 
da IBM, utilizou o termo 'fractal' para designar esses conjuntos, em razão da natureza 
fracionária de sua dimensão. Coube também a Mandelbrot ressaltar a ocorrência desses 
conjuntos em diversos fenômenos físicos e na geometria da natureza. Pesquisadores da 
área de síntese de imagens desenvolveram algoritmos eficientes de aproximação poligonal 
de fractais. Esses modelos têm sido utilizados para a representação de diversas formas 
da natureza, como montanhas e plantas. 
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delo. Trata-se de uma das etapas mais de
moradas no desenvolvimento de um pro- · 
jeto em computação gráfica e torna bas
tante laborioso o processo como um todo. 
Por isso, a meta das pesquisas nessa área 
é desenvolver sistemas inteligentes, que se 
responsabilizem pela geração automática 
dos detalhes de construção de forma coe
rente, permitindo a criação de modelos por 
meio de uma especificação concisa e dire
ta por parte do usuário. 

Uma vez criados, os modelos estão pron
tos para ser visualizados. Inicia-se a fase 
em que dados geométricos são convertidos 
em imagem. O processo de visualização 

ra virtual permite considerar a visualização 
de modelos bidimensionais como um caso 
particular da visualização em três dimen
sões, em que os objetos da cena estão to
dos no mesmo plano. 

Se for necessária uma representação mais 
realista que o desenho de linhas, além da 
descrição das propriedades geométricas os 
modelos precisam conter outros atributos 
relativos à aparência (como cor, reflectân
cia e transmitância) para que os programas 
de síntese de imagem possam calcular de 
forma precisa a intensidade da luz refleti
da pela superfície. Para completar a defi
nição da cena, podem ser incluídas ainda 

as fontes de iluminação, que são os elemen
tos fundamentais para a simulação da tro
ca de energia radiante que, em última ins
tância, irá produzir os estímulos lumino
sos correspondentes às variações de inten
sidade da imagem. 

As fontes de iluminação podem ser clas
sificadas de acordo com a sua forma de 
emitir luz. Assim, temos as fontes direcio
nais, em que todos os raios são paralelos, 
como no caso do Sol; as fontes pontuais, 
em que os raios emanam de um ponto co
mum, a exemplo das lâmpadas incandes
centes; e os chamados focos de luz, em que 
os raios se originam no mesmo ponto e se 

Fig. 8. Tipos de visualização. O resultado do processo de visualização varia segundo o grau de realismo desejado, como vemos nesta seqüên
cia de imagens. Da esquerda para a direita, temos: (a) imagem com desenho em linha da malha de polígonos que compõem a superfície 
modelo; (b) imagem na qual foram removidas as linhas correspondentes às partes ocultas da superfície; (c) imagem em que o cálculo da 
iluminação difusa foi efetuado com o uso das normais dos polígonos, produzindo aparência facetada; (d) imagem em que a iluminação 
difusa foi calculada, com o uso das normais da superfície nos vértices dos polígonos, e a cor obtida foi interpolada segundo o método de 
Gouraud; (e) imagem em que se acrescentou o cálculo da iluminação especular e a interpolação das normais da superfície foi efetuada com 
o uso do método de Phong; (f) imagem com mapeamento de textura, modificando a cor do objeto. 

transforma a estrutura abstrata do mode
lo, no computador, numa representação 
concreta no dispositivo de exibição. Em 
função dos objetivos de cada aplicação e 
do tipo de equipamento gráfico disponível, 
o resultado obtido pode variar desde uma 
imagem com o desenho em linhas até uma 
imagem realista de uma cena tridimensio
nal, como vimos na figura 8. 

Em qualquer dos casos, para eliminar de
pendências dos periféricos de saída gráfi
ca, utilizamos o paradigma da 'câmara vir
tual'. Nesse modelo, os objetos são defi
nidos em relação a um espaço global em 
que posicionamos também uma câmara 
imaginária. Somente os elementos visíveis 
desse ponto de observação são mapeados 
no dispositivo de exibição. A câmara vir
tual é o artifício que nos auxilia a determi
nar a projeção, no plano de imagem, das 
várias formas geométricas que integram a 
cena, como está indicado na figura 9. É im
portante observar que a metáfora da câma-
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Fig. 9. Câmara virtual. A câmara virtual define a seqüência de transformações que devem 
ser aplicadas aos modelos projetados no plano de imagens e mapeados no dispositivo de 
exibição. Essas transformações são especificadas por vários parâmetros que determinam: 
o tipo de projeção (perspectiva ou ortográfica); o centro de projeção (no caso da perspec
tiva) ou a direção de projeção (no caso da ortográfica); o sistema de coordenadas uvn; 
o plano de imagem associado (tela virtual) e o volume de visão (que será uma pirâmide 
ou paralelepípedo, segundo utilizemos a projeção perspectiva ou ortográfica, respectiva
mente) . Podemos imaginar a projeção ortográfica como uma projeção perspectiva cujo 
centro de projeção está no infinito. 
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Fig. 10. Transformações de visibilidade. Uma série de transformações convertem o sistema de coordenadas a que os modelos estão associa
dos, de modo que certas operações de visualização possam ser realizadas de forma mais conveniente. Assim, os objetos descritos num siste
ma local de coordenadas são transformados para o espaço global da cena durante a modelagem. Em seguida, a transformação de normaliza
ção os leva para o espaço da câmara em que o plano de projeção está associado ao plano xy do espaço euclidiano e a linha de visão ao 
eixo z. Neste sistema de coordenadas, o volume de visão corresponde a um sólido canônico próprio para a operação de 'recorte' (clipping), 
que seleciona os objetos interiores ao campo de visão da câmara virtual. Esses modelos irão passar pela perspectiva que deforma a geometria 
em função das distâncias relativas ao centro de projeção. Isto faz com que os objetos próximos apareçam maiores que os distantes. Dadas 
as suas características, esse espaço normalizado é o ideal para o cálculo da visibilidade, pois o problema se reduz à comparação da profundi
dade entre os elementos de cada superfície. O passo final é mapear os pontos visíveis dos modelos para as coordenadas do dispositivo de 
exibição, onde os pontos da imagem serão coloridos de acordo com as intensidades determinadas pelo cálculo da iluminação. 

concentram ao longo de uma direção, for
mando um cone de luz, como acontece nos 
refletores de teatro. 

O processo de visualização compõe-se de 
várias etapas que, em conjunto, solucio
nam duas classes de problemas distintos: 
visibilidade e iluminação. Para que uma 
imagem da cena seja produzida, precisamos 
em primeiro lugar descobrir, utilizando as 
leis da óptica geométrica, quais são as su
perfícies visíveis em cada ponto da imagem 
e, em segundo lugar, por meio do cálculo 
da iluminação, encontrar a cor final da 
imagem em cada um desses pontos. 

A determinação da visibilidade envolve 
inicialmente a transformação dos modelos 
do sistema global de coordenadas para o 
sistema de coordenadas da tela com uma 
projeção no plano de imagem (figura 10). 
Em seguida, devemos determinar, entre os 
modelos contidos no campo de visão da câ
mara virtual, os que estão mais próximos 
em relação a ela, pois estes estarão na fren
te dos demais, sendo portanto visíveis. Es
te é, basicamente, um problema de orde
nação e corresponde a uma das etapas mais 
importantes da visibilidade. 

Os métodos propostos para resolvê-lo 
são denominados 'algoritmos para elimi
nação de superfícies ocultas'. Eles diferem 
grandemente entre si, em relação a muitos 
aspectos que determinam a eficiência e a 
flexibilidade dos programas de visualiza
ção. Uma classe de algoritmos procura re
solver o problema na precisão do modelo. 
É o caso dos métodos que classificam e sub
dividem as superfícies até que as relações 
de ordenação sejam exatamente determina
das. A outra classe de algoritmos solucio
na aproximadamente o problema na reso
lução do dispositivo de exibição. Um exem
plo é o método de z-buffer, em que cada 
ponto da imagem contém, além da cor, a 
distância em relação à câmara virtual. Na 
medida em que processamos cada modelo 
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da cena, comparamos sua profundidade 
naquele ponto com a dos pontos da ima
gem correspondente. A superfície só pode
rá ocupar aqueles pontos da imagem se os 
valores forem menores, isto é, mais próxi
mos da câmara virtual. 

duas abordagens possíveis, que correspon
dem respectivamente ao cálculo local e ao 
cálculo global da iluminação. 

Uma vez efetuada a seleção das superfí
cies visíveis, o passo seguinte é o cálculo 
da iluminação. Este problema consiste ba
sicamente numa aproximação, em graus 
variáveis, das relações de dispersão da ener
gia luminosa entre os elementos que com
põem a cena. Para solucioná-lo, existem 

Para o cálculo local, utilizamos, além das 
fontes de luz, apenas informações restritas 
a uma vizinhança da superfície para a qual 
desejamos obter a cor final. Em geral, de
fine-se uma equação de iluminação que in
clui três termos, referentes às reflectâncias 
ambiente, difusa e especular da superfície 
(figura 11). Essa equação, que envolve pa
râmetros geométricos e de aparência do 
modelo, deve ser calculada para os pontos 
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Fig. 11. Cálculo local da iluminação. Ele é obtido por meio da equação 
m 

I = Ia ka + . I:: Lj (kd cos 0j + k5 cosn aj) 
J = 1 

que inclui os termos relativos à iluminação ambiente e às contribuições de cada fonte de 
luz para a reflexão difusa e especular. Os coeficientes ka, kd e k5 correspondem às reflec
tâncias das superfícies relativas a cada um desses tipos de iluminação. O parâmetro Ia re
presenta a intensidade de iluminação ambiente, que é constante em toda a cena. A contri
buição difusa segue a lei de Lambert, segundo a qual a intensidade de luz refletida por 
um difusor perfeito é proporcional ao co-seno do ângulo 0j, formado pela direção da luz 
incidente e o vetor normal à superfície. A contribuição especular pode ser computada se
gundo diversos modelos com diferentes graus de complexidade. Na equação acima, usa
mos o método mais simples, pelo qual a intensidade de luz refletida de forma especular 
é aproximada pela n-ésima potência do co-seno do ângulo ª j• formado1 pelo vetor de luz 
refletido e a direção de observação. O valor do expoente n determina a distribuição espa
cial da luz refletida especularmente. Valores grandes de n causam um brilho concentrado 
na direção da reflexão, enquanto valores baixos de n produzem o efeito oposto. 
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Fig. 12. Interpolação de iluminação. Os valores de iluminação dos pontos das imagens 
(pixeis) interiores ao polígono podem ser calculados por técnicas de interpolação. O mé
todo (a), descoberto por Henri Gouraud, consiste em calcular a equação de iluminação 
nos vértices do polígono e depois internamente, para cada linha da imagem. Embora pro
duza resultados satisfatórios na maioria dos casos, o método pode provocar uma descon
tinuidade na iluminação (fenômeno conhecido como mach bane/). Para minimizar esse 
efeito, outro método (b), criado por Bui-Tuong Phong, aplica a interpolação às normais 
do polígono, calculando as equações de iluminação nos pontos interiores do polígono. 

visíveis da superfície em todas as fontes de 
luz da cena. No caso de objetos transpa
rentes, adiciona-se posteriormente a con
tribuição transmitida pelas superfícies por 
eles encobertas. Para reduzir o número de 
pontos para os quais calculamos a ilumi
nação, podemos empregar esquemas de in
terpolação, de modo a utilizar esses resul
tados na determinação da cor final em ou
tros pontos da imagem, aumentando assim 
a eficiência do processo (figura 12). 

O cálculo global da iluminação envolve 
potencialmente informações sobre todos os 
elementos dispostos na cena, simulando sua 
interação de maneira bem mais precisa do 
que o cálculo local. Os dois métodos em
pregados para esse propósito, o do 'traça
do de raios' e o 'radiosidade', são bastan
te complexos, podendo sua solução deman
dar muitas horas de uso de um computa
dor de grande porte. 

O método do traçado de raios é o mais 

rendo-se cada uma dessas árvores no sen
tido inverso, acumulando a contribuição de 
todos os seus raios (figura 13). 

O método de radiosidade é o ideal para 
simular os efeitos de iluminação difusa en
tre os elementos de cena. Tendo como ba-

se a lei fundamental da conservação da 
energia em sistemas fechados, utiliza resul
tados conhecidos da engenharia termodi
nâmica. Essencialmente, buscamos um equi
líbrio na troca de energia radiante, consi
derando as relações entre todos os elemen
tos da cena. Dessa forma, como mostra a 
figura 14, todos os elementos têm influên
cia na iluminação, seja diretamente, emi
tindo luz (no caso das fontes), seja indire
tamente, refletindo-a (no caso das demais 
superfícies). 

A principal diferença entre o método de 
traçado de raios e o da radiosidade está em 
que o primeiro simula reflexão especular, 
dependendo portanto do ponto de vista da 
câmara, ao passo que o segundo simula a 
reflexão difusa, que independe da visão do 
observador. Isto sugere uma complemen
taridade entre os dois métodos, que pode
riam beneficiar-se mutuamente. De fato, 
pesquisas recentes mostram resultados pro
missores na formulação de um modelo in
tegrado de iluminação global (figura 15). 

A geração de imagens com alto grau de 
realismo, envolvendo cenas complexas, re
quer grande capacidade computacional. Is
to se deve ao elevado número de elemen
tos geométricos presentes em cada cena, so
mado aos cálculos necessários para a ilu
minação da mesma. Estudos estatísticos in
dicam que, nessa situação, são consumidas 
em média 300 operações para um cálculo 

-adequado para simular os efeitos especu
lares de reflexão e transmissão da luz en
tre as superfícies. Raios primários são tra
çados do centro de projeção da câmara, 
passando por cada ponto da imagem em 
direção à cena. Quando um raio encontra 
uma superfície, ele pode gerar raios secun
dários que são refletidos ou refratados se
gundo as leis da óptica, dependendo dos 
atributos do modelo. Em cada um desses 
pontos de interseção, resolvemos a equa
ção de iluminação local para todas as fon
tes de luz na cena. Dessa forma temos 'ár
vores' de raios que correspondem ao per
curso da energia luminosa desde as fontes 
de luz até o plano de imagem. A cor final 
dos pontos da imagem é calculada percor-

Fig. 13. Traçado de raios. Nesta imagem, reproduzida por técnicas de traçado de raios, 
nota-se a simulação perfeita da reflexão e refração, bem como das sombras e da textura. 
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vo padrão de sistema gráfico que incorpo- . 
re esses avanços tecnológicos. Esse sistem~, 
denominado PHIGS (programmer's hierar
chical interactive graphics system) é com
patível com o estágio atual da computação 
gráfica e inclui vários conceitos importan
tes, como gráficos tridimensionais e estru
turas hierárquicas, que não estão conside
rados no projeto do padrão GKS. 

