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EDITORIAL 

JANEIRO/FEVEREIRO DE 1991 

CIÊNCIA HOJE AMEACADA DE EXTINCÃO • • 

'' A simpatia e o entusiasmo com que foi recebida Ciência 
Hoje ultrapassaram nossas expectativas. A resposta foi mag
nífica. Imagine o leitor qual não terá sido nossa felicidade, 
ao verificar, quando lançamos a revista, que o 'produto' não 
apenas se vendia, mas era procurado quase que ininterrupta
mente.'' Assim começava o editorial de Ciência Hoje n~ 2, 
em 1982. 

Passaram-se nove anos. Estamos no número 70. A revista 
já publicou trabalhos de 1 243 autores. Criamos o Jornal da 
Ciência Hoje e a revista Ciência Hoje das Crianças. Acom
panhamos com entusiasmo nuestra hermana argentina, Cien
cia Hoy, que já se encontra no número 12. 

Nossa tiragem chegou a 80 mil exemplares. Hoje está em 
40 mil exemplares. As assinaturas caíram para menos de dez 
mil e as poucas páginas de publicidade que a recessão deixou 
escapar não são suficientes para sustentar a revista. 

O equilíbrio financeiro deste projeto editorial se encontra 
comprometido. 

É preciso lançar um grito de alerta: 
Ciência Hoje está ameaçada de extinção! 
Este apelo não pode ficar sem resposta. Acreditamos na so

lidariedade e na criatividade dos leitores. Suas cartas e seu 
incentivo alimentaram, ao longo de todos esses anos, nosso 
entusiasmo. Com ele, movemos montanhas . 
. A continuidade da publicação de Ciência Hoje depende de 

nossa capacidade de resistir, e de juntos - autores, editores 
e leitores - encontrarmos recursos para superar a crise. 

Os recursos de que precisamos não são apenas financeiros. 
Vamos também repensar criticamente nosso projeto editorial. · 
Queremos rediscutir a revista que estamos fazendo, seus pa
drões editoriais, seu estilo de texto, sua forma gráfica, seus 
meios de difusão, sua linguagem e seu universo de informa
ções. Nessa discussão, pretendemos revigorar a fantasia. Em 
preto e branco, este número é um marco da crise e o início 
do debate. 

Todos nós, editores, nos sentamos em torno de nossa velha 
mesa de reuniões, constatamos o quanto a revista havia cres
cido e, nesse crescimento, as muitas transformações que cer
tamente precisam ocorrer. Resolvemos compartilhar nossa rea
valiação com vocês, nossos leitores e nossos amigos. 

Se Ciência Hoje lhes parece um projeto que vale a pena, 
se este sonho merece continuar a ser sonhado, contamos com 
seu apoio: escreva, critique, sugira, assine, divulgue a revis
ta. A crise será nosso desafio. 

OS EDITORES 
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Pesquisa revela um f enômeno da imunopatologia, no qual o sistema imune de um 
hospedeiro é utilizado pelo agente infeccioso para a sua própria sobrevivência no 
interior do organismo hospedeiro. Por Marcello Barcinski e Rosane Charlab. 

Quatro alterações na composição e exame do xenodiagnóstico - técnica usada para 
comprovar a infecção de chagásicos crônicos - permitem aumentar sua sensibilida
de e eficiência. Por Elisabeth Bronfen. 
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UM MUNDO DE CIÊNCIA 10 

Pesquisas efetuadas nos Estados Unidos e no Japão mostram que a presença de re
ceptores intracelulares ativados por moléculas mensageiras fornece a provável liga
ção entre os sinais externos recebidos pelas células e as respostas fisiológicas. Por 
Jáder S. Cruz. 

ARTIGOS 

REDES NEURONAIS 12 
Luis Alfredo V. de Carvalho/Valmir C. Barbosa/Sueli Teixeira 
Mendes/Leila Maria Eizirik/Felipe Galvão França 
Impasses encontrados pela programação computacional de base simbolista vêm dando 
lugar a uma retomada do emprego de redes neuronais em questões que envolvem, 
por exemplo, o reconhecimento de padrões, as linguagens naturais e certos proble
mas matemáticos. 

LIXO ATÔMICO 
Mario Eps:tein 

22 

Técnicas empregadas para evitar que o lixo nuclear contamine o me-io ambiente po
dem ser adaptadas à disposição de resíduos industriais altamente tóxicos. Um exce
lente exemplo está na solução encontrada por uma empresa brasileira para não jogar 
pó de asbesto ao ar livre. 

A DIGESTÃO DOS INSETOS 
Walter R. Terra/Clélia Ferreira 

28 

A metamorfose da mosca-dos-bananais foi o ponto de partida para uma série de pes
quisas que permitiram ampliar o conhecimento atual sobre os sistemas digestivos dos 
insetos e sua evolução, o que poderá ser de grande utilidade., por exemplo, no com
bate às pragas agrícolas. 
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DESASTRES AMBIENTAIS NA CAPITANIA DE GOIÁS 40 
Paulo Bertran 
Um novo e surpreendente campo de pesquisas está surgindo do encontro da ecologia 
com a história. Os relatos sobre a capitania de Goiás no século XVIII podem desven
dar a origem de muitos dos problemas ambientais da região. 

VIDA EM EXTINÇÃO 
Eduardo H. Rapoport 

50 

Quando apenas se começa a avaliar a verdadeira variedade e quantidade de espécies 
vegetais e animais que habitam nosso planeta, a atividade do homem está provocan
do sua destruição num tempo menor que o de que precisaríamos para estudá-las. 
As conseqüências dessas extinções são ainda mais difíceis de calcular. 

ENTREVISTA 60 

O professor norte-americano Allen G. Debus, da Universidade de Chicago, propõe 
uma revisão da história da ciência, trabalhando a hipótese de que as origens da quí
mica moderna remonta~ aos tratados alquímicos do século XVI. 

RESENHA 67 

Em História dos movimentos sociais no campo; Leonilde Sérvolo de Medeiros traça, 
com larga experiência de trabalho e discussão da questão agrária, o percurso vivido 
n~m amplo recorte temporal pelo trabalhador rural até tornar-se um ator político. 
Por Mario Grynszpan. 

É BOM SABER 68 

A UFMG realizou uma completa avaliação de seus cursos de mestrado e doutorado, 
visando à correção de distorções e ao planejamento adequado das atividades acadê
micas. Ana Lúcia A. Gazolla, titular da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Univer
sidade, mostra os resultados do trabalho. 

Alguns pequenos habitantes das praias brasileiras, os pagurídeos (popularmente co
nhecidos como bernardos-eremitas ou caranguejos-ermitões), chamam a atenção pelo 
seu modo de vida peculiar. Por Ana Luiza Brossi-Garcia. 

MESA-REDONDA 74 

Os editores de Ciência Hoje analisam a crise que ameaça a continuidade da revista 
e discutem os caminhos para a renovação do seu projeto editorial. 
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CARTAS DOS LEITORES 

ECOSSISTEMAS 'MENORES' 

Sou assinante desta importante revista 
desde 1982 e lamento os problemas finan
ceiros que têm dificultado a sua elabora
ção. Estou lhes escrevendo para pedir are
messa de alguns exemplares atrasados, que 
não. recebi( ... ). Aproveito para solicitar a 
publicação de mais trabalhos sobre física, 
em especial sobre o uso de energia solar. 
Também seria interessante ver mais artigos 
sobre os ecossistemas 'menores' deste Bra
sil, por exemplo, a baía de Paranaguá, on
de recentemente foi observada uma nova 
subespécie de primatas na ilha de Supe
ragüi, por duas pesquisadoras do Museu/ 
Horto do Capão da Imbuia, de Curitiba. 

Outra sugestão seria a de prestigiar em 
cada número da revista, com artigos, fo
tos etc., uma das espécies animais amea- . 
çadas de extinção. 

GILBERTO BELLINAZO 
CURITIBA 

• Você já deve ter recebido os números que 
pediu. Suas sugestões foram anotadas. 
Aguardamos com interesse as informações 
sobre os primatas da ilha de Superagüi. 
Quanto aos animais em extinção, eles já es
tão sendo prestigiados mensalmente por 
Ciência Hoje das Crianças. · 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

NATUREZA 

Escrevo para cumprimentar a equipe da 
revista Ciência Hoje pelos artigos publica
dos em favor da preservação da natureza. 

A natureza é muito importante e muito 
bela. 

EDIMARA BERNINI 
SÃO MA TEUS (ES) 
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EINSTEIN 

No artigo 'Segredos do jovem Einstein', 
publicado no n? 66, observamos que lá 
também persiste a questão, muito debati
da entre os historiadores da física, de que 
teria sido para explicar o resultado negati
vo do experimento de Michelson-Morley 
que Einstein desenvolveu a teoria especial 
da relatividade. Sabemos, entretanto, que 
o próprio Einstein já respondeu a essa ques
tão numa declaração enviada a uma reu
nião especial promovida pela Cleveland 
Physics Society, em 19 de dezembro de 
1952, em homenagem ao centenário de nas
cimento de Michelson. Ele escreveu: "A in
fluência da experiência crucial de Michel
sém-Morley sobre meus próprios esforços 
tem sido um tanto indireta. Tomei conhe
cimento dela através da decisiva investiga
ção de L. A. Lorentz sobre a eletrodinâ
mica de corpos.em movimento (1895} com 
a qual eu estava familiarizado antes do de
senvolvimento da teoria especial da relati
vidade. A suposição básica de Lorentz de 
um éter em repouso pareceu-me não con
vincente por si própria e também pelara
zão de que ela estava levando a uma inter
pretação do resultado do experimento de 
Michelson-Morley que me pareceu artifi
cial. O que me levou mais ou menos dire
tamente à teoria especial da relatividade foi 
a convicção de que a força eletromotriz 

atuando sobre um corpo em movimento 
num campo magnético não era nada mais 
que um campo elétrico. Mas eu fui também 
guiado pelo resultado do experimento de 
Fizeau e pelo fenômeno de aberração" 
(R.S. Shankland, 'Michelson-Morley Ex
periment', Am. J. Phys. 32 (1) 16, 1964}. 

A declaração de Einstein, como vemos, 
não deixa dúvidas sobre o assunto. 

JOSÉ FERNANDO MOURA ROCHA 
SALVADOR 

CAOS 

Que tal publicarem alguns artigos sobre 
o caos? Tenho lido algo sobre o assunto, 
inclusive o livro de James Gleick, Caos, a 
criação de uma nova ciência. Creio ser de 
grande interesse. 

Votos para continuarem com o bom ní
vel e qualidade da revista. 

SÉRGIO DE SOUZA BARROS 
TUPÃ (SP) 

MAIS FÍSICA! 

Assinante de Ciência Hoje desde seu se
gundo número, sempre li com muita satis
façãó os artigos relacionados a física e ma
temática. Não que outros temas sejam de
sinteressantes, mas talvez devido à minha 
formação (bacharel em Física) inclino-me 
mais a textos que discutem astrofísica ou 
física do estado sólido, por exemplo. 

Há vários números não tenho encontra
do qualquer artigo que se refira essencial
mente à área das ciências exatas. Quero crer 
que se trate apenas de coincidência, pois 
uma publicação que é veículo da Socieda
de Brasileira para o Progresso da Ciência 
não pode privilegiar temas. Concordo que 
sejam discutidos problemas atuais ligados 
à economia, ecologia, antropologia ou psi
cologia. Mas não só biólogos ou sociólo
gos são leitores da revista. Assim'- sugiro 
que a editoria publique mais textos volta
dos para as ciências exatas e tecnológicas, 
certo de que outros leitores também an
seiam por isso. 

OSWALDO SILVA CAZALEIRO FILHO 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 

• Estamos preparando uma edição especial 
sobre caos, e além disso vários artigos so
bre ciências· exatas estão em avaliação. 
Aguardem. 
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DARWINISMO 

Gostaria de chamar a atenção para um 
erro cometido na publicação da carta que 
enviei para a seção 'O leitor pergunta' 
(Ciência Hoje n? 69). Após citar alguns 
exemplos de adaptação no reino animal, 
fiz, bancando o advogado do diabo, um 
questionamento cujo objetivo era contra
por as concepções darwinista e lamarckis
ta sobre a evolução. A troca indevida da 
palavra darwinismo por determinismo , na 
premissa, deturpou o sentido da indagação 
e deve ter confundido os leitores. Além dis
so, creio que não fui claro o bastante ao 
formular a pergunta, pois o professor Os
waldo Frota-Pessoa preocupou-se princi
palmente em sugerir explicações sobre o 
surgimento do guizo da cascavel e das co
res do dendrobatídeos, quando não é isso 
que me intriga, pois para ambos os f enô
menos podemos formular hipóteses que sa
tisfaçam nossa ânsia de encontrar explica
ção para tudo. O que me intriga é a evita
ção inata. É plausível que um animal, após 
uma ou mais experiências desagradáveis 
com uma cascavel ou um sapo venenoso, 
adquira um reflexo condicionado ao som 
do guizo ou a determinado padrão de co
res. Difícil é compreender como um com
portamento tão específico, com toda a apa
rência de algo adquirido, pode estar gene
ticamente determinado. 