Por outro lado, nem todo tipo de soft
ware pode ser descrito com padrões gráfi
cos. Por essa razão, tão importante quan
to a padronização de sistemas gráficos é a 
padronização do formato de dados. Exis
tem no momento várias tentativas de pa~ 
dronizar um metafile (ou um 'metaarqui
vo') gráfico. Isto significa que, uma vez ge
rados, os dados serão escritos nwn arqui
vo de formato universal, que poderá ser li
do e interpretado em outro sistema, inde
pendentemente de sua compatibilidade com 
o sistema original. 

Fig. 14. Radiosidade. Efeitos de sombra e iluminação difusa obtidos pela reflexão da luz 
entre as superfícies com o método da radiosidade. 

Existem também, em fase já bastante 
adiantada, estudos para a padronização da 
especificação de modelos, de modo a faci
litar a transferência de objetos construídos 
em sistemas diferentes. Essa padronização 
contribuirá para um maior intercâmbio de 
empresas com interesses comuns no setor. 
O modelo do avião Brasília, por exemplo, 
mostrado na figura 16, foi obtido a partir 
dos dados fornecidos pela Embraer à Glo
bo Computação Gráfica. 

de um pixel 'interessante' da imagem (isto 
é, um pixel com informações relevantes pa
ra a cena). Se considerarmos que uma ima
gem de televisão possui 262.144 pixeis (re
solução 512 x 512), concluímos que são 
necessárias aproximadamente 78 milhões 
de operações para o seu cálculo. 

Como podemos ver, são inúmeras as eta
pas a vencer para criar dados e transformá
los em imagens. São vários também os mé
todos utilizados para transpor cada etapa, 
o que gera muitos problemas de incompa
tibilidade entre programas desenvolvidos 
em lugares distintos com os mesmos obje
tivos. Em agosto de 1985, a Organização 
Internacional de Padrões (ISO) aprovou o 
GKS (graphics kernel system) e o adotou 
como padrão internacional de sistema grá
fico. Mas, quando se estabelece um padrão 
numa área em desenvolvimento, corre-se o 
sério risco da defasagem tecnológica. A 
grande demora no estudo e estabelecimen
to do padrão faz com que a evolução da 
tecnologia possa não estar mais refletida 
nos parâmetros nele estabelecidos. Ocor
reu isso com o GKS. Quando ele foi conce
bido ainda não havia a predominância dos 
dispositivos gráficos matriciais; além dis
so, os sistemas de processamento distribuí
do, com larga utilização de redes, não es
tavam estabelecidos. Há no momento uma 
proposta para o estabelecimento de um no-
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Fig. 15. Radiosidade e traçado de raio. Esta imagem reflete o resultado das pesquisas atuais 
na área de iluminação, visando a obter um modelo de iluminação global que combine as 
vantagens dos métodos de traçado de raios e de radiosidade. 

I= z 
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Fig. 16. O avião Brasília. Os dados que possibilitaram a geração da imagem do avião Bra
sília em computador foram obtidos do sistema de CAD (computer aided design) da Em
braer. Após serem transformados para o formato utilizado pelo sistema gráfico da Globo 
Computação Gráfica, foram determinados os atributos de textura, luz, cor e material, 
fundamentais para que se obtivesse a cena acima. As nuvens da cena também foram sinte
tizadas no computador e são um exemplo de modelagem procedural. 

P elo seu poder de síntese, a compu
tação gráfica se transformou na 
linguagem natural que liga o ho-

mem com o computador. Como conse
qüência, ela se faz presente em todas as 
áreas de aplicação que utilizam esse instru
mento. Além disso, tem ajudado a disse
minar ainda mais o uso do computador em 
novas áreas. 

O matemático John von Neumann, res
ponsável pela concepção da estrutura lógi
ca dos computadores, preconizou a impor
tância dessas máquinas no desenvolvimento 
das ciências como um todo e da matemáti
ca em particular. Recentemente, com o ad
vento da supercomputação e o avanço da 
tecnologia de estações gráficas, o sonho de 
von Neumann· vem se transformando em 
realidade. A utilização da computação grá
fica na pesquisa, em ciência pura e aplica
da, tem contribuído para progressos signi
ficativos na compreensão de f enômenos 
fundamentais para a evolução do conheci
mento. Essa área, que se vem expandindo 
rapidamente, tal a sua importância, já ga
nhou nome próprio: 'visualização científi
ca' (ver 'Superfícies mínimas na computa
ção gráfica'). 

Ainda no campo científico, a computa
ção gráfica é uma ferramenta poderosa na 
visualização de dados multidimensionais. 
Para um exemplo simples dessa aplicação, 
remetemos o leitor ao artigo 'O hipercu
bo', indicado nas sugestões de leitura. 
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Na área de automação industrial, a par
ticipação da computação gráfica é irrever
sível: a estação gráfica substitui a tradicio
nal prancheta de trabalho. O projeto é con
cebido e criado com o auxílio do compu
tador e, uma vez pronto, sua fabricação 
pode ser agilizada, também de forma au
tomática, por meio de máquinas de con
trole numérico. A computação gráfica é 
fundamental nesse processo, não apenas 
para a criação e visualização dos elemen
tos do projeto, mas também para a simu
lação visual com modelos, o que permite 
que falhas sejam detectadas e corrigidas an
tes do processo de fabricação, com redu
ção de gastos e diminuição de prazos. 

A área de entretenimento foi certamen
te a que mais contribuiu para a penetração 
da computação gráfica no cotidiáno de 
nossa sociedade. Quem não ficou fascina
do pela magia dos vídeo-games? Quem ain
da não admirou os efeitos especiais com
putadorizados, cada vez mais presentes nos 
filmes de ficção científica? Para ficarmos 
mais perto, bastaria de fato mencionar as 
fascinantes vinhetas de televisão que inva
dem nossas casas diariamente. 

Utilizando técnicas de uma área da com
putação gráfica conhecida como 'síntese de 
imagens', essa aplicação tem exigido a des
coberta de novos algoritmos para a cria
ção de imagens fotorrealistas em compu
tador. No Brasil, a Globo Computação Grá
fica vem desenvolvendo pesquisas nessa 

A matemática esteve fortemente liga
da às origens do computador, .através dos 
trabalhos de J. von Neumann e de A. Tu
ring (ver 'O leitor pergunta', em Ciência 
Hoje n? 52). Apesar disso, ela foi uma 
das últimas ciências a se utilizar das téc
nicas computadorizadas de visualização 
de dados. Hoje em dia, no entanto, já é 
muito grande o número de situações nas 
quais o uso de técnicas de computação 
gráfica teve influência, algumas vezes de
cisiva, para que se encontrasse a solução 
de determinado problema. Um dos exem
plos mais interessantes é o estudo das su
perfícies mínimas, que são o modelo ma
temático mais adequado para representar 
o que ocorre com películas finas quando 
submetidas a forças de tensão superficial. 
Um modelo físico que permite grande nú
mero de experimentos sobre este tema é 
o da película que se obtém mergulhando 
um contorno de arame em uma solução 
de água e sabão (ver 'Matemática das pe
lículas de sabão', em Ciência Hoje n? 11). 

A existência de exemplos é muito im
portante para o desenvolvimento de uma 
teoria matemática, pois eles funcionam 
como uma coleção de protótipos para tes
tes de novos resultados e conjecturas. 
Atualmente, os experimentos com super
fícies mínimas têm sido realizados com a 
ajuda de figuras geradas em computador, 
abandonando-se assim as tradicionais pe
lículas de sabão. Há nisso uma grande 

área desde 1978. Tendo sido a pioneira na 
introdução dessa tecnologia em nosso país, 
a empresa mantém uma equipe de pesqui
sadores e vem desenvolvendo sistemas de 
animação por computador para utilização 
em vinhetas e comerciais de televisão. 

As aplicações da computação gráfica 
também se fazem presentes em medicina, 
simulação, robótica, gerência empresarial, 
cartôgrafia, publicação e educação, para 
mencionar apenas as mais conhecidas. 

Desde o sistema Sketchpad, de 1. Suther
land, até nossos dias, passaram-se 26 anos. 
Podemos considerar ser esta a idade da com
putação gráfica. Pouco tempo. Porém, o 
suficiente para que ela tenha alterado o mo
do de pensar de cientistas das mais diver
sas áreas e para que possa, ela mesma, ser 
considerada uma ciência. 

vol. 10/n? 56 CIÊNCIA HOJE 



vàntagem: passa-se a determinar a forma 
da superfície apenas com equações ma
temáticas, eliminando-se as restrições ine
rentes a qualquer modelo .. físico. 

Do ponto de vista matemático, uma su
perfície no espaço é uma transformação 
de um espaço de duas dimensões (M), 
chamado espaço de parâmetros, no espa
ço-ambiente de três dimensões. Em geral, 
o espaço M é um subconjunto do plano. 

(a) 

Mas os exemplos mais interessantes são 
obtidos quando se tomam espaços com 
topologia mais complexa. A topologia da 
superfície é determinada pela topologia 
do espaço M. Mesmo que o espaço de pa
râmetros possua uma topologia simples, 
a transformação que define a superfície 
pode apresentar grande complexidade. Se 
a superfície não possui auto-interseções, 
dizemos que ela é 'mergulhada'. 

Fig. 17. Em (a), o catenóide, que é uma superfície mínima obtida a partir da esfera, 
com a omissão de dois pontos; pode-se observar que, quando prolongados, seus 'fins' 
não se intersectam; trata-se, portanto, de uma superfície mergulhada. Em (b), o cate
nóide de três fins, uma superfície mínima também obtida a partir da esfera, mas com 
a omissão de três pontos; não é uma superfície mergulhada, pois seus fins se intersec
tam quando prolongados. Em (c), a 'superfície de Costa'. A visualização, em compu
tador, da superfície descoberta pelo matemático brasileiro Celso J. da Costa, do Im
pa., permitiu a compreensão de suas propriedades e resolveu uma questão importante 
para a teoria das superfícies mínimas, que começou a desenvolver-se há quase 200 anos. 
Esta foi a primeira superfície descoberta que apresenta as seguintes características: é 
completa, mergulhada e tem topologia simples. 
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Podemos obter uma família de exem
plos de superfícies mínimas se tomarmos 
o espaço M como sendo uma esfera da 
qual se omite um número finito de pon
tos. Se omitirmos apenas um ponto, ob
têm-se o plano e o helicóide. Se omitirmos 
dois pontos, só se pode obter o catenóide 
mostrado na figura 17(a). Observe-se que 
a cada ponto omitido corresponde· uma 
parte da superfície -- chamada 'fim' da 
superfície - que se estende para o infi
nito. Se omitirmos mais de dois pontos, 
obteremos uma família de superfícies mí
nimas não mergulhadas. Em 17(b) mos
tramos o catenóide de três fins, exemplo 
obtido pela retirada de três pontos. 

Acreditava-se que, além do plano, do 
helicóide e do catenóide não existiam ou
tros exemplos de superfícies mínimas mer
gulhadas e dotadas de topologia simples . . 
Mas, em 1982, em sua tese de doutora
mento no lmpa, Celso José da Costa 
mostrou um novo exemplo de superfície 
mínima obtido c-Om o mesmo processo, 
ou seja, pela omissão de pontos de uma 
superfície de topologia simples. Ele to
mou o espaço de parâmetros M como sen
do o 'toro' com três pontos omitidos e ob
teve um novo exemplo de superfície mí
nima que, por suas propriedades matemá
ticas, apresentava evidências de que de
veria ser mergulhada. Utilizando técnicas 
de computação gráfica, David Hoffman 
e William H. Meeks III, da Universida
de de Massachusetts (EUA), puderam 
comprovar este fato. A 'superfície de 
Costa', mostrada na figura 17(c), trans
formou-se assim no primeiro exemplo de 
uma superfície mínima, mergulhada e 
com topologia simples, distinto das três 
outras superfícies. Utilizando as mesmas 
técnicas, exemplos análogos foram des
cobertos posteriormente. 
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O lago de ltaparica inundou 834 
quilômetros quadrados no vale 
médio do rio São Francisco. Uma 

parte importante da história do Brasil fi
cou encoberta pelas águas. Desapareceram, 
por exemplo, ruínas de missões jesuíticas 
e franciscanas, igrejas antigas e até o cais 
de Petrolândia, construído para o desem
barque de dom Pedro II, em sua histórica 
viagem pelo São Francisco. Também os 
vestígios da ocupação do vale na pré-his
tória repousam agora, para sempre, no 
fundo do grande lago que, alimentando a 
hidrelétrica, fornece energia ao Nordeste. 

Nem tudo se perdeu: nos quatro últimos 
anos, equipes de arqueólogos, antropólo
gos e historiadores da Universidade Fede
ral de Pernambuco, em convênio com a 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco 
(Chesf), conseguiram fazer o levantamen
to da área inundada. A pesquisa foi inicia
da pelo salvamento de parte dos restos de 
uma floresta fóssil de coníferas do gênero 
Podocarpus, formada no Jurássico Supe
rior (formação Sergi), há 180 milhões de 
anos. Alguns dos troncos petrificados ti
veram de ser penosamente retirados do leito 
do rio: haviam pertencido a árvores com 
até 23 metros de altura. Prospecções ar
queológicas iniciadas simultaneamente per
mitiram identificar sítios pré-históricos sob 
abrigos rochosos e em numerosos acampa
mentos abertos próximos ao rio, nos ter
raços formados pelo seu antigo leito e nas 
bordas das antigas lagoas residuais. 

Não foi possível salvar a maioria das 'ita
coatiaras', gravuras rupestres que se esten-

Gruta do Padre (Petrolândia, PE), famoso sítio arqueológico, ocupado durante milhares de anos 
por homens pré-históricos, agora inundado pelas águas da represa. 

<liam por quilômetros nas beiras do rio e 
de alguns de seus afluentes. Elas foram, 
contudo, fotografadas e filmadas pelos ar
queólogos. A equipe de historiadores, por 
sua vez, catalogou e microfilmou mais de 
20 mil documentos de cartórios e igrejas. 
Entre eles, foram encontrados registros so
bre a introdução da mão-de-obra escrava 

no alto sertão, o avanço da pecuária (res
ponsável pela dizimação das populações in
dígenas) e o estabelecimento - e posterior 
abandono - das missões jesuíticas e fran
ciscanas nas ilhas do São Francisco. Nes
tas, foram feitas escavações que levaram 
a achados importantes, como a igreja de 
Nossa Senhora do Ó, na missão francisca
na da ilha de Zorobabel, em ltacuruba 
(PE), habitada pelos índios Tuxá até 1792, 
quando uma grande enchente do rio des
truiu a missão, forçando-os a se transferir 
para Rodelas (BA). 

Ruínas da capela com o pedestal da pia batismal de uma missão franciscana na ilha de Zorobabel, 
em ltacuruba (PE). 

O trabalho contou com a assessoria de 
pesquisadores de renome internacional, co
mo o arqueólogo Wesley Hurt, da Univer
sidade de Indiana (EUA), e Niede Guidon, 
da Escola de Altos Estudos em Ciências So
ciais (EHESS, França), internacionalmen
te conhecida por suas revolucionárias des
cobertas no sudeste do Piauí, onde foi as
sinalada a presença do homem mais anti
go das Américas. A professora Anne-Marie 
Pessis, do Grupo de Pesquisa em Antro
pologia Pré-Histórica da EHESS e profes
sora-visitante da Universidade Federal de 
Pernambuco, realizou o trabalho de inter
pretação das danças tribais dos Pankara
ru e Atikum, relacionando-as com o regis
tro gráfico da figura humana nas pinturas 
rupestres. No total, foram localizados mais 
de 200 sítios arqueológicos, havendo entre 
eles abrigos sob rochas (três dos quais fo
ram totalmente escavados), sítios abertos 
de caçadores (em 30% dos quais foi feita 
sondagem) e assentamentos de agricultores 
ceramistas. 
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A s águas do São Francisco inunda
ram também a Gruta do Padre, 
em Petrolândia, ocultando um sí

tio arqueológico famoso, que deu nome a 
uma tradição muito antiga de caçadores
coletores pré-históricos, caracterizada pe
la qualidade de seus instrumentos líticos e 
hoje conhecida como 'tradição ltaparica' 
(ver 'A história do velho Brasil', em Ciên
cia Hoje n? 54). Esses caçadores devem ter 
chegado ao vale do São Francisco há cer
ca de. dez mil anos e vários grupos deles 
ocuparam, durante longo período, a Gru
ta do Padre, situada em lugar privilegia
do, sobre a antiga cachoeira de ltaparica. 
Dali, os homens que a habitaram desde seis 
mil anos atrás podiam contemplar, poucos 
metros abaixo, as águas rápidas e limpas 
do São Francisco, onde havia peixe abun
dante e de boa qualidade. 

Acima, a dança dos 'prai
as' na aldeia Pankararu, 
perto da Gruta do Padre. 
Este abrigo provavelmen
te foi usado pelos ances
trais desse grupo, cujas 
danças tribais guardam 
relação com registros en
contrados em pinturas ru
pestres. À direita, uma ce
ramista da mesma aldeia 
trabalha sem utilizar ne
nhum instrumento mo
derno, mantendo vivas 
antiqüíssimas técnicas e 
tradições. 
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O abrigo media dez metros de compri
mento por seis de largura, com 2,60 m de 
altura no ponto mais aberto. Conhecida pe
los antigos moradores de ltaparica por ser 
de fácil acesso, a gruta foi citada pela pri
meira vez, em trabalho científico, pelo et
nólogo pernambucano Carlos Estevão, pio
neiro da pesquisa arqueológica na região, 
que escavou parte dela nos anos 30. Ele di
vulgou os resultados de seu trabalho em 
1937, numa conferência pronunciada na 
Sociedade de Amigos do Museu Nacional. 
Em 1966, o arqueólogo Valentin Calderón, 
espanhol radicado na Bahia, continuou as 
escavações, obtendo material significativo 
e datações radiocarbônicas que se aproxi
mavam dos seis mil anos. 

Os resultados das pesquisas de Calderón, 
no entanto, nunca foram pubiicados, com 
exceção de uma nota prévia. Depois de seu 
falecimento, divulgamos um resumo dos 
cadernos de campo que ele deixou e, a par
tir de 1982, realizamos algumas sondagens 
e prospecções nos arredores da gruta, em 
outro pequeno abrigo com vestígios de ocu
pação humana, já mencionado por Carlos 
Estevão sob o nome de Gruta do Anselmo. 
Nos primeiros meses de 1987, conseguimos 
retirar os grandes blocos de pedra caídos 
do teto no lado esquerdo do abrigo, o que 
permitiu a escavação estratigráfica da úni
ca área da gruta ainda intocada e salva das 
escavações clandestinas ali realizadas por 

curiosos. Foi assim coletado abundante 
material lítico, incluindo facas e furadores 
de sílex e calcedônia, matéria-prima não 
existente na região e, portanto, trazida de 
longe pelos grupos que ali se instalaram. 
Foram encontrados também machados po
lidos, uma urna funerária e colares de con
tas de osso, procedentes de enxoval fune
rário. 

Com as sucessivas pesquisas realizadas 
na Gruta do Padre (cujo nome vem de uma 
lenda a respeito de um padre fugitivo do 
Piauí, que ali teria se refugiado), compro
vou-se que ela foi ocupada durante longo 
período por caçadores que preparavam seus 
instrumentos líticos no próprio local. De
pois, a partir de aproximadamente dois mil 
anos atrás, serviu como lugar de sepulta
mento para grupos agricultores-ceramistas 
da tradição Aratu, que incineravam os ca
dáveres, depositando as cinzas no abrigo. 

Delimitam-se, assim, duas ocupações di
ferentes para o abrigo, no tempo e na uti
lização: a primeira, de habitação de caça
dores pré-históricos, a outra, posterior, de 
necrópole, ou cemitério indígena, durante 
seguramente mil anos. É de supor, graças 
a indícios fornecidos pela tradição oral dos 
Pankararu (cuja aldeia se situa perto do 
abrigo), que os homens que enterraram 
seus mortos na Gruta do Padre foram os 
ancestrais dos índios aldeados no Brejo dos 
Padres, em Tacaratu. 
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D e modo geral, os habitantes do 
vale médio do São Francisco ocu
pavam na pré-história os abrigos 

e terraços próximos ao rio, sem se afastar 
muito dele, pois ali dispunham de alimen
to. Estabeleceram-se também nas margens 
de antigas lagoas, resíduos do vale arcai
co. Devem ter chegado ao São Francisco 
procedentes do planalto goiano e do sudes
te do Piauí, onde foram encontradas indús
trias líticas muito semelhantes às da região 
de ltaparica, datadas de cerca de dez mil 
anos antes do presente (AP). 

Formando pequenos grupos de caça eco
leta, com grande mobilidade, eles percor
riam grandes extensões do vale, pescando 
e preparando seus artefatos de pedra, co
mo se deduz da densidade e da extensão do 
material lítico espalhado em diversos sítios 
nas proximidades do rio. Ocuparam tam~ 
bém pequenos abrigos, não longe de suas 
margens, formados nas rochas sedimenta
res dos serrotes-testemunhos. Encontramos 
vestígios dessas ocupações em três locais: 
a Gruta do Anselmo, o abrigo do Sol Poen
te e o abrigo do Letreiro do Sobrado, em 
Petrolândia. 

A escavação arqueológica do sítio Letrei
ro do Sobrado proporcionou, além de ar
tefatos líticos e restos de alimentos (ossos 
e espinhas de peixe), o encontro de consi
derável número de fogueiras, onde deviam 
ser preparados os alimentos. Da análise ra
diocarbônica de uma delas obteve-se uma 
datação de cerca de 1.680 anos antes do 

agosto de 1989 

A foto maior mostra gravuras rupestres encon
tradas no abrigo Letreiro do Sobrado, em Pe
trolândia (PE). Abaixo dela aparece uma 'ita
coatiara' pré-histórica gravada na beira do São 
Francisco e retirada intacta antes da inundação. 

presente, que serviu também para datar um 
fragmento de rocha, com gravuras rupes
tres, que se desprendeu das paredes do abri
go. No pequeno abrigo do Sol Poente, res
tos de uma fogueira com instrumentos lí
ticos forneceram uma datação de cerca de 
2.760 anos. 

Quando os primitivos habitantes do va
le do médio São Francisco descobriram a 
agricultura e aprenderam a fazer cerâmi
ca, estabeleceram-se principalmente nas 
ilhas de formação quaternária do rio que, 
com seu solo muito fértil, se apresentavam 
como verdadeiros oásis na região semi-ári
da. Em nossas prospecções arqueológicas 
nessas ilhas encontramos numerosos indí
cios da ocupação por grupos agricultores 
pré-históricos, assinalando-se o costume de 

enterrar os mortos em urnas globulares de 
cerâmica. A tradição ceramista dos indíge
nas do São Francisco ainda hoje se conser
va entre os Pankararu e os Atikum. Nas 
aldeias desses dois grupos, as mulheres são 
as continuadoras daquelas mesmas técni
cas empregadas na pré-história, sem utili
zação de nenhum elemento intrusivo atual
mente disponível. 

Foi nessas ilhas e nos brejos de terras 
mais férteis que os primeiros missionários 
católicos se estabeleceram a partir do sé
culo XVII, aldeando os indígenas nas pri
meiras comunidades cristãs do vale. A his
tória dessas missões e de suas lutas contra 
as poderosas casas da Torre e da P~nte são, 
talvez, os capítulos mais dramáticos do pas
sado do vale do rio São Francisco. 
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A região onde se localiza a barra
gem de ltaparica é formada por 
extensos vales, com costas suaves 

e meandros, cobertos por solo arenoso e 
argiloso de aluviões. Nas partes mais altas 
do terreno - que se divide entre os esta
dos da Bahia e de Pernambuco - domi
nam rochas cristalinas com sedimentação, 
recobertas por matacões, seixos e areia. Na 
área inundada, a vegetação era típica da 
caatinga, mas nas antigas várzeas e terraços 
fluviais do São Francisco, bem como nos 
córregos permanentes e temporários que 
afluíam ao rio, concentravam-se atividades 
agrícolas tradicionais, como as culturas de 
cebola, arroz, feijão, tomate, algodão ar
bóreo, melão, melancia e frutíferas. Par
ticularmente no município de Petrolândia, 
havia um núcleo de colonização da Com
panhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco (Codevasf), com aproximada
mente 500 hectares, onde 34 granjas pro
dutivas possuíam plantios de algarobeiras 
já adultas e de frondosas jaqueiras, man
gueiras, goiabeiras e cajueiros, cujos fru
tos eram comercializados. 

Ainda era encontrada na área inundada 
uma vegetação testemunha da mata ciliar, 
representada por árvores como craibeira 
(Tabebuia caraiba), quixabeira (Bumelia 
sartorum), juazeiro (Ziziphus joazeiro) e 
marizeiro (Geoffraea spinosa). Os maiores 
volumes de massa verde eram formados pe
la algarobeira (Prosopis ju/if/ora), espécie 
exótica bastante adaptada à região e facil
mente disseminada pelo gado. Salientam
se também os 'serrotes' e afloramentos ro
chosos, particularmente no município de 
Rodelas (BA), onde árvores petrificadas, 
com aproximadamente 120 milhões de 
anos, formam uma floresta fóssil de gran
de interesse para os estudiosos da origem 
da caatinga. 

Nos projetos de irrigação a montante do 
reservatório, como os de Pedra Branca 
(BA), Brígida e Caraíbas (PE), a presença 
de múltiplas lagoas, geralmente intermiten
tes, torna a paisagem mais exuberante. Ali 
ocorrem a aroeira (Astronium urundema), 
o angico (Anadenanthera macrocarpa), o 
umbuzeiro (Spondias tuberosa), a braúna 
(Schinopsis brasiliensis), a faveleira (Cni
dosco/us phy/lacanthus), o pereiro (Aspi
dosperma pyrifolium) e outras árvores. No 
período chuvoso, de dezembro a março, 
uma vegetação aquática característica pro
lifera rapidamente nessas lagoas, regredin
do com a estiagem (abril a outubro). 

Antes de se encher o reservatório, as 
águas daquele trecho do São Francisco fo
ram analisadas: o alto teor de substâncias 
nitrogenadas e de fósforo indicava predis
posição a um desenvolvimento de algas aci
ma do normal, especialmente da cianofícea 
Microcystis aeruginosa, que acarreta mu
danças na cor da água, mau cheiro e mor-
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Planta de localização da represa de ltaparica. 

tandade de peixes por asfixia e envenena
mento. O elevado número de coliformes 
tornava a água imprópria para abasteci
mento direto e irrigação de hortaliças, bem 
como desaconselháveis os banhos no rio. 

No planejamento da represa, optou-se 
pela inundação sem retirada da vegetação 
natural da caatinga, que ocupava a maior 
parte da área (cerca de 51,5 mil hectares). 
O caráter xerófilo da vegetação não com~ 
prometeria a qualidade da água por decom
posição da matéria orgânica: pelo contrá
rio, contribuiria para formar refúgios para 
os peixes e para fertilizar o lago. Optou-se, 
porém, por desmatar toda a vegetação do 
núcleo de colonização de Petrolândia. A es
timativa era de que a abundância de bio
massa a ser decomposta em um mesmo lo
cal levaria a uma degradação indesejável da 
qualidade da água. Entretanto, apenas uma 
pequena parte daquela vegetação exuberan
te foi retirada, o que efetivamente causou 
problemas depois do fechamento da bar
ragem e da formação do lago. 

O lago de ltaparica provocou a inun
dação das cidades de Petrolândia e Ita
curuba (PE), de Rodelas e do distrito de 
Barra do Tarrachil (BA). Foram submer
sas 4.160 moradias, com o que se desalo
jaram 36 mil habitantes, dos quais 550/o 
na zona rural e 450/o nas áreas urbanas. O 
remanejamento dessa população - prin
cipalmente a rural - trouxe considerá
veis impactos socioeconômicos e cultu
rais, agravados pela não-realização, na prá~ 

tica; de um planejamento de transferên
cia em moldes adequados. Os reassentados 
não tiveram conhecimento prévio dos lo~ 
tes agrícolas que lhes pertenceriam, seja pa
ra lavouras irrigadas, seja para cultivo de 
sequeiros. 

Para a comunidade urbana, alguns be
nefícios foram alcançados, em face da con~ 
siderável melhoria dos serviços básicos. No 
próprio processo de relocação, essa parte 
da população sofreu menor impacto, pois 
participou da escolha dos lotes e da cons~ 
trução de suas novas casas. No entanto, em 
Nova Petrolândia, essas casas e os prédios 
públicos apresentaram depois rachaduras 
que mostram a inadequação do solo local 
para a construção civil. 

Outro grande problema foi causado pe
la defasagem no cronograma de obras do 
sistema de tratamento e abastecimento 
d'água. Como se previa, a decomposição 
da biomassa submersa - somada às algas 
que proliferam, aos colibacilos já existen
tes e aos agrotóxicos e fertilizantes usados 
amplamente na região - contribuiu para 
a disseminação de doenças de veiculação 
hídrica, como a gastroenteria, uma vez que 
a água destinada ao abastecimento domés
tico não recebeu tratamento adequado. Os 
resultados dos exames bacteriológicos de 
todas as amostras do reservatório e de parte 
das amostras do sistema de <listribuição 
apreserrtaram contaminação de Enterobac
ter sp, K/ebsie//a sp, Escherichia coli e Pseu
domonas aeruginosa, entre outros. 
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operação é naturalmente muito baixa, pe
las próprias dificuldades intrínsecas à sua 
execução (ver 'Destinos da fauna de Bal
bina', em CiênciaHojen? 31, p. 76; 'Sal
vamento ou massacre?', em Ciência Hoje 
n? 46, p. 64; e 'Salvamento ou conserva
ção?', em Ciência Hoje n? 54, p. 74). 

Quando ocorreu a inundação, o nível das 
águas elevou-se em até mais de um metro 
por dia simultaneamente em milhares de 
hectares. Enquanto isso, em cada recanto 
árvores e arbustos eram procurados por 
animais que subiam às suas copas, numa 
última tentativa de salvar-se do afogamen
to. O mesmo ocorreu nos pontos mais ele
vados das rochas, que também terminavam 
submersas. Nestas condições, qualquer es
forço despendido é pouco para garantir o 
salvamento de parte significativa da fauna. 