Quero ainda deixar claro que não sou um 
adepto do laniarckismo e muito menos do 
criacionismo. Digo isto porque na respos
ta do professor transparece uma sutil irri~ 
tação com o fato de eu ter questionado o 
darwinismo, o que fizemos apenas para es
timular a busca de explicações para casos 
particulares que, por serem de difícil esque
matização lógica, muitas vezes são usados 
por aqueles que ainda contestam a teoria 
da evolução através da seleção natural, da 
qual jamais duvidei. Em tempo: na publi
cação, meu sobrenome foi indevidamente 
grafado como Belguin. 

MÁRIO BOLGUIN, 
NOVO HAMBURGO (RS) 

CURSOS E CONCURSOS 

Tendo voltado agora da Grã-Bretanha, 
onde estive envolvido em um programa de 
mestrado, percebi a dificuldade na obten
ção de informações relativas a concursos 
para acesso a universidades e instituições 
de pesquisa, quase sempre divulgadas ape
nas nos diários oficiais. Ciência Hoje, co-
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mo a mais séria e melhor revista de divul
gação científica do país, poderia, a exem
plo de Nature, Scientific American e outras 
revistas congêneres, ter uma seção de clas
sificados na área científica, podendo assim 
divulgar melhor e mais democraticamente 
as oportunidades para milhares de jovens 
cientistas recém-formados que ainda pro
curam úm lugar ao sol. 

ALEXANDRE WAGNER S. HILSDORF 
SANTOS (SP) 

• Anotamos a sugestão. Informamos, po
rém, que o Jornal da Ciência Hoje, publi
cação quinzenal da Sociedade Brasileira pa
ra o Progresso da Ciência, apresenta a se
ção de que o leitor sente falta. Para assiná
lo, dirija-se à regional da SBPC mais pró
xima. Os endereços constam do expedien
te de Ciência Hoje. 

CORREÇÃO 

Apesar de todo o cuidado da equipe e da 
excelente apresentação gráfica do meu ar
tigo sobre pós-graduação, escapou um pe
queno erro de revisão que prejudicou o sen
tido de uma frase importante. É que na 30~ 
linha da página 20 de Ciência Hoje n? 68 
saiu impressa a palavra maior ao invés de 
menor. O texto correto, a partir da linha 
27, é, portanto: ''Noutras palavras, quan
to maior a proporção de professores de uma 
unidade de ensino cujo título máximo é o 

de doutor, menor a taxa de produção de te
ses de doutorado, ocorrendo o inverso 
quando aumenta a proporção de professo
res com títulos superiores ao de doutor.'' 
Agradeço a correção. 

BERNARDO BEIGUELMAN 
UNICAMP, CAMPINAS (SP) 

NOBEL DE QUÍMICA 

Com referência a meu artigo sobre o prê
mio Nobel de Química de 1990 (Ciência 
Hoje n? 68) gostaria de pedir algumas re
tificações. Foram omitidas três referências 
bibliográficas: a primeira na 16~ linha do 
terceiro parágrafo da página 8 (J. B. Hen
drickson, E. Braun-Keller e G. A. Tockzo, 
Tetrahedron, 37, 359, 1981); outra na segun
da linha do quarto parágrafo da mesma pá
gina (E. J. Corey, Pure Appl. Chem., 14, 19, 
1967); e a terceira na sexta linha do segun
do parágrafo da página 9 (E. J. Corey e W. 
T. Wipke, Science, 166, 78, 1969). Além dis
so, a figura 2 que acompanhava o original 
(árvore da síntese) n,ão foi publicada, o que 
compromete a compreensão do texto. 

PROF. JOÃO V. COMASSETO 
INSTITUTO DE QUÍMICA/USP (SP) 

• De fato, as quatro ilustrações publicadas 
compunham a figura 1 que acompanhava 
o original. Estamos publicando agora a fi
gura 2, para corrigir a falha. 

MOL~CULA-ALVO 

Árvore da síntese. As linhas indicam as reações químicas e os pontos são elementos intermediários. Corey 
planejou rotas sintéticas para atingir a molécula-alvo e desenvolveu inúmeras reações novas. 
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TOME CIÊNCIA 

O sistema imune dos vertebrados supe
riores tem, entre outras, a função de 

proteger o organismo do ataque de dif eren
tes agentes infecciosos, como vírus, bacté
rias e protozoários. Esta função é confir
mada, por exemplo, pela Síndrome da Imu
nodeficiência Adquirida (AIOS ou SIDA), 
na qual um dos elementos do sistema imu
ne é atacado pelo vírus, tomando o pacien
te suscetível a várias infecções. Outro exem
plo são as crianças nascidas com diferen
tes tipos de deficiências imunológicas e que 
também estão sujeitas a infecções variadas. 
Para exercer o seu papel protetor, o siste
ma imune precisa obviamente ser capaz de 
reconhecer, com muita precisão, um agente 
infeccioso e discriminá-lo das estruturas 
moleculares próprias do indivíduo no qual 
o sistema está alojado. 

É necessário também que a resposta imu
ne seja perfeitamente controlável e dirigi
da apenas ao elemento agressor. lnf eliz
mente essa resposta nem sempre é adequa
da e, por diferentes mecanismos de falhas 
no reconhecimento ou descontrole e ines
pecificidade dos mecanismos ef etores, o sis
tema imune acaba agredindo o organismo 
que o aloja. As conseqüências deste erro 
são as chamadas doenças auto-imunes ou 
de auto-agressão. Portanto, a resposta imu
ne oscila entre a imunoproteção e a imu
nopatologia. Qualquer organismo multice
lular paga um preço para se proteger. 

No laboratório do Instituto de Biofísica 
da UFRJ, estamos estudando um f enôme
no de imunopatologia, no qual o sistema 
imune do hospedeiro é utilizado pelo agente 
infeccioso para a sua própria sobrevivên
cia no interior do organismo do hospedei
ro. Trata-se da Leishmania mexicana ama
zonensis, um dos agentes etiológicos da 

MEDULA ÔSSEA 

PARASITAS INTELIGENTES 

leishmaniose tegumentar americana (ver 
boxe "O que é a leishmaniose", em Ciên
cia Hoje n? 63, p. 34). Para a compreen
são do problema, porém, é preciso recor
darmos alguns fatos biológicos aparente
mente não relacionados, que formam a ba
se de nossas experiências e de nossa teoria. 

O sistema imune controla a maturação 
e a diferenciação de algumas populações ce
lulares. Os linfócitos T, componentes cen
trais do sistema imune, secretam, quando 
estimulados, moléculas biologicamente ati
vas chamadas linfocinas. Entre as linfoci
nas secretadas, estão algumas cuja função 
é de estimular células jovens da medula ós
sea a se multiplicarem e se diferenciarem 
em células sangüíneas adultas. São os cha
mados fatores ou hormônios hematopoié
ticos. Como esses fatores são detectados em 
culturas de células de medula óssea, pela 
habilidade que possuem em estimular a for
mação de colônias celulares, eles são de
nominados em conjunto pela sigla CSFs ( do 
inglês colony stimu/ating factors). Fazem 
parte dessa família, entre outros, o multi
CSF, GM-CSF e o M-CSF, fatores responsá
veis pela maturação dos macrófagos e gra
nulócitos, glóbulos brancos participantes 
da primeira linha de defesa do organismo. 

No caso presente, interessa-nos particu
larmente o GM-CSF. Este hormônio hema
topoiético é produzido não só por linf óci
tos T como também por macrófagos e cé
lulas endoteliais. Ele ativa a formação de 
colônias de granulócitos e macrófagos, a 
partir de uma célula precursora, existente 
na medula óssea, que dá origem a essas 
duas linhagens celulares. Os macrófagos 
(figura 1) participam também da resposta 
imune, na qualidade de células apresenta
doras de antígeno. 

Por outro lado, o macrófago é a célula 
hospedeira da leishmania. Este protozoá
rio só consegue sobreviver e multiplicar-se, 
quando infectando vertebrados, no interior 
do macrófago. Portanto, o sistema imune 
controla a maturação da célula que serve 
como sítio exclusivo de sobrevivência des
te parasita. 

Foi confirmado em nosso laboratório 
que a injeção de GM-CSF em camundon
gos agrava a lesão provocada por leishma
nia. Encontram-se mais leishmanias em ca
mundongo injetado com este hormônio do 
que num animal-controle inf ectado que não 
havia recebido GM-CSF. Uma das explica
ções para esse achado é que o GM-CSF ge
ra, nestes camundongos, um acúmulo de 
macrófagos e, como conseqüência, um 
maior número de células no interior das 
quais o parasita pode se multiplicar. 

Existe um grande número de descrições 
de produção, por vários microrganismos, 
de substâncias que lembram hormônios de 
vertebrados e de estruturas similares a re
ceptores para hormônios. Por exemplo: 
Amoeba proteus (ameba comum de água 
doce) apresenta receptores para compostos 
opióides, enquanto que Saccharomyces ce
revisiae (lêvedo de cerveja) é capai de li
gar estrogênio. Demonstrou-se que um ba
cilo não-patogênico, Bacillus subtilis, pro
duz somatostatina. Já um material seme
lhante à insulina foi encontrado em Te
trahymena pyriformis, um protozoário de 
vida livre. Surpreendentemente, muitas 
bactérias produzem gonadotropina coriô
nica humana, um hormônio produzido por 
mulheres grávidas. Todos esses casos são 
considerados fortuitos, podendo significar, 
talvez, que o sofisticado sistema de intera
ções celulares mediado por hormônios e 

SANGUE TECIDOS 
GM-CSF 

CÊLULA 
PRIMITIVA 

(PRECURSORA) 

' 
DI.YISÃO E 
DIFERENCIAÇÃO 

CÉLULAS JOVENS INTERMEDIARIAS 

DIVI 1ÃO E ► DIFERE IAÇÃO 

MONÔCITO . 
(GLÔBULO BRANCO) MACRÔFAGO . 

FIGURA 1. Esquema simplificado da geração de macrófagos (células hospedeiras). O GM-CSF. um dos hormônios responsáveis pelo processo de geração, a partir 
da multiplicação e diferenciação de células primitivas presentes na medula óssea, também ativa monócitos e macrófagos maduros. 
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seus receptores tenha precursores em mi
crorganismos. Como regra, nos casos des
critos, o encontro natural entre o micror
ganismo e o hormônio para o qual ele pos
sui receptores é extremamente improvável. 
Portanto, a integração entre hormônio e re
ceptor, nesses casos, não deve ser de im
portância funcional. 

A partir dos fatos descritos, nós começa
mos a trabalhar com a hipótese de que a 
leishmania possuísse receptores funcionais 
para GM-CSF em sua superfície. Por recep
tores funcionais entendemos aqueles capa
zes de transmitir uma informação para a 
célula que os possui. No caso da leishma
niose, ao contrário dos outros exemplos ci
tados anteriormente, o encontro do GM
CSF com o seu receptor na leishmania, du
rante uma infecção, não só é possível co
mo é bastante provável. As duas células 
fundamentais para a definição do destino 
da infecção leishmaniótica, os macrófagos 
e os linfócitos T, são produtoras de GM
CSF. Ao infectar um macrófago, a leish-· 
mania pode entrar em contato com o GM
CSF produzido por esta célula ou pelos lin
fócitos T ativados pelos antígenos da leish
mania. Esta hipótese prevê, portanto, a 
existência de receptores nas duas formas de 
diferenciação das leishmanias: a forma pro
mastigota, que se multiplica no intestino do 
inseto vetor e que infecta as células do hos
pedeiro vertebrado, quando da picada pe
lo mesmo, e as formas amastigotas, que se 
multiplicam no interior dos macrófagos (fi
gura 2). É claro que o GM-CSF para inte
ragir com a forma amastigota intramacro
f ágica precisaria de mecanismos para, du
rante a in'fecção, penetrar na célula e se lo
calizar no sítio intracelular no qual a leish
mania se multiplica. 