Vista parcial do reservatório que acumula 11 bilhões de metros cúbicos de água. 

Outra dificuldade foi o transporte e a 
manutenção de grande número de animais 
em caixas, sob intensa insolação e por lon
gos períodos: afora as condições de estres
se na captura e transporte, os animais pre
cisavam enfrentar a última prova: a com-

A inundação do reservatório trouxe 
inevitáveis prejuízos à fauna ter
restre, típica de clima semi-árido. 

Entre os répteis encontram-se muitas espé
cies de lagartos, desde as lagartixas (famí
lia Geckonidae), até os iguanas, calangos, 
camaleões e teiús (lguanidae e Teiidae). En
tre as cobras, algumas são venenosas, co
mo a jararaca (Bothrops spp), outras são 
cobras grandes e fortes, embora não vene
nosas, como a jibóia, a salamanta e a su
curi (da família Boidae). Mas a maioria é 
de cobras inofensivas ao homem, delgadas 
e geralmente tímidas, que se alimentam de 
pequenos animais. Entre elas estão a cobra
cipó, a falsa-coral, a cobra-d'água, a mu
çurana e a boipeva, todas da família Co
lubridae. 

Entre os mamíferos sobressai o primata 
sagüim (Callithrixjacchus), abundante em 
formações mais arbóreas. Entre os roedo
res, são bastante comuns o mocó (Kerodon 
rupestris) e o punaré (Trichomys apercoi
des). Animais maiores, como a raposa 
(Lycalopex vetulus) e o gato-do-mato (Fe
lis sp), ainda são encontrados na região. 
E_ntre as aves são comuns rolinha, fogo
apagou, juriti, ribaçã (Columbidae), inham
bu, perdiz, codorna (Tinamidae), casaca
de-couro (Furnaridae), galo-da-campina, 
caboclinho (Emberezidae), anu (Cuculi
dae), periquito (Psitacidae), carcará e acauã 
(Falconidae). 

No ambiente aquático do rio São Fran
cisco assumem maior importância os pei
xes, como traíra (Hoplias malabaricus), 
curimatã (Curimata gilbertz), piau (Lepo
rinus spp), mandi (Pimelodus maculatus), 
bagre (Parauchenipterus galeatus), acará 
(Cichlassomafecetum) e cáris (várias espé-
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Tomada d'água para abastecimento de Nova Petrolândia em fevereiro de 1988. A água do lago 
de Itaparica chega às casas sem qualquer tratamento. 

cies da família Loricariidae). O surubim petição com outros animais já existentes e 
(Pseudoplatustoma coruscan) é de baixa adaptados nas áreas de soltura, bem como 
ocorrência, já em função das mudanças a predação promovida por pessoas atraídas 
provocadas pelas barragens. pela caça fácil. De acordo com o relatório 

A única medida proposta para minorar da Assistência Técnica do Meio Ambiente, 
os inevitáveis prejuízos à fauna terrestre foi da Companhia Hidrelétrica do São Fran
a chamada Operação Saci, de resgate dos cisco (Chesf), foram capturados 52.021 ani
animais em risco de afogamento, que se- mais até o último dia da Operação Saci, 
riam soltos em lugares considerados segu- que se iniciou antes do fechamento das 
ros. O plano oficial era de capturar "to- adufas para enchimento do reservatório. 
dos os animais afetados pelo enchimento Considerando-se que a área inundada foi 
do reservatório, incluindo-se répteis, aves, de 71.500 hectares, verificou-se que a efi
mamíferos, anfíbios e artrópodos", uma ciência da captura foi, em média, de irri
intenção impossível de ser cumprida. Na sórios 0,8 animal por hectare, ou 0,00008 
realidade, a eficiência esperada para tal _ por metro quadrado. Dentre estes, os mais 
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abundantes foram os répteis (80,30Jo), com 
os lagartos em maioria. Foram capturados 
apenas 0,03 aranha e escorpião por hecta
re. Na apanha de mamíferos, a eficiência 
foi de 0,09 por hectare, sendo os animais 
de mais freqüência o mocó e o punaré. Me
lhores resultados teriam sido obtidos se, an
tes do fechamento da barragem, houvesse 
um conhecimento prévio das espécies mais 
vulneráveis, pois o esforço poderia ter si
do direcionado para elas. 

A construção de múltiplas barragens e 
a sucessiva transformação dos ambientes 
lóticos (nos quais as águas estão em movi
mento) em lênticos (nos quais a massa 
d'água está praticamente parada) também 
têm conseqüências sérias para o futuro da 
fauna piscícola do São Francisco (ver 'Am
bientes, represas e barragens' e 'Eutrofiza
ção artificial: a doença dos lagos', em Ciên
cia Hoje n~ 27). Apesar de ser considera
da como a espécie mais importante do rio, 
o surubim tem sofrido o impacto das bar
ragens: ele não pode mais subir curso 
d'água para desovar. Soma-se a isso a pes
ca, que visa sobretudo a esta espécie. Para 
fazer frente a essa situação, é urgente um 
programa de conservação do surubim e de 
outras espécies visadas, como o dourado 
e o curimatã. Com essa finalidade, os ale
vinos poderiam ser capturados nas lagoas 
e soltos no rio. Ao mesmo tempo, deve-se 
procurar o desenvolvimento de tecnologia 
que garanta o desenvolvimento desses ale
vinos em estações de piscicultura para pos
terior soltura no reservatório. Uma efeti
va fiscalização da pesca também se impõe. 

A partir de experiências comprovadas em 
outros reservatórios, sabe-se que a produ
ção pesqueira do segundo e terceiro anos 

deverá situar-se três a quatro vezes acima 
do rendimento máximo sustentável, decli
nando em seguida. Por isso o cadastramen
to e controle de pescadores e apetrechos é 
fundamental desde o início, de modo a não 
ser permitido um volume de pesca excessi
vo, que, uma vez estabelecido, invalidará 
todo o esforço para a recuperação das po
pulações daqueles peixes nobres. Atual
mente, verifica-se um surpreendente reapa
recimento de alevinos de surubim. No en
tanto, eles estão sendo tenazmente preda
dos por pescadores irregulares, que prati
cam a pesca em centenas de barcos e acam
pam em iJhas e nas margens do lago. Infe
lizmente, apesar do convênio firmado en
tre a Chesf e o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), ainda não foi iniciada a fiscali
zação da pesca, o que certamente ocasio
nará maiores prejuízos à fauna aquática do 
que ela já sofreu até agora com a constru
ção da represa. 

P arte dos impactos ambientais veri
ficados em ltaparica se deveu ao 
não-cumprimento de medidas pre

vistas desde a fase de implantação até a 
operação do reservatório. Entre outros fa
tores, porque a legislação sobre o assunto 
é recente. Mas isso tem servido de justifi
cativa para muitos enganos e omissões. É 
fundamental, portanto, que os danos cau
sados à natureza e à população sejam sa
nados sem vacilação. 

Uma das medidas prioritárias é a cria
ção de pelo menos uma estação ecológica 
na área em torno ao reservatório, que per
mitirá à Chesf resgatar parcialmente o pre
juízo causado com a extinção do Parque 

Operação Saci. Os caçadores competiam com as equipes de salvamento. 
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Vegetação de caatinga no bolsão de Floresta 
(PE), área proposta para implantação de uma 
estação ecológica. 

Nacional de Paulo Afonso, quando da im
plantação da primeira usina do complexo 
hidrelétrico do São Francisco. 

A estação ecológica de ltaparica pode
ria vir a ser implantada no bolsão de Flo
resta, limitando-se a oeste com o vale inun
dado do rio Pajeú, ao sul e a leste com as 
margens do lago, tendo apenas uma conti
nuação por terra ao norte, ainda no muni
cípio de Floresta (PE). A área proposta tem 
diversidade de topografia, umidade e flo
ra, garantindo múltiplos hábitats para uma 
fauna diversificada. Além disso, parte de
la recebeu os animais capturados da inun
dação do reservatório, o que justifica a exe
cução de um plano de monitoramento des
sas populações animais, que deveria ter si
do iniciado antes mesmo do fechamento 
das comportas, continuando depois da 
Operação Saci. Nos lOOJo da área da esta
ção onde a intervenção humana é permiti
da, o plantio de espécies da antiga vegeta
ção ciliar dos rios São Francisco e Pajeú 
recomporia a cobertura vegetal nas mar
gens do lago. 
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A s repercussões causadas pela cons
trução da Usina Hidrelétrica de 
ltaparica atingiram, além do meio 

ambiente, as relações sociais na região ser
taneja, alterando tanto a economia local 
como o modo de vida dos habitantes. Des
de a década de 1940, nas zonas ribeirinhas 
do rio São Francisco vinham sendo expe
rimentadas inovações tecnológicas na pro
dução agrícola. Nessa época se iniciou a im~ 
plantação de sistemas irrigados de cultivo, 
que propiciaram a expansão de lavouras 
antes não exploradas, como a da cebola. 
Essas alterações na técnica produtiva mo
dificaram as relações de trabalho, mas não 
de forma radical. 

Tratava-se, então, da introdução ou in
tensificação do uso de defensivos, adubos 
químicos e instrumentos adequados à irri
gação, do recurso ao crédito e à assistên
cia técnica, além de outras práticas. Se em 
algumas áreas a implantação de agroindús
trias modifica o quadro local 1 tornando 
predominante o trabalho assalariado, em 
outras - mais distanciadas da influência 
direta desses complexos empresariais - as 
antigas relações, como a parceria, o como
dato e a morada, não são expurgadas: ao 
contrário, se incorporam à produção, em
bora redefinidas pelo patamar de exigên
cias compatível com a acumulação de ca
pital em seu novo estágio. 

Nas relações de trabalho, a ocupação he
terogênea das terras estabelece distinções 
internas, quanto ao tipo de cultura, ao es
tágio de desenvolvimento ou aos níveis de 
inserção no mercado. Mas essas especifi
cidades, detectáveis no âmbito da econo-
mia, não chegam a se manifestar claramen-
te na esfera política, onde se reproduzem 
relações determinadas por uma realidade 
social mais complexa. 

Os movimentos sociais localizados em 
áreas ribeirinhas do São Francisco e repre
sentados em sua maioria pelos sindicatos 
de trabalhadores rurais correspondem à 
afirmação do campesinato enquanto sujei
to político, que se forma no entanto a par
tir de fatores externos. Estes fatores podem 
ser vislumbrados tanto nas transformações 
introduzidas na agropecuária local, de ma
neira mais intensa na última década, como 
pela intervenção do Estado, ali considera~ 
do o grande adversário dos trabalhadores 
rurais. 

Quando, em 1976, se inicia a implanta
ção da usina hidrelétrica de ltaparica, eclo
dem quase simultaneamente, em Pernam
buco e na Bahia, ações de resistência en
cabeçadas pelos lavradores da região . De
sencadeia-se então um processo de organi
zação dos trabalhadores que, nucleados ba
sicamente em sindicatos, assumem como 
principais frentes de luta o reassentamen
to das famílias desalojadas pela represa, a 

(tribos Pankararu e Pankararé) e posseiros 
e os problemas causados pela seca, no pe
ríodo entre 1979 e 1984. 

O fortalecimento das entidades represen
tativas dos segmentos vinculados à peque
na produção agrícola assegura a conquis
ta de um espaço, por este setor, nos fóruns 
de discussão política . Em princípio, trata
se de negociar com os órgãos do aparelho 
estatal o reassentamento dos lavradores de
salojados, embora os aspectos técnicos não 
cheguem a encobrir os embates de nature
za política. Essa conquista se concretiza 
igualmente na apresentação de candidatos 
oriundos do próprio movimento sindical às ' 
eleições municipais de 1982 e 1985 e às pro
porcionais de 1986. 

A organização da população atingida pe
la barragem de ltaparica - catalisadora de 
uma série de outras reivindicações, quase 
todas relacionadas com o problema da terra 
- somada ao trabalho pastoral desenvol
vido pela Igreja Católica, desde as primei
ras mobilizações, permitiram a formação 
de uma consciência mais crítica acerca da 
dimensão dos problemas vividos, na qual 
esteve presente uma visão do mundo que 
se consolida no próprio cotidiano das lu
tas que vão sendo travadas. 

Até o final dos anos 70 o campesina
to sertanejo não tivera qualquer partici
pação política significativa, cuja repercus
são ultrapassasse os limites geográficos lo~ 
cais. Tal situação pode ser percebida na 
análise das notícias publicadas no Diário 
de Pernambuco de 1970 a 1983. Até 1978, 

os problemas enfrentados pelos sertanejos 
aparecem nos jornais como parte integran
te do discurso de parlamentares com base 
eleitoral naquela região. Em 1977, no en
tanto, começam a ser divulgados os acon
tecimentos referentes ao clima de tensão 
vivido no submédio São Francisco, na área 
da barragem de ltaparica. Em 1979, vei
culam-se notícias que revelam o proces
so de organização dos trabalhadores ru
rais em sindicatos. Por razões bem conhe
cidas, a seca aparece como tema recorren
te ao longo de todos esses anos. 

A consulta aos arquivos do Centro de 
Defesa dos Direitos Humanos do Submé
dio São Francisco, entidade que presta as
sessoria aos sindicatos da área, demonstra 
a pobreza do noticiário sobre a resistência 
dos trabalhadores à expropriação, em luta 
aberta contra a política do Estado e em 
confronto direto com a Chesf e outros ór
gãos públicos que ali atuam. 

O sindicalismo que se desenvolve em lta
parica e demais pontos do sertão pernam
bucano já nasce com caráter diferenciado, 
não determinado unicamente por injunções 
locais. As entidades são fundadas em meio 
a lutas contra o desrespeito às populações 
- presente nas primeiras obras de edifica
ção da represa e configurado na violência 
que acompanhou a desocupação da área -
ou contra os critérios de seleção de benefi
ciários do Programa de Emergência por 
ocasião da seca. Tudo isso contribui para 
a gradativa superação das formas de do
minação tradicionais naquela região. 

grilagem, os conflitos de terra entre índios Travessia de barco no rio São Francisco, região de ltaparica. Paira onde ir? 
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As mobilizações que acompanham as cri
ses na produção agrícola - tanto em de
corrência das perdas pela estiagem como 
da expulsão de pequenos produtores das 
margens do rio - constituem um embrião. 
A partir delas, redefinem-se determinados 
valores que tradicionalmente asseguram a 
dominação econômica e política dos gran
des proprietários de terras. E isso aconte
ce a partir da crítica à atuação de órgãos 
estatais e da constatação de que os princi
pais beneficiários das políticas públicas são 
os grandes proprietários. 

Em Itaparica, a consciência política que 
se forma no desenrolar das lutas reivindi
cativas - nucleadas em torno da questão 
da posse da terra e de melhores condições 
de vida - constitui-se em produto de um 
conjunto de relações sociais, não encon
trando, portanto, sua explicação apenas 
nas transformações que atingem as relações 
de produção naquele espaço em particular. 

Outros fatores parecem interferir de ma
neira decisiva na eclosão do movimento. 
Para além das questões imediatas - que 
geralmente estão relacionadas ao desejo do 
campesinato de preservar a pequena pro
dução agrícola, por meio da luta pela ter
ra e por melhores condições de produção 
e trabalho - situam-se mudanças percep
tíveis, decorrentes de uma nova concepção 
de mundo difundida entre esses pequenos 
produtores. No processo de mobilização e 
organização desencadeado pela construção 
da hidrelétrica, podem-se identificar cinco 
momentos , relacionados entre si: 

Plantio no sistema de irrigação por sulcos. De quem é a terra? 

1976-1978: fase dos primeiros conflitos 
na área; a luta por indenizações justas das 
benfeitorias envolve sobretudo pequenos 

proprietários e posseiros, sob a bandeira 
geral de 'terra por terra na margem do la
go'; enfrentamentos diretos acarretam di
versas paralisações das obras em áreas 
específicas. 

1979-1983: as lutas pelo reassentamento 
assumem caráter mais abrangente, incor
porando reivindicações de infra-estrutura 
básica de produção e moradia; sob a ban
deira da reforma agrária, definem-se no
vas formas de atuação dos lavradores sem 

MUNICÍPIOS E POPULAÇÕES A TINGIDOS 

terra (meeiros, pequenos arrendatários, co
modatários e assalariados); ocorrem gran
des concentrações públicas, comícios, pa
ralisação de obras; forma-se em 1979 o Pó
lo Sindical do Submédio São Francisco, 
que congrega 12 sindicatos da região, sete 
dos quais na área do reservatório. 

1983-1985: a luta pelo reassentamento 
deixa as ruas e ganha os gabinetes; predo
minam consultorias técnicas e negociações; 
em 1984 é elaborado o documento 'Dire-

Municípios Área inundada (km2
) % no município População urbana População rural Total 
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Pernambuco 

Petrolândia 

Floresta 

ltacliruba 

Belém do São Francisco 

Bahia 

Glória 

Rodelas 

Chorrochó 

Total 

Fonte: Chesf, maio de 1987. 

458,60 

143,10 

162,70 

106,40 

46,40 

257,70 

101,50 

149,90 

6,30 

716,30 

8,90 

3,42 

27,21 

2,59 

5,37 

5,31 

0,24 

14.650 15.480 30. 130 

12.015 6.400 18.415 

2.870 2.870 

2.635 2.875 5.510 

3.335 3.335 

4.185 5.740 9.925 

1.975 1.975 

2.885 3.180 6.065 

1.300 585 1.885 

18.835 21.220 40.055 
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trizes básicas para o reassentamento', que 
irá balizar as reivindicações dos trabalha
dores rurais. 

1985-1986: as negociações emperram e 
não são definidas questões essenciais ao 
reassentamento; o grupo de trabalho for
mado pelo Ministério de Minas e Energia, 
outros órgãos envolvidos no processo e os 
sindicatos não apresenta propostas convin
centes; as bases do movimento exigem a 
volta às manifestações públicas, mostran
do disposição para enfrentamentos diretos; 
em dezembro de 1986 ocorre a paralisação 
da obra, que iria redirecionar as relações 
entre a Chesf e os trabalhadores; é assina
do acordo que traça com maior clareza os 
procedimentos requeridos para o reassen
tamento. 

1987-1988: reiniciam-se as negociações 
com base no acordo. 

A experiência de Itaparica tem con
tribuído para mostrar a impor
tância das negociações como ele

mento de resolução dos conflitos. Graças 
a elas foram incorporadas no plano de reas
sentamento as reivindicações dos trabalha
dores, tais como a inclusão dos sem-terra 
e dos que apenas trabalham na área do re
servatório entre os beneficiários. Até 1987, 
o critério de identificação dos beneficiários 
levava em consideração apenas os residen
tes no perímetro do lago a ser formado. 

Por outro lado, o processo de negocia
ção revelou ao movimento sindical a neces
sidade de adquirir conhecimentos técnicos 
compatíveis com o nível de discussão ca-

res da obra e os representantes dos que fo
ram atingidos por ela. Tal fato levou os sin
dicatos à busca de consultorias técnicas. Os 
contatos com estudiosos e centros de pes
quisa contribuíram para ampliar de manei
ra significativa o espaço de atuação dos sin
dicatos de trabalhadores . 

Ao se intensificarem, a partir de feverei
ro de 1988, as transferências de populações 
para os novos locais de moradia e traba-

lho, e face à iminência do enchimento do 
lago, alteraram-se sensivelmente as relações 
entre as entidades representativas dos tra
balhadores e a Chesf. A necessidade de se 
desocupar a área de inundação levou não 
apenas à aceleração do processo de mudan
ça - que sofrera atraso em decorrência de 
problemas na liberação de recursos para as 
obras - mas também ao acirramento das 
tensões sociais. 

racterístico das reuniões entre os executo- Comércio de peles no submédio São Francisco. Até quando? 

:]! ' 

Grupos de agricultores que se viam mar
ginalizados do reassentamento por não se 
enquadrarem nos critérios definidos para 
os beneficiários, bem como os que não ha
viam até então recebido as indenizações de
vidas, voltam a se mobilizar no primeiro 
trimestre do ano, em ações coletivas de pro
testo. Essas manifestações apontavam pa
ra a permanência de dificuldades e insatis
fações entre os pequenos agricultores. Re
velavam igualmente sentimentos de apreen
são diante de um futuro que se anunciava 
incerto: nos locais de reassentamento, os 
sistemas de irrigação ainda não funciona
vam, o que impedia o reinício imediato da 
atividade agrícola. 

't 
o 
(l) 
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Concentração de trabalhadores rurais atingidos pela barragem. Movimento sindical à frente, "ter
ra por terra na beira do lago''. 

agosto de 1989 

Por outro lado, a prática do criatório es
tava de antemão prejudicada, em conse
qüência da restrição imposta quanto ao nú
mero de animais a serem transferidos. Is
so porque todo o reassentamento se orien- · 
tou pela idéia de recomposição da agricul
tura local por meio de projetos agrícolas 
irrigados por aspersão, em lotes cuja área 
varia de acordo com a força de trabalho 
familiar. Sob esse modelo, a pecuária ex
tensiva e complementar não encontra es-
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Dia de mudança para uma agrovila. Nova vida, velhos problemas com a estrutura fundiária da região. 

paço para se reproduzir, o que provoca per
das consideráveis aos criadores, seja por 
conta de vendas inoportunas em período 
de estiagem (quando o gado, sobretudo ca
prino, tem peso baixo para a comerciali
zação), seja pela própria diminuição do re
banho. Como é comum em todo o Nordes
te, muitas famílias possuíam no criatório 
uma fonte complementar de renda, a que 
recorriam em momentos especiais, como 
doenças ou perdas de colheita. 

A pauperização dos segmentos mais des
favorecidos da população já se evidencia
va antes da mudança para as novas mora
dias. Os roçados, desativados por ordem 
da Chesf, demoraram a ser reimplantados, 
em virtude do atraso no cronograma da 
obra. Sem alternativas de trabalho remu
nerado na área, os moradores enfrentaram 
privações e se viram em permanente desas
sossego diante da ameaça da fome. Acam
pados no canteiro de obras, interceptando 
as estradas, ameaçando destruir a agrovi
la e até mesmo obstruir a construção das 
novas casas, eles procuraram denunciar e 
pressionar a Chesf com reivindicações ob
jetivas: distribuição de cestas básicas para 
os que tiveram seus cultivos desativados, 
inclusão de novos beneficiários no plano 
de reassentamento e pronto pagamento das 
indenizações devidas. 

Em resumo, a barragem representou o 
desmantelamento da produção familiar, na 
medida em que a forma de reassentamen
to adotada pressupõe a reorganização das 
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relações de trabalho baseada em um saber 
técnico que, a princípio, fugia do controle 
dos camponeses. Diante das novas práti
cas de exploração intensiva da terra, orien
tadas por um modelo de agricultura irri
gada, na qual o espaço para as decisões au
tônomas fica ainda mais reduzido, trans
parece o medo do 'cativeiro', da subordi
nação aos administradores do projeto (ver 
'Por que se migra na Amazônia', em Ciên
cia Hoje n? 10). Configura-se uma situa
ção marcada pela incerteza quanto ao fu
turo, na qual o Estado é visto como o prin
cipal adversário. Ao mesmo tempo, e isso 
é significativo, rompe-se a prática até en
tão vigente de confiar a função mediadora 
aos donos de terra ou aos chefes políticos 
locais. Assim, o campesinato atingido pe
la construção da usina vai se constituindo, 
ele próprio, como sujeito político e se reor
ganizando no movimento sindical. Através 
de suas lutas, os trabalhadores adquirem 
uma consciência mais crítica das relações 
sociais em que estão inseridos. Nesse con
texto, foi importante o trabalho pastoral 
desenvolvido pela Igreja Católica e o inter
câmbio com outras entidades representa
tivas dos vários segmentos das classes tra
balhadoras, o que contribuiu para solidi
ficar uma rede de articulações que tem fun
cionado como apoio e como núcleo irra
diador de novas concepções de mundo. 

Efetivado o remanejamento das popula
ções atingidas pela barragem, altera-se o 
conteúdo das lutas que aglutinavam os pe-

quenos agricultores. Novas questões emer
gem, como a adaptação das famílias aos 
projetos de irrigação instalados e a orga
nização para produzir sob padrões diver
sos dos anteriormente praticados, o que 
permite prever a reorientação ou a reno
vação dos canais de representação dos cam
poneses. Inicia-se, portanto, um período de 
reestruturação das bases sociais do movi
mento que, até o momento, fez-se reconhe
cer como representante dos camponeses e 
assalariados agrícolas das áreas atingidas 
pelos efeitos da construção do reservató
rio de ltaparica. 
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O professor Humberto Brandi e a professora Dirce Côrtes Rie
del são mais dois pesquisadores brasileiros que contaram com a 
ajuda da FAPERJ, para desenvolver os seus trabalhos. 

O professor Brandi é Decano do Centro Técnico Científico e 
Titular do Departamento de Física da PUC. Para ele, o auxílio 
representou a vinda do professor Gaetano Ferrante, da Itália, pa
ra colaborar em sua pesquisa "Interação de lasers de alta potên
cia com a.matéria''. Um trabalho de 4 anos, cujos resultados se
rão publicados aqui no Brasil e, também, na Itália. 

A professora Dirce Côrtes Riedel, Titular e Coordenadora do 
Curso de Mestrado em Literatura Brasileira da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro -
UERJ, recebeu 4 auxílios. 
O primeiro, para a comple
mentação do acervo da Bi
blioteca de Graduação e.Pós
Graduação de Humanidades, 
na UERJ. 

O segundo., permitiu a 
vinda do Professor Raul An
telo, para apresentar a pales-

tra "Ficção e História: de Cancela 
a Piglia". 

O terceiro, em forma de bolsa, 
para fixar no nosso Estado os pesqui
sadores Guillermo Schmidt, da área 
de Literatura e História, e Eneida 
Maria de Souza, de Literatura Com
parada. 

E o quarto, para a sua pesquisa 
pessoal "O estatuto da narrativa

-narrativa e memória': que permitiu um estudo acadêmico e profundo 
da matéria. 

Estas são mais algumas provas de que, no que depender de talen
tos e da FAPERJ, a pesquisa no Rio de Janeiro· ainda vai dar muito o 
que colher. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro 
Av. Erásmo Braga, 118 -6~ andar 
Tels.: (021) 221-5219 e 221-7846 -RJ 



UM MUNDO DE CIÊNCIA 

ECOLOGIA HUMANA 

CoMPORTAMENTO coNrncroNA 
DOENÇA DE CHAGAS 

Entender como os padrões de compor
tamento humano influenciam o processo de 
endemização e transmissão de parasitoses 
é extremamente importante para a epide
miologia, em particular quando se trata de 
elaborar medidas de prevenção e controle. 
Vários exemplos podem ser dados, como 
o da doença de Chagas ou tripanosomíase 
americana: é bem conhecida a relação en
tre as casas de pau-a-pique, tão difundidas 
nas regiões rurais do Brasil e de outros paí
ses sul-americanos, e a transmissão dessa 
doença. Tal padrão de construção favore
ce a instalação e proliferação do barbeiro, 
inseto vetor da doença, originalmente de 
hábitos silvestres . 

Nem todas as espécies de barbeiro estão 
adaptadas às casas de pau-a-pique. Na Ve
nezuela e Panamá, países onde a doença 
de Chagas também é endêmica, os princi
pais transmissores pertencem ao gênero 
Rhodnius. Já foi demonstrado que, em 
áreas rurais daqueles países, folhas de pal
meira utilizadas como telhado podem ser 
responsáveis pela infestação da habitação, 
quando a elas vêm aderidos os ovos dos in
setos. Outras espécies de barbeiro adaptam
se a casas de madeira, como Triatoma di
midiata, da Costa Rica. 

Moradias com teto de palha e paredes sem re
hoco são propícias para o abrigo do barbeiro. 
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Ao contrário da malária e de outras pa
rasitoses, a doença de Chagas já existia no 
continente sul-americano antes da chega
da dos europeus, embora haja evidências 
de que sua epidemiologia variava, depen
dendo da região considerada. Estudos etno
históricos demonstraram que, antes do de
sembarque dos conquistadores europeus, 
a tripanosomíase americana era endêmica 
na região andina, onde uma espécie de bar
beiro (Triatoma infestans) estava adapta
da às habitações humanas. Mais recente
mente, análises paleopatológicas de mú
mias procedentes do norte do Chile nova
mente confirmaram a sua presença nos An
des desde há muito tempo. Entre os possí
veis fatores que facilitaram a endemização 
da doença de Chagas nas terras altas sul
americanas, podem-se incluir o tipo de ha
bitação, a sedentarização da população e 
a domesticação de animais, como alpacas, 
lhamas e, principalmente, preás. 

O que dizer da epidemiologia dessa tri
panosomíase entre grupos indígenas da re
gião amazônica? Ao que tudo indica, a 
doença de Chagas não chegou a ser endê
mica entre essas populações, apesar da exis
tência do protozoário e de vetores no meio 
ambiente. Na Amazônia, ao invés de en
dêmico, o Trypanosoma cruzi é mantido 

N na forma silvática, tendo como reservató
~ rios várias espécies de mamíferos silvestres 
; (tatus e gambás, entre outros). 
g É curioso notar que algumas tribos, co-
G 
Ql mo os Mundurukú, viviam tradicionalmen-
~ te em malocas com paredes em parte cons
·1 truídas de forma semelhante às das casas 

0 
de pau-a-pique. Por outro lado, o padrão 

] mais característico de construção das ma-
locas na Amazônia consiste na utilização 
de folhas de várias espécies de palmeiras 
e cascas de árvores. Em outras palavras, 
os mesmos materiais básicos das habitações 
nas regiões onde a doença de Chagas é en
dêmica. Nesse contexto, surge a questão: 
se estão presentes o parasita, os insetos 
transmissores e as moradias potencialmente 
adequadas para os barbeiros, por que a 
doença não chegou a ser endêmica entre as 
populações ameríndias da Amazônia? 