Estudando a única forma da leishmania 
capaz de crescer em cultura em laborató
rio - a forma promastigota -, verifica
mos, usando o GM-CSF como recombinan
te (feito por engenharia genética e isento 
de contaminação por outras linfocinas), 
que este hormônio funciona como um fator 
de crescimento para o protozoário. Quan
do um número extremamente baixo de pa
rasitas é colocado no tubo de cultura, ele 
praticamente não se multiplica, a não ser 
que o GM-CSF esteja presente. Foi então a 
partir desta observação e em colaboração 
com o laboratório do dr. Fernando Gar
cia de Mello, também do Instituto de Bio
física, que começamos a tentar identificar, 
na superfície do parasita, a presença de re
ceptores específicos para o hormônio que 
estávamos estudando. 
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No laboratório, os estudantes marcaram 
o GM-CSF com uma substância radioativa, 
tornando-o capaz de ser rastreado por téc
nicas especializadas. Estes estudos revela
ram que, de fato, na superfície da forma 
promastigota da Leishmania mexicana 
amazonensis havia um certo número de re
ceptores para o GM-CSF de origem muri
na e humana. A seguir, numa tentativa de 
estabelecer qual o mecanismo de ação do 
GM-CSF quando encontra o seu receptor na 
superfície do parasita, ficou evidenciado 
que esta molécula protege o promastigoto 
da morte a 34 graus centígrados. É impor
tante lembrar que, na natureza, a forma 
promastigota do parasita sofre um aumen
to de temperatura ao passar do inseto ve
tor, cuja temperatura corporal é a tempe
ratura ambiente, para o hospedeiro verte
brado, cuja temperatura corporal oscila en
tre 36 e 37 graus centígrados. No laborató
rio, a simples incubação dos promastigotos 
a 34 graus centígrados induz à morte das 
células numa freqüência proporcional ao 
número de horas de incubação. A freqüên
cia de formas mortas diminui significati
vamente quando a incubação é feita a 34 
graus centígrados, na presença de GM-CSF. 

A partir desses dados, postulamos um 
mecanismo que operaria na interação en
tre parasita e hospedeiro, capaz de expli
car tanto a resistência quanto a suscetibili
dade à infecção e que, com as variantes ne
cessárias, poderia ser estendido a outras pa
rasitoses. Como já foi descrito, várias das 
premissas da nossa hipótese já têm confir
mação experimental. O restante das premis
sas é passível de verificação experimental. 
O mecanismo postulado é o seguinte: or
ganismos celulares possuem em sua mem
brana receptores funcionais para hormô
nios característicos de vertebrados. Entre 
esses hormônios estão fatores de crescimen
to e diferenciação. Para que um dado mi
crorganismo seja inf ectivo para uma dada 
espécie animal, é necessário que o primei
ro seja capaz de utilizar, para a sua pró
pria sobrevivência no organismo infectado, 
um fator produzido pelo segundo. 

No caso específico da Leishmania mexi
cana amazonensis, ela utiliza, para a sua 
adaptação ao homem e ao camundongo, 
um fator de crescimento e diferenciação 
que estas espécies utilizam para a multipli
cação e diferenciação de suas próprias cé
lulas hematopoiéticas. Generalizando esses 
conceitos, podemos afirmar que um dado 
organismo unicelular será inf ectivo na de
pendência de sua capacidade de utilizar fa
tores de crescimento produzidos pelos seus 
hospedeiros. Uma dada espécie de vertebra-

O CICLO DA LEISHMANIOSE 

FIGURA 2. Ciclo biológico (simplificado) da leishma
niose em hospedeiros vertebrados. As formas pro
mastigotas são injetadas pelo inseto vetor (11, entram 
nos macrófagos da pele (21 e diferenciam-se em for
mas amastigotas (31. Estas multiplicam-se na célula 
hospedeira (41 até rompê-la, quando invadem outras 
(5). O vetor ingere macrófagos infectados (71 ao se 
alimentar, iniciando novamente o ciclo. Ao serem in
jetadas (1), as formas promastigotas entram em con
tato com o GM-CSF produzido pelos macrófagos. 

dos será suscetível a uma infecção na me
dida em que ela produzir, para o seu pró
prio funcionamento, moléculas capazes de 
serem utilizadas pelo microrganismo infec
tante. Para cada espécie animal e para ca
da organismo infectante, o hormônio uti
lizado poderá ser diferente. Se o micror
ganismo utiliza este receptor para a sua 
própria fisiologia, independentemente de 
ele ser infectante ou não, é também assun
to aberto à especulação. 

MARCELLO A. BARCINSKI 

INSTITUTO DE BIOFÍSICA CARLOS CHAGAS FILHO, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) 

ROSANE CHARLAB 

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS (CBPF) 
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TOME CIÊNCIA 

N a fase aguda da doença de Chagas, os 
parasitas (Trypanosoma cruzi) são tão 

abundantes no sangue do paciente que se 
pode surpreendê-los numa pequena amos
tra colocada entre lâmina e lamínula e exa
minada ao microscópio. Na fase crônica da 
doença, contudo, eles são poucos e circu
lam de modo irregular, tornando-se neces
sário recorrer a outros métodos de diagnós
tico. Um deles é o xenodiagnóstico. 

Proposta por E . Brumpt em 1914, esta 
técnica consiste em demonstrar a presença 
do Trypanosoma cruzi no intestino de um 
barbeiro - o transmissor da doença de 
Chagas, um inseto triatomíneo hematófa
go - previamente alimentado com o san
gue do paciente. Os escassos parasitas in
geridos pelo barbeiro acabam por chegar 
a seu intestino, lugar favorável à sua mul
tiplicação. Torna-se assim possível percebê
los pesquisando o conteúdo intestinal do 
inseto, algumas semanas depois. 

A detecção de parasitas, nessas circuns
tâncias, é uma prova cabal de que o pacien
te está infectado; em contrapartida, o mé
todo é pouco sensível, isto é, o número de 
pacientes sorologicamente positivos é sig
nificativamente maior que o dos parasito
logicamente comprovados. 

De fato, o encontro entre o parasita e o 
barbeiro pode ter várias conseqüências, 
nem sempre acarretando a infecção deste 
último. De início, a baixa sensibilidade do 
xenodiagnóstico foi atribuída à quantida
de de sangue ingerida pelo barbeiro - se 
pequena, os parasitas poderiam ser insufi
cientes para a infecção. Verificou-se, con
tudo, que esse não era o único determinante 
do estabelecimento ou não da infecção no 
intestino do barbeiro. Como se demonstrou 
experimentalmente, a susceptibilidade à in
fecção varia segundo a espécie do triato
míneo e as diferentes populações do para
sita no sangue do doente. 

O xenodiagnóstico apresenta-se, portan
to, como prova de valor absoluto quando 
é positiva, mas sua negatividade não per
mite excluir a presença do Trypanosoma 
cruzi, mesmo após várias repetições. Diante 
disto, buscou-se padronizar sua metodolo
gia, de modo a minimizar a interferência 
das variáveis que impedem a detecção do 
parasita. 

A primeira proposta nesse sentido, apre
sentada por J. A. Cerisola e colaborado
res em 1975, sugeriu o uso de 40 insetos da 

FASE CRÕNICA DA DOENCA DE CHAGAS • 
PROPOSTAS PARA UM DIAGNÓSTICO MAIS SENSÍVEL 

FIGURA 1. Trypanosoma cruzi visto ao microscópio após trituração e homogeneização do intestino do barbeiro. 

espécie Triatoma inf estans no xenodiagnós
tico. Trinta dias após terem sugado o san
gue do paciente, tinham suas fezes extraí
das por compressão abdominal; no 60~ dia, 
os que tivessem dejeções negativas eram 
dissecados. O processo devia ser repetido 
até que se obtivesse a comprovação para
sitológica. Apesar de seus méritos, o mé
todo encerrava dificuldades de ordem prá
tica, entre as quais o tempo necessário ao 
exame individual de 40 insetos, o prazo pa
ra a obtenção do resultado e, por fim, a 
não superação do problema da baixa sen
sibilidade e à infecção. 

O que propomos aqui não é uma nova 
padronização do xenodiagnóstico, mas al
terações que, se introduzidas na sua com
posição e exame, podem lhe dar maior sen
sibilidade e eficiência. 

O uso de uma única espécie de barbeiro 
- mesmo que seja o Triatoma infestans, 
estreitamente ligado à transmissão domés
tica da doença de Chagas em nosso conti
nente - não permite controlar as diferen
tes susceptibilidades apresentadas pelas vá
rias espécies desses insetos ou excluir sua 
influência na sensibilidade do método. Pa
ra esse efeito, impõe-se utilizar mais de uma 
espécie. 

A compressão abdominal só permite de
tectar o parasita presente nas fezes do in
seto. Ocorre que, mesmo nas dejeções es
pontâneas do barbeiro infectado, nem sem
pre há parasitas; há inclusive situações em 
que, embora infectado, ele nunca elimina 
parasitas nas fezes. Além disso, por vezes 
a passagem do parasita pelo intestino do 
inseto é rápida, e ele pode já não estar in
fectado por ocasião do exame, no 30? dia. 
O exame ideal seria, portanto, dissecar seu 
intestino em prazo mais curto. 

Por outro lado, o intestino do triatomíneo 
examinado entre lâmina e lamínula é um 
material muito denso ao microscópio. 
Quando pouco numerosos, os parasitas po
dem escapar ao observador. A trituração 
e homogeneização do material facilitam sua 
detecção (figura 1). 

Sendo um método indireto de compro
vação do parasitismo, o xenodiagnóstico 
requer um recurso auxiliar indireto que 
multiplique os parasitas quando estes são 
escassos no intestino do inseto. Isso pode 
ser feito pela semeadura do material intes
tinal negativo em meio de cultura. 

Para avaliar a possibilidade de melhorar 
a técnica, introduzimos quatro modifica-
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FIGURA 2. Aplicação do xenodiagnóstico a um paciente chagásico crônico. 

FIGURA 3. Retirada do conteúdo intestinal do barbeiro. 

ções básicas no xenodiagnóstico aplicado 
a 59 pacientes chagásicos crônicos. 

Cada teste foi realizado com três espé
cies de barbeiro: Triatoma infestans, Pans
trongy/us megistus e Dipeta/ogaster maxi
mus. Caixas contendo as três espécies, num 
total de 120 insetos, foram colocadas em 
cada -paciente por 30 minutos (figura 2). 

JANEIRO/ FEVEREIRO DE 1991 

Entre 20 e 25 dias depois, os insetos foram 
postos em solução esterilizante (esta e ou
tras esterilizações feitas posteriormente vi
savam também a isolar o parasita) e, no 
mesmo dia, examinados. 

Todo o conteúdo intestinal dos insetos 
foi retirado em condições assépticas (figu
ra 3) e colocado diretamente em tubos de 

ensaio contendo solução salina estéril. Um 
total de dez conteúdos intestinais por tubo 
de ensaio foi triturado e homogeneizado 
com o aUXIlio de um bastão de vidro, e uma 
parcela dessa suspensão foi examinada en
tre lâmina e lamínula ao microscópio. To
do o processo de dissecção, trituração e ho
mogeneização de 120 insetos demandou 
cerca de 20 minutos. 

Toda a suspensão negativa foi semeada 
em tubo de ensaio contendo meio de cul
tura LIT (usado para manter o Trypano
soma cruzi em meio líquido) acrescido de 
ampicilina. Incubamos essas semeaduras -
que chamamos de 'xenocultura' - a 27 ±. 
1 ºC e as examinamos cerca de 15 dias de
pois. A xenocultura tornou positivos 1,70Jo 

do material intestinal das três espécies de 
barbeiros. 

No total foram positivos 12% dos tubos 
com material intestinal do Triato ma inf es
tans, 16,70Jo do Panstrongylus megistus e 
16,40Jo do Dipetalogaster maximus. As três. 
espécies mostraram idêntica susceptibilida
de na comprovação parasitológica desse 
grupo de pacientes. Entretanto, se os xe
nodiagnósticos tivessem sido feitos apenas 
com o Triato ma infestans, ou só com o 
Panstrongylus megistus, a presença do pa
rasita só se teria confirmado em_ 15 pacien
tes; o uso exclusivo do Dipetalogaster ma
ximus só teria revelado 13 pacientes posi
tivos. A utilização simultânea das três es
pécies aumentou a comprovação parasito
lógica para 25 pacientes, número que inclui 
a contribuição da xenocultura. 

Esta metodologia foi utilizada juntamen
te com a hemocultura, um outro recurso 
para o diagnóstico parasitológico da fase 
crônica da doença de Chagas. Este segun
do procedimento revelou mais quatro pa
cientes positivos, elevando a positividade 
do grupo a 29, ou 49,20Jo. 

Os percentuais de positividade que con
seguimos obter pela realização de um úni
co xenodiagnóstico por paciente parecem
nos, por um lado, indicar que as modifi
cações propostas conferem ao método o 
maior grau de eficiência que ele pôde ob
ter até o momento; por outro, esclarecem 
algumas questões relativas à interação 
parasita-triatomíneo na comprovação pa
rasitológica de pacientes na fase crônica da 
doença de Chagas. 

ELISABETH BRONFEN 
CENTRO DE PESQUISAS RENÉ RACHOU, 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

9 



UM MUNDO DE CIÊNCIA 
NEUROQUÍMICA 

N eurotransmissores, neuromodulado
res, hormônios e fatores de crescimen

to são substâncias de diferentes grupos quí
micos que servem de ponte para diversos 
sistemas informacionais biológicos, exer
cendo seus-efeitos através da interação com 
estruturas especializadas existentes na 
membrana celular. Tais estruturas são ca
pazes de informar à célula a ocorrência de 
sinais extracelulares e de amplificá-los, for
mando para isso substâncias que atuam co
mo mensageiros secundários. Entre ·essas 
substâncias estão os inositolfosfatos e o 
1,2-diacilglicerol, formados pela hidrólise 
(quebra de moléculas por enzimas) de fos
foinositóis presentes na membrana plasmá
tica. A hidrólise ocorre quando um recep
tor situado na superfície celular é estimu
lado por um sinal externo. 