Estudos em ecologia humana entre as so
ciedades indígenas oferecem explicações 
possíveis para a questão. O antropólogo 
Carlos Coimbra Jr., da Universidade Fe
deral de Rondônia, recentemente apresen
tou evidências de cunho etnográfico e epi
demiológico que apontam que, além das re
lativamente baixas densidades populacio
nais, dois padrões de comportamento po
dem ser particularmente importantes na 
prevenção da endemização da doença de 
Chagas naquelas populações.* 

O primeiro comportamento a que Coim
bra Jr. se refere está relacionado à mobili
dade populacional. É notório que os gru
pos indígenas das terras baixas sul-ameri
canas geralmente apresentam alta mobili
dade, em virtude de uma série de fatores, 
incluindo declínio da produtividade agrí
cola, demasiada infestação da roça por er
vas daninhas e diminuição da disponibili
dade de caça. Ou seja: é provável que o pa
drão de mudanças constantes seja um fa
tor importante para explicar a ausência da 
parasitose na região, já que não haveria 
tempo suficiente para os barbeiros se do
miciliarem nas moradias indígenas. 

Outro aspecto refere-se à domesticação 
de animais. Nos Andes, os preás, que cons
tituem importante complemento de proteí
nas na dieta, são criados dentro das casas 
e funcionam como elementos na manuten
ção da parasitose, pois tanto servem como 
reservatórios do Trypanosoma cruzi como 
de fonte de sangue para os barbeiros do
miciliados. Mas os índios amazônicos não 
têm o hábito de domestica~ animais, em
bora mantenham nas suas moradias certos 
animais de estimação, tais como macacos . 
Este seria um fator adicional a dificultar 
a endemização da doença na região. 

Tais exemplos mostram como fatores de 
ordem comportamental e ecológica podem 
ter impactos sobre padrões de transmissão 
de doenças em grupos humanos. O recen
te estabelecimento de projetos agrícolas, 
acarretando o desmatamento de grandes 
áreas da floresta e a vinda de migrantes 
portadores da doença, bem como a seden
tarização de grupos indígenas, podem vir 
a contribuir para que a doença de Chagas 
deixe de ser apenas silvática e venha a 
endemizar-se na região, tornando-se então 
um problema de saúde pública de maiores 
proporções. 

* American Anthropo/ogist, vol. 90, p. 82, 1988 

Ricardo Ventura Santos 
Departamento de Antropologia, 
Universidade de Indiana (EUA) 
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PESTICIDAS: TECNOLOGIA SOFISTICADA ,.,,, 

EM MAOS DESINFORMADAS 
Tomaz Langenbach 
Instituto de Microbiologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro 

As pesquisas sobre os 
impactos dos pesticidas 
no ambiente são feitas 
em países desenvolvidos, 
onde a temperatura, 
o regime das águas e a 
composição dos solos 
têm padrões específicos. 
Por isso, resultados 
internacionalmente 
consagrados podem ser 
inadequados para muitas 
nações que importam 
esses perigosos produtos. 

A opção por um desenvolvimento brasi
leiro calcado numa industrialização 

moderna resulta no emprego em larga es
cala de produtos químicos tóxicos, entre os 
quais os pesticidas. Em relação a esses 
agentes, cabe considerar o processo de re
gistro, a sistemática de fiscalização do seu 
uso e a elaboração de tecnologias alterna
tivas para o combate às pragas. Como em 
muitos outros casos, a política nacional pa
ra os pesticidas define-se num clima de con
flitos de interesses. O uso de agrotóxicos 
é extenso, sendo grande o número de aci
dentes entre trabalhadores rurais; a mani
pulação caseira é inadequada; ocorrem pe
riodicamente situações de envenenamento 
do ambiente, muitas vezes com mortanda
de de peixes e aves, entre outros problemas. 
Urge portanto estabelecer medidas de vi
gilância mais eficazes. Neste contexto, de-

~ vem ser considerados os controles dos pro
j dutos utilizados e as características da po-
~ pulação usuária (ver 'Defensivos agrícolas 
~ ou agrotóxicos?', em Ciência Hoje n? 22) . 
.o 
~ Os pesticidas são fruto de tecnologia so-

1 fisticada. O desenvolvimento de um novo 
~ produto demanda pesquisas referentes à 
i sua eficácia e especificidade, de tal modo 
] que um inseticida ou fungicida mate o or
~ ganismo por ele visado, mas não atinja as 
0 plantas; às suas características toxicológi
É 

cas e ecotoxicológicas; ao processo de pro-
dução em escala industrial; e, por fim, à 
sua forma de utilização. Este conjunto de 
pesquisas, imposto às indústrias pelas le
gislações dos países industrializados, faz 
com que um produto novo tenha, para che
gar ao mercado, um custo médio de 20 mi
lhões de dólares. No caso dos pesticidas, 
seu emprego por pessoas desinformadas 
pode ter conseqüências desastrosas. Ape
sar disso, no Brasil a aplicação desses pro
dutos geralmente fica a cargo de trabalha
dores rurais e pessoas ligadas a serviços de 
limpeza, sabidamente pertencentes a gru
pos de baixa escolaridade. 

O gigantismo do comércio mundial des
ses produtos ampliou muito os problemas 
toxicológicos e ecotoxicológicos decorren
tes de seu uso, principalmente nos países 
do Terceiro Mundo. Estes não adotam os 
sistemas de controle que, nos países indus
trializados, minoram alguns problemas. É 
importante ressaltar que o elemento dinâ
mico de transformação nesse processo é a 
pressão exercida pela sociedade civil, que 
já soube forçar governos, industriais e agri
cultores a aceitar normas mais adequadas. 

Parte considerável dos problemas gera
dos pelos pesticidas diz respeito ao modo 
como se distribuem no meio ambiente. Três 
aspectos devem ser considerados: efetivi
dade e características físicas e químicas dos 
produtos, toxicologia e ecotoxicologia. 

A efetividade é o principal objetivo do 
emprego dos pesticidas. Nesse aspecto, tem 
grande importância sua especificidade, ou 
seja, sua propriedade de atuar exclusiva
mente sobre o alvo, não atingindo outros 
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seres vivos. Quando o produto, em deter
minada concentração, causa prejuízo à 
planta, falamos de fitotoxicidade. Infeliz
mente a especificidade - que muitas ve
zes depende do mecanismo de ação do pes
ticida - nunca é absoluta, o que gera um 
sem-número de problemas. 

Inseticidas carbamatos e fosfoesteres ini
bem a acetilcolinesterase, que é uma enzi
ma do sistema nervoso ausente nas plan
tas e nos microorganismos. Os inseticidas 
organoclorados e as piretrinas atuam no ní
vel da polarização celular sódio/potássio 
presente em células animais, ao passo que 
plantas e microorganismos têm polarização 
hidrogênio/potássio. Nos herbicidas, o me
canismo de ação mais freqüente é o que in
terfere no processo de fotossíntese. Outras 
propriedades como concentração, compo
sição do veículo e penetração na planta 
(ação tópica ou sistêmica) determinam a 
maior ou menor eficácia do produto. 

O efeito toxicológico sobre o homem é 
um dos maiores riscos desses produtos, exi
gindo minucioso estudo. Os experimentos 
são realizados com animais, principalmente 
camundongos, ratos, coelhos e cachorros. 
Em primeiro lugar, observa-se a toxicida
de aguda na pele e nos aparelhos digestivo 
e respiratório, a ação intraperitoneal e a ir
ritação dos olhos. Variam-se as concentra
ções para conhecer a relação dose/efeito, 
buscando uma informação importante: de
terminar o valor da maior concentração 
que não apresente efeitos, assim como, no 
outro extremo, o que provoca 100% de 
mortalidade. Esses dados indicam se o pro
duto tem um efeito tóxico mais ou menos 
gradativo. Geralmente, explicita-se a toxi
cidade pela concentração que mata 50% 
dos animais (LD 50, de lethal dosis). Esses 
dados definem a categoria toxicológica. 

Em seguida, num período de algumas se
manas, são estudados os efeitos cumulati
vos, isto é, os que decorrem de exposição 
a doses repetidas e são chamados subagu
dos. Fazem-se ainda observações, com 90 
dias de duração, que revelam reações cha
madas subcrônicas. Por fim, a partir de um 
período de seis meses, os efeitos são cha
mados crônicos. Mesmo depois do licen
ciamento desses produtos, grupos de pes
soas que os manipulam são submetidos a 
acompanhamento médico, como forma de 
controle. Atualmente, quase sempre se exi
gem estudos adicionais, como os de muta
genicidade (possíveis mutações genéticas), 
de carcinogenicidade (aparecimento de ma
nifestações cancerosas), de teratogenicida
de (manifestação de deformações graves), 
de fertilidade e de neurotoxicidade. 

agosto de 1989 

Outro aspecto importante são os resí
duos que os pesticidas podem deixar nos 
alimentos, o que determinará a dose de ex
posição do consumidor. Fazem-se medidas 
que permitirão definir a concentração de 
tolerância. Alguns parâmetros relativos a 
concentrações máximas permitidas são es
tipulados com base nos resultados toxico
lógicos e nos teores dos resíduos. São eles: 

a) Dose máxima diária para o homem 
(ADI). É definida pela concentração má
xima que não gera efeito toxicológico nos 
animais estudados em experimentos de lon
ga duração, dividida por um fator de se
gurança de cem a duas mil vezes. Esse fa
tor é definido pela capacidade que tem o 
animal de absorver o produto, consideran
do-se sua maior ou menor semelhança com 
o homem, e pela categoria toxicológica do 
composto estudado. 

b) Nível máximo permitido. É o valor 
máximo de resíduo que um alimento pode 
conter. Expresso em partes por milhão 
(ppm), ele é calculado por uma fó~mula 
que leva em conta o ADI e a cesta alimen
tar da população local. Por exemplo, o va
lor dos resíduos admitidos no arroz e no 
feijão deve ser mais baixo no Brasil do que 
aquele admitido na Europa. 

c) Tolerância. É obtida pelo valor do re
síduo quando o produto é utilizado numa 
'boa prática agrícola'. Quando este valor 
é inferior ao nível máximo permitido, 
passa-se a considerá-lo o resíduo máximo, 
alargando-se a margem de segurança. 

Note-se, no entanto, que até hoje há 
poucos estudos sobre os possíveis efeitos, 
inclusive a longo prazo, da ingestão, pelo 
homem, de um coquetel de resíduos de pes
ticidas, muito embora seja esta a nossa rea
lidade cotidiana. 

E nquanto a toxicologia trata dos efeitos 
dos pesticidas sobre a saúde do homem, 

a ecotoxicologia tem por objeto a distribui
ção desses produtos no ambiente. Os que 
são pouco degradáveis química, física e 
biologicamente - e portanto persistentes 
na natureza - exigem os maiores cuida
dos, e a tendência hoje é, em princípio, pro
curar restringir ou proibir o seu uso. 

A pesquisa ecotoxicológica investiga o 
ar, o solo, a água, as plantas e os ambien
tes naturais em geral. O ar é atingido na 
medida em que a aplicação de pesticidas se 
dá por meio de pulverizações, precipitan
do-se o produto sobre a superfície foliar e 
do solo. A influência de fatores sobretudo 
físicos - como a temperatura, a umida
de, a incidência da radiação solar, a pre
sença de poluentes e de aerossóis - é im-

portante na transformação química. Esse 
tipo de estudo é exigido para o registro nos 
países industrializados, que têm clima tem
perado, mas não é feito em países tropicais. 
A evaporação a partir da superfície, além 
de ser um fator de perda do produto, é um 
agente de contaminação do ar. 

A maior parte dos produtos utilizados 
chega diretamente ao solo ou é carreada até 
ele pelas chuvas, a partir das próprias plan
tas. Neste caso, esses produtos têm os se
guintes destinos: evaporação, como já men
cionamos; adsorção, que é a ligação a par
tículas do solo; lixiviação para os lençóis 
d'água; ou degradação por fatores quími
cos, por irradiação solar ou pela metabo
lização biológica dos produtos. 

A adsorção é a ligação com componen
tes do solo, de tal modo que a lixiviação 
das moléculas tóxicas fica impedida, dei
xando o produto em condições tais que so
fre pouca degradação. Atualmente se sabe 
que os produtos adsorvidos pelo solo po
dem ser, em certa medida, repassados às 
plantas ao longo do tempo. 

A biodegradação - f enômeno que em 
geral depende da ação de microorga

nismos presentes no solo - constitui a 
principal forma de eliminação de pestici
das. Freqüentemente, porém, seus metabó
litos podem ter efeitos tóxicos sobre os pró
prios microorganismos. Processos micro
biológicos, como o ciclo biogeoquímico do 
nitrogênio e o ciclo do carbono - além da 
própria população microbiana do solo, de 
grande importância agronômica e biológi
ca -, podem ser influenciados por esses 
produtos. 

A formação e a distribuição dos meta
bólitos intermediários nos solos sob con
dições tropicais não são estudadas no Bra
sil, constituindo um urgente desafio à nossa 
ciência. Os pesticidas pouco adsorvidos e 
muito lixiviados transferem seu potencial 
tóxico para as águas. Chegam com muita 
freqüência às águas superficiais por meio 
da infiltração no solo, pela contaminação 
resultante da aplicação inadequada ou ain
da por acidente. Certos produtos alteram 
muito o gosto e o cheiro da água, caracte
rísticas que são consideradas quando se es
tabelecem as concentrações de tolerância. 
No Brasil, levantamentos demonstraram 
extensa contaminação dos rios em certas re
giões agrícolas, além de freqüente mortan
dade de peixes. Em muitos países, as fon
tes de água são protegidas pela restrição ao 
uso de pesticidas em áreas próximas. 

É comum também a metabolização do 
pesticida pela própria planta. A concentra- ► 
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ção na sua superfície pode ser reduzida pela 
evaporação ou removida pelas chuvas ou 
por fotólise. Para o resíduo acumulado nas 
partes usadas como alimento, há um nível 
máximo permitido. No Brasil, um sistema 
para a fiscalização da obediência a esse li
mite mal começa a se esboçar. Tais resíduos 
podem chegar ao homem diretamente atra
vés de produtos pecuários, sendo nestes ca
sos muito persistentes. Os inseticidas orga
noclorados, por exemplo, contaminam in
tensamente a carne, o leite e seus deriva
dos. Já se verificou que por vezes também 
os óleos animais têm alto teor de organo
clorados. Análises feitas com lanolina, in
sumo muito utilizado na fabricação de cre
mes para a pele, mostraram elevado teor 
desses inseticidas, que podem inclusive pro
vocar alergias cutâneas. 

Os pesticidas têm grande influência no 
ecossistema. Estudos genéricos são muito 
difíceis, e por isso o mais das vezes as pes
quisas se restringem a certas espécies de 
plantas e de animais. Há situações em que 
os próprios pesticidas destroem os inimi
gos naturais de certas pragas, impedindo 
o combate natural a elas. Fato é que o nú
mero de pragas aumentou no mundo intei
ro depois de iniciado o uso intensivo de pes
ticidas. Cuidados especiais devem ser dis
pensados à proteção das abelhas, evitando
se sua destruição, pois, além de produzi
rem mel, elas desempenham importante pa
pel na polinização de certas culturas. 