Esse sistema de transmissão de informa
ções (transdução) vem sendo estudado nos 
últimos anos em função de sua participa
ção no controle de diversos processos fi
siológicos, como a excitabilidade da mem
brana de célul~s nervosas, a transmissão 
entre essas células (transmissão sináptica), 
a contração muscular, a transdução senso
rial, a motilidade, a agregação das plaque
tas no sangue etc. 

Os fosfoinositóis são uma classe de com
postos (fosfolipídios) que contêm alguns 
componentes importantes, como o fosfa
tidilinósitol, o fosfatidilinositol-4-fosfato e 
o fosfatidilinositol-4,5-bifosfato. Embora 
correspondam a apenas 100/o do total de 
fosfolipídios de uma célula eucariótica 
(com núcleo definido), esses três compos
tos têm uma taxa metabólica (velocidade 
de síntese e degradação) muito mais eleva
da que a de outros compostos do mesmo 
grupo químico. Em geral estão associados 
à membrana celular, embora grande parte 
do fosfatidilinositol esteja presente na 
membrana de organelas intracelulares e so
bretudo no retículo endoplasmático. 

Acredita-se atualmente que a estimula
ção de mais de 20 tipos de receptores exis
tentes na superfície celular conduz à hidró
lise do fosfatidilinositol-4,5-bifosfato pela 
enzima fosfolipase e (ver figura), com a 
subseqüente formação de inositol-1,4,5-tri
fosfato (IP3) e do lipídio neutro 1,2-diacil
glicerol (DG). O IP3é liberado no citoplas
ma para mobilizar estoques de cálcio não 
mitocondriais e o DG permanece na mem
brana celular. O DG pode sofrer rápida 
fosforilação (transformação em que um 
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grupo fosforila se une à molécula), geran
do o ácido fosfatídico (matéria-prima pa
ra a biossíntese do fosfatidilinositol), ou 
pode ser quebrado pela DG-lipase, liberan
do ácido araquidônico (que participa da 
produção de outros mensageiros celulares, 
como as prostaglandinas, os leucotrienos 
.e as tromboxanas). 

O DG é capaz de ativar a proteína qui
nase e, encontrada principalmente no ci
toplasma, onde presumivelmente se man
tém inativa. Quando a célula recebe um si
nal extracelular, o DG se acumula na região 
submembranar, para onde a quinase e é 
transferida. Essa transferência provavel
mente é dirigida pelos íons cálcio liberados 
pelo IP3, de forma desconhecida. Quanto 
à qtiinase e, alguns aspectos - como sua 
localização nos tecidos e nas células, a iden
tificação do substrato sobre o qual age e 
sua regulação - permanecem obscuros. 

E sses dados mostram que tanto o IP3 co
mo o DG realizam atividades vitais no me
tabolismo celular, mas até há pouco tem
po não havia um modelo funcional que li
gasse os fatos obtidos experimentalmente. 
Em 1988, Surachai Supattapone e colabo
radores, do Departamento de Neurociên
cias da Escola de Medicina da Universida
de Johns Hopkins, em Baltimore (Estados 
Unidos), isolaram, em tecido do cerebelo, 
uma proteína com grande afinidade pelo 
IP3, que apresentava propriedades corres
pondentes às de um receptor fisiológico. 
Em 1989, trabalhos independentes de equi
pes lideradas pelo bioquímico Katsuhiko 
Mikoshiba*, do Instituto de Pesquisas em 
Proteínas da Universidade de Osaka (Ja
pão), e pelo neuroquímico Solomon 
Snyder**, da Universidade Johns Hopkins, 
forneceram informações sobre a estrutura 
de uma proteína semelhante à isolada pelo 
grupo de Supattapone (que confirmou ex
perimentalmente a similaridade). 

Denominada P 400 por Mikoshiba, a pro
teína é sintetizada no cerebelo e está pre
sente nos axônios (prolongamento princi
pal), nos dendritos (numerosos prolonga
mentos secundários) e nos corpos celula
res (parte central) das células de Purkinje 
(neurônios volumosos existentes no cerebe
lo). Segundo o grupo de Mikoshiba, ore
ceptor P 400 é uma glicoproteína com peso 
molecular da ordem de 260 mil, capaz de 
se ligar à concanavalina A (lectina de ori
gem vegetal que reconhece moléculas de 

açúcares presentes na membrana celular ou 
em outras substâncias; seu uso mostrou que 
a molécula da proteína P400 apresenta uma 
porção glicosilada). 

O receptor P 400 parece ser regulado por 
reações de fosforilação-desfosforilação, 
uma vez que serve de substrato para uma 
quinase dependente de AMP-cíclico (men
sageiro secundário derivado da quebra do 
ATP pela enzima adenilato-ciclase, neces
sário para ativar a quinase). Demonstrou-se 
também que a atividade de ligar IP3 é mui
to maior no cerebelo que em qualquer ou
tra área cerebral, concentrando-se seletiva
mente nas células de Purkinje. Tais dados 
permitem inferir que a presença da P400 é 
mais densa no cerebelo, em especial nas cé
lulas de Purkinje. Como essas células são 
fundamentais no processamento de infor
mações a nível do sistema nervoso central, 
podemos levantar a hipótese de que a P400 
tem um papel relevante nesse fenômeno. 

Uma das características da molécula da 
P 400 é a presença de segmentos ricos em 
aminoácidos hidrofóbicos. Tais áreas pro
vavelmente representam domínios trans
membranares múltiplos (os aminoácidos 
presentes em uma proteína podem, de acor
do com suas propriedades físico-químicas, 
agrupar-se em determinadas regiões da mo
lécula, chamadas domínios, e quando es
sas regiões cruzam a membrana plasmáti
ca várias vezes recebem o nome de domí
nios transmembranares múltiplos). As re
giões hidrof ó bicas são identificadas pelo le
vantamento do perfil de hidropaticidade 
(reação à água). 

A base estrutural para a ligação do IP3 
ao seu receptor na membrana do retículo 
endoplasmático ainda não está bem escla
recida. No entanto, admite-se que resíduos 
de aminoácidos, de carga positiva, existen
tes no citoplasma, na região N-terminal 
(extremidade final de umacadeia polipep
tídica conduzindo o grupo amino), possam 
ter papel importante nessa ligação do IP3, 

de carga negativa. 
A reconstituição experimental do fluxo 

de íons cálcio estimulado pelo IP3 , em ve
sículas lipídicas contendo a proteína P 400 

incorporada, mostrou que esta proteína é 

o receptor fisiológico para o IP3. A intera
ção entre a P400 e o IP3 provavelmente in
duz modificações na conformação do com
plexo protéico (associação estável de duas 
ou mais proteínas), que resultam no au
mento do fluxo de íons cálcio. Ainda não 
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VIA DE SÍNTESE DO IP, E DO DG (SIMPLIFICADA) 
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MEMBRANA CELULAR 

está claro se o reconhecimento do IP 3 e a 
regulação do transporte de cálcio envolvem 
apenas uma proteína ou mais de uma, mas 
os resultados obtidos com a P 400 indicam 
que apenas uma cadeia polipeptídica par
ticipa do processo. 

Sob esse aspecto, a atuação do receptor 
do IP3 assemelha-se ao que ocorre em ca
nais iônicos modulados por neurotransmis
sores . Nesses canais, o complexo protéico 
contém tanto o sítio de reconhecimento pa
ra o neurotransmissor quanto o condutor 
de íons. Tais complexos, no entanto, são 

Metal Leve S.A. 
Indústria e Comércio 

formados por subunidades distintas (dife
rentes moléculas de proteínas) e têm os sí
tios de ligação dos neurotransmissores na 
superfície extracelular, enquanto o recep
tor do IP3 parece ser um tetrâmero com 
subunidades idênticas, com o sítio de liga
ção no lado citoplasmático. Tal receptor, 
portanto, assemelha-se ao recentemente ca
racterizado receptor de rianodina, que con
trola o fluxo de cálcio do retículo sarcoplas
mático, em músculos esqueléticos. 

As pesquisas relatadas identificaram uma 
das vias de sinalização celular que possibi-

litam a interpretação de sinais externos e 
sua transformação em respostas celulares 
adequadas. Significaram, além disso, ades
coberta de receptores intracelulares com 
papel fundamental na transdução de sinais. 
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A VOL·TA DO CEREBRO 



• 
L E·T R O N I C O? 

A priméira concepção, chamada sim
bolista, vê a solução de problemas 

como um processo essencialmente algorítmi
co. Programar um computador para realizar 
qualquer tarefa de processamento de infor
mação consistiria, basicamente, em desdo
brar essa tarefa e projetar um procedimento 
que permita sua execução passo a passo. 

A segunda abordagem, chamada conexio
nista, objeta que é virtualmente impossível 
transformar em algoritmos - isto é, reduzir 
a uma seqüência de passos lógicos ou aritmé
ticos - diversas tarefas que a mente hull!a
na executa com facilidade e rapidez, como re
conhecer rostos, compreender e traduzir lín
guas, evocar uma memória pertinente a de-

' terminada situação. O desafio estaria, portan
to, em desenvolver e implementar, num com 
putador, modelos cognitivos que reproduzis- · 
sem as capacidades naturais do cérebro hu
mano. Só assim seria possível simular tarefas 
como as de associação, categorização e per
cepção de traços marcantes, naturalmente 
realizadas pelo homem. É a capacidade que 
nosso cérebro tem de se auto-organizar, por
tanto, que deve ser reproduzida pelo proces
so computacional. 

Para que isso seja possível, a informação 
inteligente deve ser processada artificialmente 
tal como é processada no cérebro: isto é, por 
uma população de elementos computacionais 
simples - chamados 'neurônios' em analo
gia com as células do sistema nervoso-, em 
várias vias paralelas (ver 'Neurônio, o para
digma biológico'). 

Os neurônios artificiais, distribuídos no es
paço e ligados por conexões (chamadas 'si
napses', mais um termo tomado da biologia, 
como niuitos outros na formulação conexio
nista), trocariam sinais inibitórios ou excita
tórios, competindo ou cooperando entre si. 
O comportamento inteligente emergiria da 
ação simultânea dessa coletividade, sem a ne
cessidade de elementos centralizadores. 

O estudo dos processos computacionais 
que podem ser realizados por sistemas dinâ
micos que obedecem a esse paradigma é cha
mado de neurocomputação. Os modelos cog
nitivos que esta propõe são chamados 'redes 
neurais artificiais' (ou ANNs, do inglês artifi
cial neural networks) ou 'modelos conexionis
tas' (MC). Antes de prosseguir, cabe esclare
cer que o estudo e o desenvolvimento de mo
delos conexionistas não implicam a rejeição 
da abordagem simbolista ou a negação de 
suas realizações. Trata-se, antes, de tentar, 
com o recurso às ANNs, resolver problemas 
que parecem não ser redutíveis a algoritmos. 



O sistema nervoso é constituído de cer
ca de duzentos bilhões de células de dois 
tipos: as chamadas células gliais, que 
atuam principalmente como elemento de 
suporte e nutrição, e os neurônios, célu
las especializadas em receber a informa
ção proveniente seja do próprio corpo, se
ja do ambiente externo, integrá-la e 
retransmiti-la a outras células. São eles 
que servem de modelo para as redes neu
ronais. 

Os neurônios apresentam, além de um 
corpo celular revestido por uma membra
na, uma complexa rede de prolongamen
to: são os dendritos - que podem ser 
muitos, e ramificados - e o axônio ou 
fibra nervosa, geralmente único (figura 
1). O corpo do neúrônio mede apenas al
guns milésimos de milímetro e os dendri
tos têm poucos milímetros, mas o axônio 
pode ser bem mais longo e, em geral, tem 
calibre uniforme. 

Os clendritos têm por função rec~ber as 
informações, ou impulsos nervosos, de 
outros neurônios e conduzi-las aó corpo 
celular. Ali a informação é processada e 
geram-se novos impulsos que o axônio re
transmitirá a outro neurônio com o qual 
mantém contato, geralmente através de 
um de seus dendritos (figura 2). 

Esse ponto de contato entre a termina
ção axônica de um neurônio e o dendrito 
de outro é chamado de sinapse (do grego 
synapsis, 'ação de juntar'). É pelas sinap
ses que os neurônios se unem funcional
mente·, formando redes nP-uronais. A fi
gura 3 mostra o esquema muito simplifi
cado de uma rede neuronal (convém lem
brar, para não perder de vista a comple
xidade do cérebro humano, que nele ca:. 
da um dos cem bilhões de neurônios po
de estar em contato com até dez mil ou
tros, em circuitos que se misturam e se 
enovelam). 

As sinapses funcionam como válvulas, 
sendo capazes de controlar a transmissão 
de impulsos - isto é, o fluxo da infor
mação - entre os neurônios na rede neu
ronal. Essa capacidade de regulação é 
chamada de eficiência sináptica. 

Para que possam desempenhar suas 
funções, corpo celular, dendritos, axônio 
e sinapses devem possuir determinadas 
características quanto ao modo de gerar, 
conservar e transmitir impulsos nervosos. 
Entre o interior e o exterior do neurônio 
- separados pela membrana - existe 
uma diferença de voltagem, ou potencial 
elétrico: é o chamado potencial de mem
brana. 
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Quando o neurônio está em repouso, 
o potencial de niemõrana se mantém 
constante a cerca de -60 mV (milivolts), 
o que significa que a voltagem do inte
rior no neurônio é negativa em relação à 
do meio extracelular. Esse valor da vol
tagem da célula em repouso é chamado 
de potencial de repouso . Se a voltagem 
do citoplasma se torna mais positiva que 
o potencial de repouso, diz-se que a cé
lula está despolarizada; quando a mudan
ça ocorre na direção oposta, fala-se de hi
perpolarização. 

O concomitante elétrico de um impul
so nervoso é o potencial de ação (figura 
4). Podemos descrevê-lo como um dese
quilíbrio de grandes proporções ( cerca de 
100 mV), com duração de aproximada~ 
mente um milissegundo, que o torna o 
potencial de membrana temporariamen
te positivo. Se a estimulação for suficien
temente intensa e prolongada, gera-se no 
axônio o chámado trem de impulsos: a 
emissão de uma série de potenciais de 
ação, numa freqüência determinada pe
las características da célula (figura 5). 

Assim como os axônios codificam in
formação em freqüência, os dendritos são 
especializados em decodificá-la. A chega
da de um potencial de ação à sinapse pro
voca uma leve alteração de sua voltagem, 
chamada potencial pós-sináptico. Como 
a voltagem retorna lentamente ao estado 
de repouso, impulsos que chegam dos 
mais diversos neurônios podem ser inte
grados, pois os dendritos 'somam' os efei
tos de potenciais de ação deflagrados em 
tempos diferentes. 

De esp~cial importância para a elabo
ração de redes neuronais artificiais é a 
existência de dois tipos de sinapses: as ex
citatórias, cujo efeito é despolarizar o po
tencial pós-sináptico, e as inibitórias, que 
hiperpolarizam esse potencial. As primei
ras permitem a passagem de informação 
entre neurônios; as segundas envolvem o 
bloqueio da atividade de uma célula por 
outra, impedindo ou dificultando a pas
sagem da informação. · 

A figura 6 mostra como uma rede de 
neurônios realiza uma ta,refa simples. Ne
la aparecem dois neurônios vizinhos que 
recebem impulsos de regiões distantes e 
controlam a ação de músculos flexores e 
ext~nsores de uma mesma articulação ós
sea. Como os músculos não podem ser 
acionados ao mesmo tempo, o primeiro 
neurônio a ser excitado inibe a geração 
de potenciais de ação pelo vizinho anta
gonista, através da sinapse inibitória. 
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EM BUSCA DO 
COMPUTADOR 
CRIATIVO 

A primeira tentativa de reproduzir o fun
cionamento de neurônios num modelo cog
nitivo foi empreendida por Warren McCul
loch e Walter Pitts, em 1943. Eram os chama
dos 'neurônios lógicos', que podiam ser co
nectados, formando diferentes tipos de ANN. 
Estes, além de executar tarefas lógicas ele
mentares, reconheciam padrões visuais e au
ditivos simples. 

Em 1958, Frank Rosenblatt deu mais um 
passo. Com um novo modelo, o 'Percep
tron', demonstrou que, se fossem acrescidas 
de sinapses ajustáveis, as ANNs de McCul
loch e Pitts poderiam ser 'treinadas' para 
classificar certos tipos de padrões. O Percep
tron mais simples tem três camadas: a primei
ra recebe as entradas do exterior (unidades 
'sensoriais'), a segunda recebe impulsos da 

·primeira através de conexões cuja eficiência 
de transmissão (peso) é ajustável e, por sua 
vez, envia saídas para a terceira camada ( de
nominada 'motora'). 

Esse tipo elementar de Perceptron com
porta-se como um classificador de padrões: 
classifica espontaneamente, em duas catego
rias, entradas fornecidas em seqüência arbi
trária. De início, como os pesos das conexões 
são arbitrários, a saída é também aleatória, 
mas, pelo ajuste gradual dos pesos, o Percep
tron é 'treinado' para fornecer saídas de ma
neira desejada. 

Além desse processo, que Rosenblatt cha
mou de 'aprendizado espontâneo', pode-se 
fazer com que uma ANN 'aprenda', introdu
zindo nela regras de aprendizado que espe
cificam como os pesos devem ser ajustados 
para se obter a resposta desejada para uma 
dada entrada. De fato, uma ANN pode ter to
da uma gama de modos de funcionamento, 
desde o 'aprendizado espontâneo', livre de 
qualquer regra ou supervisão, até o aprendi
zado inteiramente controlado por regras (ver 
'Sistemas que aprendem?'). 

O que Rosenblatt pretendia - e os 'novos 
conexionistas' continuam buscando - era 
projetar ANNs que fossem capazes de fazer 
'descobertas' interessantes sem necessidade de 
regras. Era um entusiasta do 'aprendizado es
pontâneo', que, segundo ele, permitiria a uma 
máquina ter idéias originais. A seu ver, esse 
tipo de aprendizado era incompatível com os 
princípios da escola simbolista, que usava a 
capacidade de manipulação simbólica do 
computador para simular diretamente os pro
cessos lógicos envolvidos em tarefas intelec
tuais como a prova automática de teoremas 
ou a tomada de decisão. Estava criada a po
lêmica que opunha, no campo da inteligên
cia artificial, conexionistas e simbolistas. 

Aolongodosanos60,ossimbolis-tastoma
ramadianteirae,em 1969,comapublicação 
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de Perceptrons, de Marvin Minsky e Seymour 
Papert, pareciam ter encerrado a disputa. O 
principal argumento do livro era que os pro
blemas de crescimento explosivo, tanto do es
paço ocupado pela memória como do tem
po requerido para a resolução de problemas 
complexos - grandes obstáculos que a escola 
simbolista enfrentava-, afetariam também, 
cedo ou tarde, as ANNs, inclusive os Percep
trons. Em particular, demonstraram que um 

M? 
neuronal que, apresentada a um conjun
to de unidades A que representam pa
drões visuais e a um conjunto de unida
des B que representam padrões olfativos, 
aprende a associar as imagens do primei
ro conjunto aos odores correspondentes, 
do segundo. 

3. Classificador - Os padrões de en
trada são classificados num número fixo 
de categorias. Em sessões de 'treinamen
to', os padrões de entrada e as categorias -
a que pertencem são repetidamente apre
sentados ao sistema. O objetivo é 'ensi
nar' a rede a classificar corretamente os 
padrões de entrada, mesmo que depois se 
apresentem ligeiramente modificados. O 
Perceptron de Rosenblatt é um exemplo 
típico desse paradigma. 

4. Detector de regularidades - A ca
da padrão E; dado como entrada é asso
ciada uma probabilidade P;. O conjunto 
de padrões de entrada equivale a uma 'po
pulação', cujas características estatistica
mente mais relevantes o sistema deve 'des
cobrir'. Ao contrário do caso anterior, em 
que lhe era dado um conjunto fixo de ca
tegorias, aqui cabe ao sistema 'inferir' as 
categorias a serem consideradas, a partir 
dos padrões dos estímulos apresentados. 

Embora diversas, todas essas formas de 
aprendizado em redes neuronais envol
vem, basicamente, a associação de pa
drões e podem ser englobadas na seguin
te definição de aprendizado em rede neu
ronal: determinação de seus pesos, de tal 
modo que padrões de atividade conside
rados como entradas sejam associados a 
padrões de atividade considerados como 
saídas. 

Uma diferença fundamental entre o 
aprendizado da rede neuronal e o apren
dizado humano é o fato de que, no caso 
da rede, quem escolhe as entradas, as saí
das e suas associações é um elemento ex
terno à rede ... aliás, um humano: o 'pro
jetista de sistema'. 

Perceptron é, por exemplo, incapaz sequer de 
distinguir um T de um e. 

O efeito do livro foi devastador e, nos anos. 
70, a abordagem conexionista ficou em se
gundo plano. Nos anos 80, porém, assistimos 
a um renascimento das ANNs. Essa retoma
da pode ser atribuída basicamente a dois fa
tores: em primeiro lugar, o avanço da tecno
logia, sobretudo da microeletrônica, que vem 
permitindo a realização física de modelos de 
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neurônios e sua interconexão em redes de mo
do antes impensável; em segundo, o fato de 
a escola simbolista, a despeito de seu suces
so na solução de determinados tipos de pro
blema, ainda não ter conseguido - nas pa
lavras do próprio Minsky, em conferência 
proferida em São Paulo em abril de 1988 -
nenhum avanço significativo em tarefas tão 
banais para um ser humano como distinguir 
um cachorro de um· gato. 

ESTRUTURA DOS 
MODELOS 
CONEXIONISTAS 

Antes de mais nada, a teoria deve definir 
cada uma das unidades computacionais do 
modelo, os 'neurônios'. Isto implica estabe
lecer uma nomenclatura coerente e um con
junto de expressões matemáticas que repre
sentem as características funcionais dessas 
unidades. 

O primeiro passo é conceituar o 'estado de 
ativação' a; (t) do neurônio N; no instante t -
um número inteiro ou real, dentro de deter-

. minados limites, que expressa grau de excita
ção ou inibição do neurônio. O conjunto dos 
estados de ativação de todos os neurônios que 
compõem a rede neuronal constitui seu 'pa
drão de atividade'. Cada unidãêfe tem uma 
'resposta' (ou 'saída') O; (t) no tempo tem 
função de seu estado de ativação a; (t), que é, 
por definição, uma 'regra de saída' /; dada 
por O; (t) = /; (a; (t)). 

Sãoasconexõesentreosneurôniosquede
terminam as características das redes neuro
nais, entre as quais a que os conexionistas 
chamam de inteligência. A especificação do 
'padrão de conexão' é portanto essencial, e 
pode ser feita pelo estabelecimento dos valo
res wij das eficiências sinápticas existentes 
entre o 'axônio' doneurônioA;eum 'dendri
to' do neurônio N;. As eficiências sinápticas 
podemserpositivas,negativasounulas,cor
respondendo, respectivamente, a sinapses ex
citatórias, sinapses inibitórias e ausência de 
sinapses. Oconjunto"devalores wijpodeser 
denotado por W. 

Deve-se definir também uma 'regra de pro
pagação', g;, cuja tarefa é integrar os impul
sos recebidos pelo neurônio N; num 'impul
so total' de entrada u; (t), que corresponde
ria ao potencial pós-sináptico das células ner
vosas. Em geral a função g; depende do con
junto de saídas e do padrão de conexão W, 
ou seja u; (t) = g; (o (t), W}. 

Por fim, o modelo conexionista requer 
uma 'regra de ativação', h; capaz de forne
cer o novo estado de ativação a; (t + ~ t) no 
momento futuro t + ~ t. De modo geral, 
aJt + ~ t) = hJaJt), u;(t)). 

Como já mencionamos, alguns modelos de 
rede neuronal têm ainda uma 'regra de apren
dizado', que permite que as eficiências sináp-
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Í
IESTADO DE ATIVAÇÃO 
" INIBIDO" 

ticas sejam alteradas e a rede neuronal mo
difique sua 'inteligência', isto é, aprenda ou 
se adapte a novas situações. 

O mais simples modelo neuronal que se po
de conceber é o chamado 'neurônio linear'. 
Nele, o estado de ativação, o impulso de en
trada e a resposta são números reais irrestri
tos, e as regras de ativação, propagação e saída 
são funções lineares. Numa rede neuronal 
com n neurônios lineares, a regra de ativação 
combina impulsos oj (t) recebidos pelo neu
rônio N; através de uma soma algébrica pon
derada pelas eficiências sinápticas w; j, isto é, 
U; (t) = 1:; = 1 W; j o1 (t). A regra de ativação 
independe do estado de ativação anterior do 
neurónio N;, sendo linear em relação ao im
pulso de entrada u; (t). Assim a; (t) = a u; (t), 
onde a é um número real positivo (figura 7). 
A resposta do neurônio linear O; (t) confun
de-se com seu estado de ativação, ou seja, a 
regra de saída é a identidade O; (t) = a; (t). 

r ESTADO DE ATIVAÇÃO 
"EXCITADO" 

U;(t) 

\_ POTENCIAL 
LIMIAR 

Com base nessas expressões, o comportamen
to do neurônio linear é expresso por O; (t) = 
E; = l · <X Wij Oj (t). 