O registro é o processo que autoriza ou 
proíbe o uso de um produto tóxico. 

Nele, reúne-se grande número de dados pa
ra se avaliar a eficácia e as conseqüências 
da utilização prevista, estipulando-se então, 
se for o caso, limitações ao uso ou até o 
completo banimento do produto. O reco
nhecimento da importância desse proces
so fez com que, nos últimos anos, certas 
organizações internacionais começassem a 
exercer funções de registro. 

É interessante citar o Registro Interna
cional de Produtos Químicos Potencial
mente Tóxicos (IRPTC), sediado em Ge
nebra, cujo objetivo é prestar informações 
a todos os países, principalmente os menos 
desenvolvidos, que em geral não dispõem 
de órgãos competentes para o registro e o 
controle de produtos tóxicos. Esse órgão 
tem à sua disposição um grande banco de 
dados e transmite, aos governos, informa
ções sobre os produtos que os vários paí
ses importam. A legislação quanto a este 
aspecto é muito frágil, pois os países im
portadores ficam na dependência das infor
mações que as indústrias se disponham a 
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oferecer. São poucos os países que obrigam 
as indústrias a prestar informações aos go
vernos dos países importadores. Entre nós, 
a Secretaria de Defesa Sanitária, órgão do 
Ministério da Agricultura, alé agora não 
se filiou a.o IRPTC. 

No Brasil, a primeira lei instituindo a 
obrigatoriedade do registro de inseticidas 
e fungicidas data do primeiro governo de 
Getúlio Vargas, em 1934. Somente a par
tir de 1979 baixou-se uma série de porta
rias padronizando rótulos, exigindo inscri
ção das firmas produtoras e importadoras, 
exigindo receituário agronômico (que até 
hoje não se tornou realidade), estabelecen
do o valor das taxas a serem cobradas, 
proibindo os produtos organoclorados ... e 
em seguida revogando-as parcialmente! Em 
suma, nunca se fez uma legislação que re
formulasse o processo de registro como um 
todo. Nas nossas leis, chama a atenção uma 
relativa preocupação quanto a aspecto.s to
xicológicos ligados à saúde humana, en
quanto são raras e vagas as referências aos 
aspectos ecotoxicológicos. Os termos de
gradação e biodegradação não são utiliza
dos, quando são de fundamental importân
cia, pois os produtos não biodegradáveis 
constituem um problema ambiental maior. 
Nesse quadro, o funcionamento e a alte
ração da própria legislação fica a reboque 
das pressões políticas da sociedade. Nos 
países industrializados, a legislação procura 
respaldo nas instituições científicas ligadas 
à saúde e ao meio ambiente. 

No Brasil, a degradação e distribuição 
dos pesticidas no ambiente são processos 
distintos daqueles que têm lugar nas regiões 
temperadas, onde são feitas as pesquisas. 
Algumas dessas diferenças dizem respeito 
a fatores como a temperatura, o fluxo de 
água descendente (chuvas) e ascendente 
(decorrente da insolação e do ressecamen
to do solo), os microorganismos do solo, 
a permeabilidade do mesmo e assim por 
diante. Por conseguinte, ao contrário do 
que acontece com as informações toxico
lógicas, ligadas à saúde humana, as infor
mações geradas pela pesquisa em regiões 
temperadas podem não ser válidas aqui. 

Precisamos desenvolver no país uma ca
pacitação técnico-científica nessa área, de 
forma a orientar adequadamente a políti
ca de controle dos pesticidas e passar a fa
zer, às indústrias, exigências criteriosas, po
dendo ademais avaliar as pesquisas por elas 
conduzidas. Este elo entre o processo de re
gistro e a ciência precisa ser estabelecido 
de forma permanente, e não episódica. 

Outras medidas complementares são ne
cessárias. Uma das mais importantes é ga-

rantir a informação aos usuários. A legis
lação já prescreve uma redação na emba
lagem, mas ela é feita em tipologia tão pe
quena que torna a leitura difícil e na práti
ca raramente feita. Seria adequado simpli
ficar a linguagem, utilizando termos de co
nhecimento geral, imprimi-la em letras 
graúdas e numa área maior da embalagem 
e, por fim, acrescentar uma forma pictóri
ca de comunicação para atender aos anal
fabetos. Ao governo cabe o papel de difun
dir a informação do significado de termos 
como biodegradação, LD 50, categoria to
xicológica e outros, utilizados nas emba
lagens. A difusão desses conhecimentos, 
além de abranger a rede escolar, deve ser 
media.da pelos veículos de comunicação de 
massa mais adequados. 

Outro aspecto descuidado no Brasil são 
as condições do equipamento utilizado no 
emprego do produto. O mau estado ou o 
uso inadequado leva ao desperdício, redu
zindo a eficiência, o que é quase sempre 
compensado por um danoso aumento do 
número de aplicações. Outra decorrência 
nefasta do mau uso é a contaminação de 
áreas vizinhas. A vistoria anual do equipa
mento deveria ser tornada obrigatória. 

Por fim, o controle dos resíduos obtidos 
a partir de análises em produtos vendidos 
nos mercados e nas feiras deve ser aprimo
rado. Em São Paulo e no Rio de Janeiro 
tais medidas já foram timidamente instituí
das, mas em outros estados isto ainda não 
ocorre. É evidente que esse tipo de contro-

• le só é eficaz quando permite a identifica
ção do produtor, possibilitando orientação 
adequada em caso de problema. De qual
quer modo, a eficácia e o respeito à legis
lação só podem ser garantidos se, no caso 
de os resíduos ultrapassarem os níveis má
ximos permitidos, houver penalidades. En
tre nós, a falta de controle e a impunidade 
tornam impossível o uso discriminado e re
grado de certos produtos. Neste caso, a úni
ca forma de controle é a restrição preven
tiva, impedindo o registro. 

O uso de tecnologias sofisticadas só se 
justifica quando as vantagens são óbvias, 
sem um prejuízo maior ao ambiente. Caso 
contrário, seu emprego traz mais proble
mas que soluções, e há vários exemplos des
tes na história recente. 

Os desafios são múltiplos: informar, qua
lificando o usuário para a utilização dessas 
tecnologias; capacitar o técnico e os órgãos 
de controle ambiental; por fim, definir uma 
política atualizada e dinâmica de controle· 
de produtos tóxicos. Somente com a con
jugação desses fatores poderemos utilizar 
com proveito essas tecnologias sofisticadas. ■ 
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ÉBOMS ER 

MENINGITE: EPIDEMIA EM DEBATE 
O mês de julho foi marcado na impren

sa por periódicas manchetes que aler
tavam sobre uma possível epidemia de me
ningite no país. Após grande controvérsia 
entre as autoridades de saúde, admitiu-se 
em encontro oficial do dia 21, do qual par
ticiparam representantes do ministério, de 
entidades de pesquisa e diversos secretários 
estaduais, a ocorrência de um surto em 
áreas específicas, como as regiões metro
politanas de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Vitória e alguns municípios de Santa Ca- ~ 
tarina e Ceará. A conclusão, no entanto, ~ 

descartou a tomada de medidas drásticas ] 
de controle e a necessidade de uma vaci
nação em massa. Seguem-se dois depoi
mentos - Diana Maul, superintendente de 
saúde pública da Secretaria de Saúde do Es
tado do Rio de Janeiro, e Rita de Cássia 
Barradas Barata, professora da Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo e autora do livro Meningite: uma 
doença sob censura? - que mostram co
mo a situação da doença varia de estado 
para estado. 

DIANA MAUL 

- Por que o ministério não optou ainda 
pela vacinação em massa? 
- Não se pode falar numa epidemia na
cional. As situações variam de acordo com 
o local, não apenas quanto ao número de 
casos, mas quanto ao sorogrupo (conjun
to de amostras identificadas por antígenos 
comuns) que predomina em cada região. 
O estado de Santa Catarina atingiu, no ano 
passado, uma taxa média de 8,5 casos da 
doença por cem mil habitantes, número 
que deve ter aumentado este ano. Em ci
dades como Joinvile e Blumenau, superou
se a taxa de 15 casos por cem mil. Tal si
tuação difere completamente de outras re
giões do país, que apresentam dois a três 
casos por cem mil habitantes. Atualmen
te, no estado do Rio, temos 3,5 a 3,8 casos 
por cem mil. 

- Esses índices configuram uma epidemia? 

sado, predominava o tipo B; já em 1989 
cresceu a incidência do grupo C, existindo 
hoje um número equivalente de casos. A 
preocupação das autoridades sanitárias do 
estado surgiu a partir da mudança do pa
drão de distribuição da doença e da cons
tatação de um deslocamento da faixa etá
ria atingida, o que indica um comporta
mento diferente dos anos anteriores. 

Eu não afirmaria que há uma epidemia, 
mas que os níveis atuais podem se tornar 
epidêmicos. Estamos atentos para a evo
lução do número de casos, sua distribui
ção espacial e incidência por faixa etária. 
Pretendemos melhorar o diagnóstico clíni
co e laboratorial para obtermos uma inter
pretação segura do quadro geral. 

- O aumento do número de casos permi
tiria afirmar que vivemos hoje uma situa
ção semelhante à da década de 1970? 
- Uma comparação deste tipo seria ridí
cula. Atualmente predomina o tipo B e a 
ocorrência de casos é de magnitude comple
tamente diferente. Tivemos em 1975, no Rio, 
de Janeiro, 2.700 casos de meningite em ge
ral, dos quais pelo menos a metade era do 
tipo meningocócica. Mais de dez anos de
pois, com uma população bem maior e 
uma notificação melhor, ocorrem anual
mente 1. 700 casos de meningite em geral, 
com apenas 20% deles meningocócicos. 

- O histórico da doença no estado mos-
tra que o número de casos a partir de 1986 
teve um aumento acima do esperado. No 
ano de 1989, observou-se uma elevação 
mais acentuada no número de casos e uma 
mudança do sorogrupo predominante em 
alguns meses do ano. No final do ano pas-

- O secretário de Saúde do estado de
monstrou preocupação com a possibilida
de de que esse número se multiplicasse ra
pidamente, como ocorreu em 1970. Qual 
é a sua previsão a respeito? 
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- Se analisarmos a evolução de casos des
de 1986, observaremos que o aumento não 

está ocorrendo de forma rápida. A preo
cupação atual se deve ao fato de termos 
constatado uma incidência maior do tipo 
C, que se alastra mais rapidamente que o 
B. Esse aumento ocorreu nos meses de al
ta - maio a julho - como era esperado. 
No entanto, pode indicar uma mudança de 
patamar. Daí a necessidade de um acom
panhamento minucioso da situação. 

- Seria viável uma vacinação em massa no 
estado? 
- Uma epidemia do tipo A ou C pode ser 
controlada, pois existem vacinas, produzi
das na Fundação Oswaldo Cruz. Existem 
disponíveis atualmente naquela instituição 
quatro milhões de doses do tipo C, núme
ro que deve chegar a nove milhões até o fi
nal do ano. Mas seria impossível planejar 
uma vacinação contra o tipo B em qualquer 
grande cidade, sem que o governo tenha em 
mãos dez milhões de doses de vacinas. 

- Qual a eficácia da vacina cubana para 
o tipo B? 
- Sabe-se que ela está em desenvolvimen
to desde 1982, mas ainda não há trabalhos 
científicos publicados, nem constam infor
mações na Organização Mundial de Saú
de. Temos apenas dados preliminares. Ou
tras duas vacinas para o tipo B - a norte
americana e a norueguesa - estão sendo 
testadas, aguardando os resultados finais. 
Ambas protegem contra um ou dois soro
tipos B - existem mais de 20 - e a pro
dução ainda é limitada. A grande esperan
ça na vacina cubana deposita-se no fato de 
ter sido anunciada a proteção contra vá
rios sorotipos. 

- A medida anunciada pelo Ministério da 
Saúde de não vacinar a população estaria 
relacionada com a carência de doses? 
- Desconheço restrições do ministério à 
vacinação. A questão é se está indicada ou 
não uma vacinação em massa. No momen
to, eu diria que existe uma epidemia ape
nas em algumas cidades de Santa Catari
na, onde as taxas vêm se mantendo altas 
há três anos. 

- Quais seriam as medidas efetivas de con
trole? 
- Existem vários tipos de meningite. 
Discute-se muito a meningocócica, embo
ra haja um número quase idêntico de ca
sos provocados por hemófilos e uma quan-
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tidade razoável por pneumococos, que 
também matam. Das meningocócicas, que 
representam apenas 20 a 25% dos casos de 
meningite em geral, 80%. são causadas pe
los tipos B e C, numa proporção equiva
lente. Então, não se pode falar numa polí
tica de controle para as meningites em ge
ral, quando se dispõe no mercado de ape
nas uma vacina - a do tipo C - que, se 
for 100% eficaz, vai proteger apenas con
tra cerca de 40% das meningites causadas 
por meningococos. Além disso, sabe-se que 
a vacina contra o tipo C apresenta maior 
eficácia num grupo que não é o de maior 

risco, isto é, crianças acima de quatro anos. 
Tal vacina praticamente não protege crian
ças abaixo de dois anos - faixa etária em 
que ocorre pelo menos metade dos casos 
- e não possui uma imunidade duradou
ra. Essas são algumas das razões por que 
não é uma vacina de rotina. Isso nos leva 
a concluir que uma vacinação só é indica
da para controlar situações de risco locali
zadas. Uma outra medida de controle, tal
vez a mais importante, é o diagnóstico pre
coce dos casos. Sob suspeita de meningite, 
o médico deve iniciar o tratamento antes 
mesmo do resultado final dos exames. 

- A medicação precoce implicaria algum 
efeito colateral? 
- O tratamento da meningite é feito basi
camente com derivados da penicilina que, 
entre os antibióticos, são os de menores 
efeitos colaterais. A doença é grave e, em 
caso de dúvida, é melhor iniciar rapidamen
te o tratamento como se fosse meningite 
meningocócica. De qualquer forma, não se 
descarta totalmente a possibilidade de uma 
vacinação massiva. Hoje não é necessária, 
mas amanhã - isto pode ser mesmo den
tro de 24 horas - pode estar indicada. Não 
faz sentido ter uma postura absoluta. ► 

O QUE É A MENINGITE? 

Meningites são processos inflamató
rios das meninges - membranas que en
volvem o sistema nervoso central - que 
podem comprometer os ventrículos (me
ningoencefalite) e todo o espaço subarac
nóideo em torno do cérebro e da medula 
espinhal. Entre os vários tipos de mi
croorganismos envolvidos na etiologia 
das meningites, os mais importantes são 
as bactérias - hemófilos, meningococos, 
pneumococos, bacilo da tuberculose e ou
tros-, causa de alta mortalidade, prin
cipalmente em crianças. 