Os modelos conexionistas que usam neu
rônios lineares têm capacidade de aprendiza
do reduzida, sendo superados pelos modelos 
neuronais não lineares. Um deles, conhecido 
como 'neurônio lógico', consiste numa célu
la com apenas dois estados de ativação: 'ex
citado' (estado de ativação unitário) e 'inibi
do' ( estado de ativação nulo). Suas regras de 
propagação e saída são idênticas às do neu
rônio linear, mas a regra de ativação não li
near determina o estado de ativação a; (t) da 
célula N;, comparando o impulso de entrada 
u; (t) com o 'potencial limiar' 0; do neurônio 
(figura 8). Assim, 

{ 

1, se u; (t) > 0; 
a; (t) = 

o, se U; (t) :s 0; 
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A introdução do parâmetro O;, com fun
ção id~ntica à do potencial limiar da célula 
nervosa, torna este modelo mais plausível pa
ra o estudo dos mecanismos de computação 
do sistema nervoso. Ele não é, contudo, sufi
cientemente sofisticado, pois tem uma regra 
de ativação descontínua, só admitindo dois 
estados de ativação. Essa deficiência é supe
rada no chamado 'neurônio semilinear', mo
delo que substitui a regra de ativação do 'neu
rônio lógico', descontínua, por uma função 
contínua em forma de S, chamada sigmóide 
(figura 9}. Esse neurônio tem, assim, infini
tos estados de ativação, contidos no interva
lo real entre zero e um. 

EMERGÊNCIA DE 
PROPRIEDADES 
DE CONJUNTO 

Mesmo que se conheça completamente o 
comportamento de cada 'neurônio' indivi
dual, quando vários deles são conectados em 
rede manifestam-se comportamentos que não 
poderiam ser previstos a partir das equações 
estabelecidas para o modelo neuronal. É es
sa emergência de propriedades de conjunto, 
ausentes do comportamento individual, que 
faz, ao mesmo tempo, o interesse e a comple
xidade dos modelos conexionistas. 

Assim, numa rede neuronal, a excitação de 
alguns neurônios desencadeia uma fase 'tran
sitória' cujo término não pode ser previsto 
com base no comportamento individual das 
unidades que a integram. Certas redes neu
ronais, uma vez excitadas, podem oscilar in
definidamente, sem dar uma resposta à exci
tação inicial. Mesmo numa rede que tenha 
uma fase transitória finita, é difícil caracte
rizar que espécie de processo computacional 
ocorreu, ao contrário do que ocorre em rela
ção ao neurônio isolado. 

Nos anos 80, a introdução do modelo co
nexionista conhecido pelo nome de seu idea
lizador, John Hopfield, permitiu esclarecer, 
por suas características computacionais e de 
estabilidade, boa parte das dúvidas até então 
existentes com relação ao processo dinâmico 
executado por certas redes neuronais. 

Físico e biólogo, Hopfield descobriu que 
a evolução de certas redes neuronais integra
das por neurônios lógicos ( ou semilineares) 
acarreta a redução do valor de uma função 
característica do sistema, denominada 'ener
gia computacional'. Ao atingir um ponto mí
nimo dessa função, a rede neuronal interrom
pe seu processo transitório, já que sua ener
gia computacional não pode se reduzir mais. 

A primeira rede neuronal definida por 
Hopfield é obtida conectando-se simetrica
mente - isto é, com wii = Wj; - um conjun
to de neurônios lógicos, supondo-se que a co
municação entre as células é instantânea e · 
que, a cada instante, um único neurônio mu
da seu estado de ativação. 
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A cada rede neuronal pode ser associada 
uma 'superfície de energia', de modo que, ao 
ser excitada com um padrão de atividade ini
cial v - representado por um ponto sobre es
sa superfície - , a rede evoluirá dinamicamen
te numa trajetória que, a cada instante, reduz 
o valor da energia computacional, tendendo 
ao ponto mais baixo que for capaz de atin
gir. Essa trajetória se encerra quando a rede 
neuronal alcança um padrão de atividade r, 
um 'padrão estável', ponto de mínimo da su
perfície de energia (figura 10}. 

Os padrões estáveis das redes neuronais de 
Hopfield são, portanto, tão numerosos quan
to os pontos de mínimo da superfície de ener
gia, de tal modo que, partindo de diferentes 
padrões de atividade, a rede converge para o 
padrão estável correspondente ao mínimo de 
energia mais próximo a seu ponto de partida. 
Assim, a cada ponto inicial, ou seja, a cada 
padrão de atividade, está associada uma tra
jetória que termina num padrão estável, for
mando um 'campo de trajetórias' (figura 11). 

Supondo que cada padrão estável represen
te um item de informação armazenado na re
de neuron~, vemos os padrões de atividade 

----

1/2 

não estáveis como itens de informação não ar
mazenados. Entretanto, dependendo de sua 
semelhança com os padrões estáveis, eles po
dem corresponder a partes significativas da 
informação armazenada. Assim, quando se 
excita uma rede neuronal com um padrão de 
atividade inicial - isto é, um item de infor
mação-:-, este segue uma trajetória que ter
mina no padrão estável mais próximo da ex
citação inicial, ou seja, no item de infor
mação armazenado que mais se assemelha 
à informação inicialmente fornecida . 

Por exemplo, se armazenarmos numa re
de de Hopfield o conjunto de números de te
lefone 230-5796, 230-4578 e 399-1522, estes se
rão padrões estáveis da rede. Se a excitarmos 
com o número 39, sua evolução dinâmica ten
derá a completá-lo, chegando a 399-1522. Já 
se usarmos para isso o número 230, chegará 
a duas opções - 230-5796 e 230-4578 - pois 
o padrão não contém informação suficiente 
para a determinação exata do número de te
lefone desejado. 

Trata-se, portanto, de um procedimento se
melhante ao da memória humana: a informa
ção total é recuperada a partir de uma infor-
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mação parcial, ou seja, tem-se uma memória 
de 'acesso pelo conteúdo', e não pela locali
zação ( ou endereço). 

Com esse modelo, Hopfield introduziu um 
novo conceito de computação e estabilidade 
em redes neuronais, além de pôr em evidên
cia interessantes propriedades exibidas pelo 
comportamento coletivo de uma população 
de neurônios. 

APLICAÇÕES A 
OTIMIZAÇÃO 
COMBINATÓRIA 

As aplicações mais imediatas da rede neu
ronal de Hopfield, como a conversão de si
nais analógicos em digitais, fornecem solu
ções apenas curiosas, já que esses problemas 
podem ser re~olvidos com eficiência por ou
tros métódos. Há, no entanto, problemas ma
temáticos relevantes, aos quais ainda não se 
pôde dar nenhuma solução satisfatória, cu
jo tratamento parece poder se beneficiar enor
memente da capacidade de computação co
letiva das redes neuronais. 

Ehtre eles estão problemas que envolvem 
encontrar, dentre um grande número de pos
sibilidades, a 'melhor' opção, segundo um cri
tério preestabelecido. Como cada possibilida
de representa em geral uma combinação di
ferente de uma coleção de objetos, o ramo da 
ciência da computação que trata dessas ques
tões é chamado de 'otimização combinató
ria'. As implicações dessa disciplina na vida 
prática são as mais variadas, como o escalo
namento de veículos de uma frota ou a loca
ção de leitos num hospital. 

JANEIRO/ FEVEREIRO DE 1991 

Para testar novos métodos nessa área, 
escolhem-se em geral problemas de enuncia
do muito simples, mas de difícil solução. Um 
deles, a que os pesquisadores sempre retor
nam, é o chamado 'problema do caixeiro
viajante'. Trata-se do seguinte: dadas n cida
des e conhecendo-se o comprimento de um 
caminho direto que liga cada uma às demais, 
um caixeiro-viajante que mora numa delas de
ve percorrer as restantes (n-1), passando uma 
só vez por cada uma, e então retornar ao pon
to de partida. O problema pede que se deter
mine a melhor combinação, isto é, a seqüên
cia de cidades que torna mínima a distância 
total que o caixeiro-viajante deve percorrer. 

Para ter uma idéia da dificuldade que esse 
problema envolve, basta lembrar que, ao ten
tar traçar esse roteiro ideal, o caixeiro tem n-1 
escolhas quanto à primeira cidade a visitar. 
Cada uma destas o remete a mais n-2 possi
bilidades quanto à segunda cidade. Só a de
terminação das duas primeiras cidades a vi
sitar envolve, portanto, um total de (n-1) (n-2) 
possibilidades, cada uma das quais remeterá 
a n-3 possibilidades no tocante à terceira ci
dade, e assim por diante. 

Ao fim e ao cabo, para planejar sua viagem 
de modo a percorrer o menor trajeto, nosso 
caixeiro-viajante, se adotasse esse método de 
enumeração explícita das possibilidades, pre
cisaria investigar (n-J)!/2 caminhos alterna
tivos. Esta expressão matemática, que fornece 
o chamado 'fatorial' de n-1, cresce de forma 
absurdamente rápida com n. Basta dizer que, 
se o roteiro envolvesse apenas 20 cidades e ele 
fosse capaz de investigar um milhão de opções 
por segundo ( o que só alguns computadores 
digitais recentes conseguem fazer), o pobre 

homem levaria mais de mil anos para chegar 
a uma conclusão. 

Este problema não derrota só caixeiros
viajantes: já ocupou muitas das mais brilhan
tes cabeças no campo da computação e con
tinua invicto. Ainda não se tem, por exemplo, 
um método de solução razoável para um va
lor de n igual a mil. Mas, embora frustradas, 
as tentativas de resolver esse problema ensi
naram alguma coisa. Sabe-se hoje que o 'pro
blema do caixeiro-viajante' é apenas um en
tre muitos com propriedades semelhantes, de 
tal modo que, se um dia for criado um algo
ritmo eficiente para resolver qualquer deles, 
os demais serão igualmente resolvidos. 

Na impossibilidade de chegar à solução 
ideal dessa classe de problemas, tem-se opta
do por buscar soluções aproximadas, e a com
putação coletiva por redes neuronais ap'itre
ce como um dos caminhos para tal. No caso 
do 'problema do caixeiro-viajante', uma so
lução viável é organizar n2 neurônios numa 
matriz n x n de neurônios e tentar programar 
a rede (isto é, estabelecer valores para seus pe
sos sinápticos) de forma que o neurônio que 
ocupa a linha X e a coluna k dessa matriz es
teja excitado num estado estável da rede se, 
e somente se, este corresponder a uma solu
ção para o problema em que X é a k-ésima ci
dade pela qual o caixeiro-viajante passa. 

Em outras palavras, os parâmetros da rede 
devem ser escolhidos de tal forma que, em 
qualquer estado estável da rede, exista exata
mente um neurônio excitado por linha e por 
coluna da matriz de neurônios. Isto significa 
que qualquer estado estável da rede corres
ponde a uma ordem para visitar as cidades, 
uma vez que cada uma destas aparece nela nu
ma posição única (figura 12). Cabe à rede es
colher uma ordem que corresponda a uma 
distância total relativamente curta a percorrer. 

• •• 
• •• 

FIGURA 12. A trajetória do caixeiro-viajante repre
sentada numa rede neuronal. 
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APLICAÇÕES À 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL 

No campo da inteligência artificial ( IA) -
que trata da solução ·computacional de pro
blemas que envolvem mais diretamente o uso 
da 'inteligência' - os modelos conexionistas 
têm promissoras aplicações. 

Jogos, como o xadrez, reconhecimento de 
imagens, prova automática de teoremas, pro
cessamento automático de linguagens natu
rais são alguns dos tópicos que a IA vem tra
tanto há pouco mais de 20 anos, com maior 
ou menor sucesso: já há programas capazes 
de jogar xadrez com razoável perícia, mas na 
área do reconhecimento de imagens os avan
ços têm sido modestos. 

Na abordagem simbolista, os problemas 
complexos do campo da IA são tratados co
mo os demais: primeiro delimita-se o espaço 
das soluções possíveis; em seguida, tenta-se 
dividir sucessivamente esse espaço em sub
problemas menos complexos, que possam ser 

· resolvidos por métodos algorítmicos. Neste 
campo, porém - como no da otimização 
combinatória - esse procedimento tem o 
grande inconveniente de exigir, para a reso
lução dos problemas, um tempo que cresce 
absurdamente, de modo nem sempre contor
nável. 

Além disto, um obstáculo maior pode se 
apresentar antes: há problemas de IA em que 
a própria-delimitação prévia de um espaço de 
soluções suscita sérias dificuldades. Como 
programar um computador para que consi
dere todos os traços possíveis de um rosto, 
dando importância a alguns em detrimento 
de outros, de modo a ser capaz de reconhecê
lo, como nós o fazemos? 

São impasses-como este que nos.recondu
zem às redes neuronais quando os problemas 

/)"o ·c) .. 0: 
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em pauta envolvem reconhecimento de pa
drões visuais ou auditivos e processamento de 
linguagens naturais. Uma dessas redes, cha
mada 'neo-cognitron' é capaz de reconhecer 
algarismos arábicos escritos a mão, mesmo 
com distorções consideráveis, dentro de cer
tos limites (figura 13). 

O tratamento simples que dão ao proble
ma do 'cubo de Necker' é outro bom exem
plo das possibilidades das redes neuronais. 
Um cubo desenhado, como o da figura 14, 

pode ser visto de várias formas, e é o reconhe
cimento da posição relativa de alguns vérti
ces que permite identificar a visão correta. 
Uma rede neuronal pode permitir isto, desde 
que contenha conexões excitatórias e inibitó
rias que espelhem a restrição de que determi
nados vértices não podem pertencer ao mes
mo ângulo de visão. 

Outro exemplo interessante é a tentativa de 
eliminar a ambigüidade inerente à linguagem 
humana,grandeempecilhoaoseutratamen
to automático para aplicações como tradu
ção, resumo e correção de t~xtos, diálogo ho
mem/ máquina etc. 

Um exemplo simples mostra como é difí
cil a solução automática desses casos de am
bigüidade. Apresentado às sentenças 'ela ba
teu o bolo' e 'ela bateu o texto', sintaticamente 
idênticas, o computador precisaria ter aces
so aos vários sentidos que o verbo 'bater' pode 
assumir segundo seu objeto direto para, por 
exemplo, poder propor uma tradução. 

As ambigüidades da linguagem podem 
ocorrer em diferentes níveis; algumas podem 
ser resolvidas pelo apelo à sintaxe, mas com 
freqüência - como no exemplo acima, que 
não embaraçaria qualquer criança - é pre
ciso considerar o significado e os possíveis pa
péis funcionais das palavras na frase. Em ou
tros casos, só o contexto permite esclarecer o 
sentido, e por vezes este vai além do 'texto', 
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envolvendo senso comum ou conhecimento 
do mundo. 

Como exemplo de solução no nível sintá
tico, tomemos as expressões 'bater a porta' e 
'bater à porta'. A presença da preposição na 
segunda altera sua estrutura sintática, o que 
permite distinguir entre esses dois significa
dos do verbo 'bater'. Mas para distinguir en
tre 'correr os olhos' e 'correr a maratona' é 
inútil apelar para a sintaxe: a distinção só po
de ser feita no nível do significado e dos pa
péis funcionais dos termos que integram es
sas duas expressões. 

Por fim, há casos em que não há solução 
possível sem referência ao contexto. Para de
cifrar a frase 'correu para o banco' - que po
de ser tanto uma instituição financeira como 
um tipo de assento - é preciso considerai o 
conjunto do texto ou mesmo conhecer a si
tuação de vida que está em questão. 

Os sistemas computacionais que buscam 
aplicar a abordagem simbolista à solução des
ses problemas apresentados pelas linguagens 
naturais vêm esbarrando em dificuldades que 
parecem insuperáveis: 

Segundo seu procedimento típico, tentam 
resolver os problemas seqüencialmente. O pri- . 
meiro passo é submeter as sentenças a um 
processador sintático. Depois, tenta-se asso
ciar significados às palavras que as compõem, 
de modo a.chegar a seu sentido global. Mas 
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é tão difícil detectar todas as possíveis ambi
güidades, e são tantos os níveis em que devem 
ser resolvidas, que esses sistemas só se mos
tram eficientes quando se usa um universo de 
discurso muito limitado. 

As redes neuronais da perspectiva conexio
nista, em contrapartida, se prestam natural
mente à execução em paralelo. Um exemplo 
que envolve a solução no nível do significa
do das palavras e de seus papéis funcionais 
na frase esclarece isto. Nas sentenças 'João 
bateu na cadeia' e 'João bateu no gato', o ver
bo 'bater' aparece com dois significados que 
podem ser assim definidos: bater-1 = 'ir pa
rar em'; bater-2 = 'surrar'. 

Na figura 15, vemos parte de uma rede que 
soluciona a ambigüidade aí presente. Cada 
unidade de entrada está ligada a uma ou mais 
unidades que representam seus significados 
possíveis. A unidade de entrada 'bater' está 
ligada, assim, aos dois significados aponta
dos: bater-1 e bater-2. Estas unidades de sig
nificado do verbo se ligam, por sua vez, a vá
rias unidades que representam os tipos de 
conceitos que correspondem aos papéis fun
cionais exigidos pelo verbo: bater-1 está liga
do a agente-1 e objeto-1 e bater-2 a agente-2 
e objeto-2. Por seu papel funcional na frase, 
objeto-! deve corresponder a um conceito de
signativo de lugar, enquanto objeto-2 deno
ta um animal. Atendendo a essa restrição, 
objeto-1 se liga à unidade lugar e esta, por sua 
vez, a cadeia, ao passo que objeto-2 se liga à 
unidade animal e esta a gato. 

Assim, no caso da sentença 'João bateu no 
gato', as unidades de entrada da neuronal 
correspondentes a ela são ativadas e, por sua 
vez, ativam todas as unidades de significado 
a que estão ligadas. As unidades homem e 
animal assumem valor 1 e transmitem a ati
vação às unidades dos papéis funcionais pos
síveis, a saber: agente-1, agente-2 e objeto-2. 
As unidadês bater-1 e bater-2 são ativadas pe
la unidade bater, mas só adquirem valor 1 
quando todas as unidades correspondentes a 
seu papel funcional também o fazem. 

Deste modo, após algumas atualizações no 
estado dos neurônios da rede, a unidade ba
ter-2 estará ativa; já bater-1 terá seu nível de 
ativação aumentado, porém ainda abaixo do 
limiar, pois, para a frase em questão, a uni
dade objeto-1 não será ativada. 

Após mais algumas atualizações da rede 
neuronal, a situação se define: como a uni
dade objeto-1 não é ativada, a bater-1 tam
bém não o será. A existência de conexões ini
bitórias entre as unidades bater-1 e bater-2 le
va a rede a se estabilizar no estado apresen
tado na figura 16, onde estão apontadas as 
unidades ativas, que indicam o sentido do ver
bo 'bater' na frase 'João bateu no gato'. 

Os temas que aqui apresentamos - como 
a aplicação de redes neuronais ao campo da 
inteligência artificial, ou aos problemas da 
otimização combinatória - têm sido objeto 
de investigações realizadas por nós no âmbi-
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AGENTE 1 OBJETO 2 

X 
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\/ 
JOÃO BATEU CADEIA GATO 

AGENTE 1 AGENTE 2 OBJETO 1 OBJETO 2 

X 
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\/ 
JOÃO BATEU 

to da Coordenação dos Programas de Pós
Graduação de Engenharia, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Entre outros tópi
cos que temos pesquisado, destacamos: sín
tese de redes de Hopfield; emprego de redes 
neuronais para a solução de problemas mate
máticos, como sistemas lineares, programa
ção linear etc.; representação do conhecimen
to por meio de redes neuronais; aperfeiçoa
mentos do uso de redes neuronais para a reso
lução do 'problema do caixeiro-viajante'; uso 
de redes neuronais para o controle de robôs e 
a detecção de falhas em plantas industriais. 
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Alguns tipos 

de resíduos in

dustriais alta

mente tóxicos não podem ser destruídos e não se transfor

marn em produtos inócuos por processos químicos. O que 

fazer com tais rejeitos .é um dos mais graves problemas 

do mundo atual, pois sua disposição inadequóda causa 

sérios prejuízos ao meio ambiente. Embora não existam 

soluções definitivas, os , danos ambientais do lixo industrial 

podem ser minimizados, com a ajuda da experiência acu

mulada na indústria nuclear. Técnicas testadas durante 

décadas para dispor o lixo atômico, . indestrutível e extre

mamente perigoso, podem ser . adaptadas 'para tratar re

síduos de outros setores, reduzindo os riscos para o am

biente e a população. 



A disposição do lixo industrial tóxi
co é um problema que vem preo

cupando as autoridades responsáveis pela 
preservação do meio ambiente em inúme
ros países, inclusive no Brasil. Sem uma 
tecnologia apropriada para dispor de for
ma segura os resíduos dos processos indus
triais, as empresas em geral acondicionam 
o lixo tóxico dentro de tambores que são 
jogados em 'aterros sanitários', e não.existe 
o menor cuidado para evitar que os tam
bores vazem com o tempo. · 

Em algumas regiões dos Estados Unidos, 
imensos mananciais de águas subterr·âneas 
já foram contaminados por vazamentos 
dos chamados 'lixões químicos', tornando 
impotáveis as únicas fontes de água dessas 
regiões. O mesmo processo já está ocorren
do no Brasil. 

Restos de pesticidas e de solventes indus
triais, borras de sistemas de tratamento de 
efluentes líquidos, rejeitos contendo metais 
tóxicos, óleos diversos e produtos petroquí
micos têm vazado para o meio ambiente. 
Em alguns casos, o vazamento ocorre vá
rios anos após a disposição dos tambores, 
tornando praticamente impossível determi
nar a origem da contaminação ou a empre
sa responsável pelo depósito. Em tais ca
sos, além de perder suas fontes de água po
tável, a sociedade ainda arca com o ônus 
de remover os tambores e descontaminar 
a área. 

No Brasil, por falta de consciência am
biental, muitas indústrias optam por jogar 
os resíduos no esgoto ( o que significa que 
chegarão aos rios) ou por despejar o lixo 
- não envasado em tambores - em um 
'terreno baldio', geralmente longe das vis
tas da população e das autoridades do meio 
ambiente. 

Uma solução abrangente para o proble
ma do lixo industrial requer o esforço de 
toda a sociedade. Um exemplo está na rea
lização de pesquisas interdisciplinares em 
universidades e centros tecnológicos, tra
balho que deve envolver profissionais das 
áreas de química, física, mecânica dos só
lidos, ciência dos materiais, engenharia hi
dráulica e engenharia nuclear, entre outros. 
A educação ambiental, em todos os níveis 
de ensino, também é parte integrante da so
lução. O cidadão conscientizado desde pe
queno do perigo que a disposição do lixo 
industrial representa para o meio ambien
te se tornará um adulto apto a detectar tais 
problemas e ver a preservação da ecologia 
como um dever e não uma obrigação da 
população e das empresas. 

Ü problema do lixo industrial pode se be- , 
neficiar de algumas tér.nicas desenvolvidas 
pela indústria nuclear para a disposição dos 
resíduos radioativos dos reatores e da in
dústria de armamento nuclear, levando em 
conta que em muitos casos o poluente tam-
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bém é indestrutível e quimicamente inerte. 
Muito pode ser aprendido com base nos er
ros e acertos da indústria nuclear, onde as 
várias soluções testadas, que a princípio pa
reciam satisfatórias, depois mostraram-se 
deficientes na proteção do meio ambiente. 

Algumas soluções mais modernas empre
gadas pela indústria nuclear podem ser apli
cadas com êxito na disposição de resíduos 
tóxicos industriais. Essas técnicas têm cer
ta confiabilidade, pois qualquer vazamen
to (no caso de rejeitos radioativos) é logo 
denunciado por detectores Geiger, sem ne
cessidade de análises de laboratório caras 
e demoradas. Como é grande o medo da 
radiação nuclear, os vazamentos rapida
mente tornam-se conhecidos do público e 
a técnica de disposição usada é denuncia
da como ineficiente. 

A disposição de resíduos atômicos exige 
grande cuidado quanto à durabilidade da 
solução adotada, pois os elementos radioa
tivos são indestrutíveis - alguns emitem 
radiação por milhares de anos após a dis
posição. Tal solução deve garantir a ausên
cia de vazamentos por, no mínimo, algu
mas dezenas de anos, até que o homem en-

FOTO 1. Riacho correndo no vale, 100m abaixo do lo
cal do despejo. 

contre soluções melhores sobre o que fa
zer com o lixo atômico. 

Os resíduos radioativos tornaram-se um 
problema grave nos anos 60, enquanto o 
lixo industrial só veio a ser uma grande 
preocupação no começo da década de 1980. 
A indústria nuclear, portanto, está 20 anos 
à frente dos ambientalistas, embora essa 
vantagem não tenha sido suficiente para 
que os especialistas desenvolvessem solu
ções definitivas. 

Desde o início da indústria nuclear, nos 
anos 40, acreditava-se que uma solução pa
ra os resíduos viria em breve e seria de fá
cil implementação. As primeiras técnicas de 
disposição do lixo atômico, porém, tiveram 
que ser reavaliadas. 

Inicialmente, os detritos radioativos 
eram colocados em tambores e jogados no 
mar, em locais onde a profundidade alcan
çava no mínimo quatro quilômetros. A es
timativa era a de que tais tambores come
çariam a vazar após um período entre 30 
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e 50 anos, dispersando lentamente a radia
ção no mar. Até hoje a Inglaterra usa a téc
nica para dispor parte de seus resíduos, mas 
os Estados Unidos suspenderam esse pro
cedimento em 1970, em função de um tra
tado internacional e da pressão de grupos 
ecológicos americanos. 