A meningocócica é a meningite bac
teriana mais importante em saúde públi
ca por causar epidemias de grande mag
nitude. Seu agente etiológico, o menin
gococo (Neisseria meningitidis), pode ser 
diferenciado em 12 ou mais sorogrupos, 
de acordo com o polissacarídeo capsular 
específico: A, B, C, X, Y, Z, W-135, 
29-E, H, J, K e L. Os sorogrupos A, B 
e C são responsáveis por mais de 90% dos 
casos da doença meningocócica no mun
do. As características bioquímicas das 
proteínas da membrana externa do me
ningococo permitem subdividir alguns so
rogrupos em diversos sorotipos. 

A transmissão do meningococo ocor
re diretamente de pessoa a pessoa - o ho
mem é o único agente de infecção - , 
através de gotículas de secreções respira
tórias de um doente ou portador a uma 
pessoa suscetível. O meningococo pene
tra no organismo através da oro ou na
sofaringe, levando, comumente, a uma 
infecção assintomática, que induz uma 
imunidade específica, e conduzindo ao es
tado de portador. Não tão comum po
rém, e por fatores ainda não bem escla-
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recidos, é a doença clínica, quando o me
ningococo se dissemina da nasofaringe, 
através do líquido cef alorraquidiano (LCR 
ou líquor, fluido que envolve as menin
ges) ou do sangue ou de ambas as vias, 
causando meningite com ou sem encefa
lite, meningococcemia (bactéria no san
gue circulante) ou doença meningocóci
ca mista (meningite e meningococcemia). 

Os sinais e sintomas da doença menin
gocócica ocorrem entre dois a dez dias 
após o contágio - período de incubação 
- e incluem febre, dor de cabeça, náu
sea, vômitos e resistência à flexão do pes
coço ou somente febre, irritabilidade, pros
tração e abaulamento de fontanela em 
crianças de pouca idade. A meningococce
mia produz comumente, além de febre, 
lesões cutâneas, como petéquias, púrpu
ras ou erupção maculopapular. 

Apesar de terem sido observados al
guns casos de meningite meningocócica 
desde o início do século, o primeiro sur
to registrado no Brasil ocorreu na déca
da de 1940 em São Paulo e outros locais. 
Em 1971, detectou-se outra epidemia em 
São Paulo e a partir de 1972 em outros 
pontos do país, provocada pelo menin
gococo do grupo C. Quando ainda per
sistia tal onda epidêmica, registrou-se em 
1974, tanto em São Paulo como em ou
tras capitais, uma segunda epidemia, pro
vocada pelo meningococo do grupo A, 
que atingiu coeficientes altíssimos: 175 ca
sos por cem mil habitantes. Naquele ano 
foram notificados cerca de 20 mil casos 
de doença meningocócica no Brasil. 

Em 1975 realizou-se uma vacinação 
em massa no país contra os sorogrupos 
A e C, registrando-se no ano seguinte um 

declínio acentuado do número de casos. 
O período 1976-86 manteve uma média 
anual de 1.700 casos. 

Nota-se a partir de 1979 um aumento 
de casos pelo grupo B, que em 1988 pas
sou a representar quase 80% dos casos so
rogrupados no país. Desde 1984, vêm sen
do notificados surtos localizados pelo 
grupo B - no Espírito Santo e Sergipe 
- e pelo grupo C - Rondônia, Paraná 
e Minas Gerais. Recentemente, foi verifi
cado um aumento na incidência da doen
ça em vários estados, principalmente Ser
gipe, Santa Catarina, Amapá, Espírito San
to, São Paulo, Rondônia e Rio de Janeiro. 

O aparecimento da doença desde o iní
cio do século tem sido associado à aglo
meração populacional, com o aumento da 
freqüência de contatos, como em campos 
militares e instituições. Fatores como a 
ocorrência prévia de viroses e estresses or
gânicos contribuiriam também para dimi
nuir a resistência do organismo e facili
tar a instalação e progressão do menin
gococo na nasofaringe. Em vários estu
dos verificou-se que populações morado
ras em bairros periféricos e favelas, viven
do em condições precárias, tiveram maior 
risco de adoecer nas epidemias, se com
paradas às pessoas de melhor nível socioe
conômico. O comportamento sazonal da 
doença, com superposição de maior in
cidência nos meses frios do ano, dar-se
ia principalmente pela baixa umidade do 
ar no inverno, que diminuiria as defesas 
da nasofaringe pelo ressecamento. 

Elisabeth França Mendonça 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica, 
Secretaria da Saúde de Minas Gerais 

71 



É BOM SABER 

RITA DE CÁSSIA B. BARATA 

- Estariamas vivendo uma situação epi
dêmica hoje? 
- Eu diria que em algumas áreas do país, 
sim. Em São Paulo, o surto começou pro
vavelmente em 1987, quando em alguns me
ses se registraram incidências elevadas. A par
tir de abril de 1988, o número de casos cres
ceu e não inais retornou aos valores normais. 
Habitualmente, a incidência anual é de 2 a 
2,5 casos por cem mil habitantes na região 
metropolitana. No momento atual ocorrem 
4,5 a 5 casos por cem mil habitantes. 

- Quais as possíveis medidas de controle? 
- Não há meio eficaz de impedir a trans-
missão. As pessoas precisam respirar, fa
lar, espirrar. Isto é inevitável. Pode-se usar 
quimioprofilaxia para evitar o contágio da
queles que estão em contato com doentes. 
Mas não é uma medida de impacto numa 
epidemia, porque dificilmente são atingi
dos todos os portadores. Outra medida é 
a vacinação, que protege os susceptíveis. 

- Seria indicada uma vacinação em mas
sa atualmente em São Paulo? 
- Para interromper uma epidemia, a va
cina tem que ser usada em massa num es
paço de tempo relativamente curto. Somen
te dessa forma se interrompe a cadeia de 
transmissão do meningococo. Em São Pau
lo, embora tenhamos uma taxa alta de so
rogrupos não identificados (66% este ano), 
predomina o sorogrupo do tipo B, para o 
qual apenas recentemente se desenvolveu 
uma vacina - a cubana. Mas como a vaci
na é nova - seus testes em campo termina
ram este ano-, não há doses suficientes 
para vacinar toda a população. O governo 
cubano garante que já é capaz de produzir 
dois milhões de doses por mês. Isto repre
sentaria apenas um milhão de pessoas imu
nizadas, pois são necessárias duas doses por 
pessoa. Somente na faixa etária conside
rada de maior risco - menores de sete 
anos-, existem, na região metropolitana 
de São Paulo, quatro milhões de crianças. 

- Então a vacinação no estado é inviável? 
- Existe um problema operacional: não há 
vacinas para todos. Sempre que isso acon
tece é necessário definir critérios que, por 
melhores que sejam, são ruins. A Secreta
ria de Saúde do estado optou por vacinar 
os grupos definidos tecnicamente como 
prioritários. No entanto, as pressões sociais 
tornaram-se tão fortes que se decidiu não 
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divulgar as áreas em que seria realizada a 
vacinação e apenas aplicá-la em crianças 
com algum vínculo institucional. Do pon
to de vista epidemiológico, tal atitude não 
resolve a questão porque imuniza apenas 
uma parcela da população em risco. 

- Ainda há dúvidas quanto à eficácia da 
vacina cubana? 
- Conforme as informações fornecidas pe
lo diretor do Instituto de Imunobiológicos 
de Cuba e por membros da comissão mi
nisterial enviada a Cuba para avaliar ava
cina, os testes e ensaios realizados compro
vam sua eficácia. Em experiências realiza
das com voluntários, observou-se uma so
roconversão de 860/o, o que representa um 
aumento significativo na produção de an
ticorpos. Além disso, em testes de labora
tório, demonstrou-se uma eficácia dos an
ticorpos de 750/o na destruição da bactéria. 
Foi realizado também um estudo de cam
po, onde se observaram 106 mil adolescen
tes na faixa etária dos 12 aos 16 anos, me
tade dos quais havia sido vacinada. A efi
cácia da vacina foi de 7 5 O/o. Houve ainda 
a aplicação da vacina em 150 mil pessoas 
(90% da população entre seis meses e 24 
anos de idade) de uma província cubana 
que registrava alta incidência da doença. 
Os resultados revelaram eficácia superior 
à obtida em experimentos anteriores: 98% 
para menores de um ano; 99% para crian
ças entre um e cinco anos; 93% para a fai
xa entre seis e nove anos; 750/o para ado
lescentes entre dez e 14 anos e 920/o entre 
15 e 24 anos. Com base nesses resultados, 
é possível concluir que a vacina é eficaz; 
induz a formação de anticorpos, protege 
contra a doença- e é capaz de interromper 
uma epidemia, desde que seja feita uma va
cinação em massa e em tempo curto. 

- Houve demora por parte das autorida
des sanitárias em admitir a existência de 
uma epidemia. A que se atribui isso? 
- É difícil dizer que há uma epidemia na
cional. Cada estado apresenta uma situa
ção particular, tanto em relação à incidên
cia da doença quanto à capacidade de no
tificação de casos e de avaliação dos dados. 
Isso dá margem a posturas diferentes. Além 
disso, nem sempre é de interesse político 
assumir a ocorrência de um surto. Neste ca
so, utilizam-se malabarismos verbais, e às 
vezes técnicos, para tentar provar que não 
há epidemia. No período 1971-77, esse ar
tifício tornou-se evidente, quando se retar
dou a divulgação dos dados com o objeti
vo de manter a imagem do país. 

- Que tipos de argumentos são usados pa
ra camuflar uma epidemia? 
- O mais comum é dizer que não há epi
demia porque os níveis são mais baixos do 
que os de outros países desenvolvidos. Cos
tuma-se comparar os dados brasileiros com 
os de outros países, como se as estruturas 
epidemiológicas fossem iguais. Isso é um 
absurdo. Isto também ocorre no próprio 
país quando se compara a situação de Bra
sília, onde os índices da doença são mais 
elevados por causa das condições de baixa 
umidade do ar, com a de outros estados. 
Então, assumir a existência de uma epide
mia deixa de ser um problema técnico e 
passa a ser uma questão política. 

- Que ônus traz não assumir a epidemia? 
- Ao se divulgar a existência de uma epi-
demia, está se alertando os médicos e a po
pulação. Pode-se assim diagnosticar a me
ningite num estágio inicial, evitando futu
ras complicações e reduzindo a letalidade. 
Normalmente a letalidade oscila entre sete 
e 10%. Durante o ano de 1974, no auge da 
epidemia, esse índice caiu para 2%. Na ci
dade de São Paulo, foi de 12,6% em 1988 
e atualmente está em 11,80/o. Também es
tá em jogo o direito à informação. Na dé
cada de 1970, autoridades da área de saú
de afirmavam que a população seria inca
paz de entender os dados técnicos e, por
tanto, não deveria ser informada para não 
criar ansiedade e pânico. Essa é a postura 
autoritária da tecnoburocracia. Numa si
tuação de epidemia, queira ou não ; tec
noburocracia, as pessoas passam a ter con
tato com a doença. O que deveria ser uma 
informação transforma-se em ruído, em 
boato. Isto sim gera pânico. É o caso da 
venda das vacinas cubanas. Quando seco
gitou em vender as vacinas, a população 
afluiu aos postos de saúde, criando-se uma 
situação insustentável. Ocorreram, inclu
sive, denúncias de clínicas particulares que 
estariam aplicando outras vacinas que não 
a de meningite meningocócica tipo B. Per
mitiu-se com a falta de informação que a 
população fosse enganada. Os órgãos ofi
ciais e os meios de comunicação deveriam, 
com a mesma competência com que divul
gam outras notícias, explicar o que signi
fica uma epidemia de meningite, o que se 
sabe sobre a vacina, que cuidados tomar, 
colocando claramente a situação. 

Alicia Ivanissevich 
Ciência Hoje, Rio de Janeiro 
Carmen W eingrill e V era Rita Costa 
Ciência Hoje, São Paulo 
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ALGERIA LITTLE MISSY LITTLE MISSY 
ANGOLA CAMBALACHE RUEDA DE FUEGO 

ARGENTINA ROQUE SANTEIRO PERU MAMMA VICTORIA 

AUSTRALIA LITTLE MISSY ROQUE SANTEIRO 

BULGARIA DIADORIM SELVA DE PIEDRA 

BAILA CONMIGO PORTUGAL LITTLE MISSY 

BOLIVIA ROQUE SANTEIRO DIADORIM 

DERECHO DE AMAR BREGA E CHIQUE 

BELGIUM LITTLE MISSY SASSARICANDO 

BOPHUTATSWANA ISAURA, THE SLAVE UNCLE BASILIO 

BURKINO FASO ISAURA, THE SLAVE SENEGAL ISAURA, THE SLAVE 

CAMEROON BRILLANTE SINGAPORE DERECHO DE AMAR 

CANADA ROQUE SANTEIRO FIERA RADICAL 

CHILE DERECHO DE AMAR SPAIN FINAL FELIZ 

ROQUE SANTEIRO SWEDEN GOLDEN YEARS 

CHINA LITTLE MISSY SWITZERLAND LITTLE MISSY 

COLOMBIA AGUA VIVA TOGO ISAURA, THE SLAVE 

CHAMPAGNE TURKEY LITTLE MISSY 

CUERPO A CUERPO UNITED KINGDOM BAILA CONMIGO 

PAPA, MI HÉROE UNITED STATES DERECHO DE AMAR 

ROQUE SANTEIRO URUGUAY CUERPO A CUERPO 

CONGO DANCIN' DAYS DERECHO DE AMAR 

CYPRUS LITTLE MISSY RUEDA DE FUEGO 

DENMARK DERECHO DE AMAR SELVA DE PIEDRA 
LITTLE MISSY VENEZUELA LA MESTIZA 

GOLDEN YEARS PLUMAS Y LENTEJUELAS 

DOMINICAN LITTLE MISSY ROQUE SANTEIRO 

REPUBLIC RUEDA DE FUEGO RUEDA DE FUEGO 

SELVA DE PIEDRA WEST GERMANY LITTLE MISSY 

ROQUE SANTEIRO ICELAND ISAURA, THE SLAVE ZAIRE DANCIN' DAYS 

ECUADOR ROQUE SANTEIRO IRELAND DIADORIM 

FINLAND THE PROMISE ITALY MARRON GLACÉ 

FRANCE DANCIN' DAYS RONDA DE PIEDRA 
LAMPIÃO AND RUEDA DE FUEGO Humor, romance, adventure, drama or suspense? 

MARIA BONITA IVORY COAST DANCIN' DAYS lt's ot all of that. 
GABON DANCIN' DAYS MACAO ROQUE SANTEIRO Globo TV presents a complete programming 
GREECE LITTLE MISSY MARROCCO BAILA CONMIGO of novelas and mini-series all over the world. 
GUATEMALA CAMBALACHE MEXICO PLUMAS y LENTEJUELAS More than one hundred countries have 

FINAL FELIZ NICARAGUA ROQUE SANTEIRO shown - or are showing G1obo TV's hits. 
HONDURAS CUERPO A CUERPO SELVA DE PIEDRA Just look at the above table ... and choose! 
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