Em 1962 foram criados, nos Estados 
Unidos, os primeiros aterros públicos, ou 
depósitos governamentais para disposição 
dos resíduos radioativos, tanto do progra
ma nuclear quando de hospitais e centros 
de ensino e pesquisa. A administração des
ses 'lixões atômicos' ficava a cargo de em
presas particulares enquanto houvesse lu
gar para mais lixo. Esgotada a capacida
de, o aterro era fechado e sua administra
ção transferida para o governo federal. Os 
depósitos só aceitavam lixo radioativo de
vidamente acondicionado em tambores de 
aço, depositados em covas rasas. 

Em 1970, dois problemas provocaram 
preocupação em todos os órgãos respon
sáveis pela proteção radiológica da popu
lação: o volume de resíduos radioativos (só
lidos e líquidos) cresceu exponencialmente 
e começaram a ser observados vazamentos 
e infiltrações em lençóis freáticos utiliza
dos como fontes de água potável. Em 1977, 
os 'lixões' dos Estados Unidos acumulavam 
320 mil m3 (volume equivalente a 64 mil 
caminhões) de lixo radioativo, metade em 
resíduos líquidos e metade em sólidos. 
Vazamentos de 1 200 m3 de resíduos já ti
nham sido detectados, alguns, como o plu
tônio, com meia-vida de 240 mil anos. Em 
1982, os depósitos de lixo atômico já che
gavam a 2,3 milhões de m3, o que corres
ponde a um cubo com 130 metros de lado. 

A partir da década de 1970, foi exigido 
que as instalações para recebimento de li
xo tóxico nuclear fossem revestidas de ar
gila, para impedir tanto a entrada de águas 
externas quanto o vazamento do material 
armazenado, e que valetas fossem construí-

Restos de solventes industriais, borras 

de sistemas de tratamento de efluentes, 

rejeitos contendo metais tóxicos, óleos 

diversos e produtos petroquímiCOJ guar• 

dados em tambores têm vazado para o 

meio ambiente, contaminando as fontes 

de água potável da população, que ain• 

da arca com o custo da limpeza da área. 
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das em volta desses depósitos para desviar 
a água das chuvas. A Inglaterra determi
nou que o lixo fosse acondicionado em sa
cos plásticos resistentes e embalado em 
tambores. Os efluentes líquidos deveriam 
ser solidificados por mistura com substân
cias higroscópicas, formando sal ou 
grânulos. 

Mesmo essas soluções, porém, mostra
ram-se ineficientes . Em poucos anos foram 
observados vazamentos através de alguns 
tipos de argila e os resíduos granulados re
dissolveram-se sob a ação de águas infil
tradas. Em função dos problemas, iniciou-

: se no meio da década de 1970 um trabalho 
mais diligente para encontrar uma solução 
viável para o problema do lixo atômico. 
Novas técnicas de disposição de resíduos 
radioativos têm surgido, desde então. 

Ü plástico é usado hoje ~m larga escala, 
substituindo a argila, pois esta, apesar da 
baixa permeabilidade, ainda permite a tro
ca de poluentes entre as cavas de depósito 
e o meio ambiente. Os depósitos passaram 
a ser revestidos com filmes de PVC, que até 
o presente mostram-se eficientes. No en
tanto, a técnica também não é totalmente 
confiável, pois não é possível saber se o 
PVC não sofrerá modificações no futuro, 
em função da radiação ou de reações 
químico-físicas. 

Em tese, a solução mais aceitável no mo
mento é a solidificação dos resíduos den
tro de matrizes que não se decomponham 
ou se alterem com o tempo, mas há dúvi
das sobre a existência de tais materiais. A 
ação do tempo e do clima poderá destruir 
o revestimento em dezenas ou centenas de 
anos, impondo um problema para as ge
rações futuras. Nesse processo, os resíduos 
líquidos são evaporados sob baixa pressão 
para aumentar o teor de partículas sólidas. 
A borra resultante é misturada aos resíduos 
sólidos, formando uma pasta à qual é adi
cionado o material solidificante. 

Tal material deve obedecer a uma série 
de requisitos: resistir à percolação, tolerar 
mudanças de temperatura, permanecer es
tável na presença de radiações alfa, beta e 
gama, possuir compatibilidade com resí
duos que variam sua composição química 
com o tempo e ainda poder ser fabricado 
por processos simples e passíveis de con
trole remoto. 

A escolha tem recaído sobre vidro, ce
râmicas cristalinas e encapsulantes à base 
de cimento. Até recentemente, o material 
mais usado foi o vidro com boro-silicatos, 
menos vulnerável à percolação que os de
mais vidros e de menor custo. A França já 
possui uma fábrica que implanta ·os resí
duos radioativos nesse tipo de material. O 
cimento apresenta outro tipo de vantagem 
como solidificador, permitindo a adição de 
substâncias químicas que retêm possíveis 

A solução mais aceitável no momento 

para o tratamento do lixo atômico é a 
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vazamentos. 
A disposição dos resíduos em minas de

sativadas, processo ainda empregado, não 
é tão segura como se pensava no passado. 
Ao contrário da crença generalizada, as mi
nas de sal contêm águas e estas são corro
sivas. Micropercolações foram observadas 
em depósitos desse tipo, com perigo para 
o ambiente externo a longo prazo. Caver
nas escavadas em rocha também não são 
seguras, pois estudos sismológicos recen
tes mostram que fraturas ocorrem com 
grande freqüência. A sugestão de enterrar 
os resíduos na Antártida ou na Groenlân
dia foi descartada, pois os cientistas temem 
que em algumas centenas de anos o gelo 
possa derreter-se ou fraturar-se, expondo 
a radiação. Tal prática está formalmente 
abolida por -tratados internacionais. 

Algumas entidades têm sugerido o lan
çamento do lixo radioativo no espaço, atra
vés de foguetes dirigidos para o Sol ou pa
ra fora do sistema solar. A idéia foi des
cartada com o argumento de que o fogue
te pode falhar na subida e contaminar um 
continente inteiro na explosão. Existe, en
tretanto, um verdadeiro depósito de lixo ra
dioativo no espaço, pois cerca de 30 saté- . 
lites artificiais carregam pequenos reatores 
nucleares. 

A técnica mais recente para descontami
nar áreas onde ocorreram vazamentos tó
xicos ou radioativos é denominada vitrifi
cação in situ (no próprio local). Eletrodos 
são instalados a sete metros um do outro 
sobre a área cujo subsolo está contamina
do e espalha-se grafite na superfície. Quan
do os eletrodos são ligados a uma fonte de 
energia de grande potência, a corrente elé
trica derrete o grafite e o solo, que pene
tram no terreno e formam, ao resfriar-se, 
um bloco vítreo impermeável e com resis
tência estimada em centenas de anos . O 
material orgânico presente no solo é des-
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truído pelo calor. 
A agência governamental de proteção 

ambiental dos Estados Unidos (EPA) está 
utilizando experimentalmente o processo 
no isolamento de terrenos altamente con
taminados por elementos radioativos e por 
resíduos químicos tóxicos (pesticidas, por 
exemplo). Para algumas substâncias tóxi
cas o sistema é competitivo, em termos de 
custo, com o sistema de transporte e quei
ma em um alto-forno. O próprio transporte 
até o local do tratamento também preocu
pa as autoridades encarregadas de dispor 
o lixo atômico. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, há regras rígidas quanto à etique
tação dos tambores, às formas de armaze
namento e ao que fazer em caso de aciden
tes no percurso . . 

Algumas dessas técnicas de disposição do 
lixo atômico podem ser adaptadas, por 

FOTO 2. Último resquício de asbesto no depósito. 

26 

A questão do lixo industrial gerou 

sugestões como as de depositar re• 

síduos tóxicos em cavernas cavadas 

na rocha, enterrá-los na Antártida ou 

lançá-los no espaço, em foguetes di· 

rigidos para o Sol, mas tais propos

tas foram descartadas porque qual• 

quer falha provocaria contaminação 

em larga escala. 

cientistas ligados à área nuclear, ao trata
mento dos resíduos de indústrias químicas 
e mecânicas, especialmente nos casos em 
que tais resíduos, altamente tóxicos, não 
podem ser destruídos por métodos conhe
cidos nem transformados por processos 
químicos. 

Dois exemplos brasileiros de uso de téc
nicas do setor nuclear na disposição do li
xo tóxico industrial, envolvendo uma em
presa que tem o pó de asbesto como rejei
to, trouxeram um grande benefício para as 
comunidades envolvidas. Cancerígeno, o 
asbesto é quimicamente inerte e não pode 
ser incinerado ném destruído. 

Por desconhecimento das técnicas de dis
posição e dos perigos ambientais do asbes
to, durante dez anos a empresa jogou o pó 
em um pequeno vale, onde situavam-se as 
nascentes de um rio que abastece várias ci
dades. Quando entidades ecológicas denun
ciaram o problema, a análise das águas des
se rio revelou mais de duas mil partículas 
por litro - o desejável é que o asbesto es-
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FOTO 3. Vista da encosta onde o asbesto era despeja
do. A prefeitura local ainda joga seu lixo na área es
cura, sem vegetação. Ao lado, o antigo depósito de 
asbesto, hoje coberto por densa vegetação. 

teja ausente. Localizado em uma encosta de 
morro e ao ár livre, o depósito não permi
tia fácil acesso e o volume gigantesco im
possibilitava a remoção do material. A em
presa recebeu um prazo de 30 dias para so
lucionar o problema, sob pena de ser au
tuada e até fechada. 

Com o auxílio de pesquisadores da Uni
versidade Federal do Rio Grande do Sul, 
a empresa optou por uma técnica inspira
da na vitrificação in situ . Como o uso de 
grafite e eletricidade não seria viável, pre
parou-se um fluido de vitrificação através 
da dissolução de certas argilas em uma so
lução aquosa. As argilas foram dissolvidas 
por processos mecânicos e por dispersan
tes químicos não tóxicos ao meio ambien
te. Esse fluido tinha que ser viscoso o sufi
ciente para não escorrer ladeira abaixo mas 
não tão viscoso que não penetrasse na mas
sa porosa de asbesto. 

Através de aparelhagem de bombeamen
to projetada especialmente para esse tra
balho, a massa foi distribuída sobre a área 
do depósito durante vários dias de bom 
tempo, no que se contou com a colabora-
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ção do serviço de meteorologia. Assim, to
do o asbesto depositado no aterro foi en
capsulado em uma massa argilosa com a 
qual tinha afinidade de adsorção (reten
ção). Com a continuação do bom tempo, 
a massa vítrea endureceu e o asbesto ficou 
preso na matriz. Após mais alguns dias a 
área foi envolvida com uma camada de ar
gila natural e impermeável, recoberta com 
uma fina camada de terra fértil e hidrosse
meada com o mesmo aparelho de bombea
mento criado para aplicar o vitrificante. 

Após três meses, o órgão estadual de 
controle ambiental aprovou a recuperação 
da área. Novas medidas da presença do as
besto nas águas do rio mostraram que o nú
mero de partículas caiu de dois mil para 
cinco por litro após o tratamento. 

Técnicas de vitrificação, quando o 

resíduo é misturado a argilas espe• 

ciais e submetido a altas tempera• 

turas, vêm sendo empregadas com 

sucesso, inclusive no Brasil, para 

tratar rejeitos industriais indestru• 

tíveis e quimicamente inertes, per• 

mltindo depositá-los em depósitos 

fechados, com risco mínimo para o 

meio ambiente. 

O outro exemplo da aplicação de técni
cas de disposição de lixo radioativo ocor
reu na mesma empresa, com a utilização 
do processo de encapsulamento para tra
tar o pó de asbesto que a indústria conti
nua gerando, pois os 'lixões' a céu aberto 
foram descartados, mesmo após o desen
volvimento da vitrificação in situ. O asbes
to vem sendo misturado à argila em uma 
olaria e submetido a altas temperaturas. Es
sa massa vitrifica-se e o material tóxico fi
ca encapsulado em tijolos. Testes de lixi
viação mostraram que os tijolos podem ser 
dispostos em qualquer depósito fechado, 
sem perigo para o meio ambiente. 

Embora tal solução não seja a ideal, por 
não se saber por quanto tempo o vitrifican
te permanecerá estável, é uma sugestão pa
ra resolver o problema dos 'lixões' indus
triais já existentes que estejam poluindo o 
meio ambiente e cuja remoção seja impos
sível. A construção de drenos profundos 

em volta dos depósitos poderá reduzir a 
possibilidade de a água entrar em contato 
com o material vitrificado, minimizando a 
poluição dos lençóis hídricos. 

A técnica de encapsulamento foi empre
gada, em caráter experimental, com bons 
resultados, na disposição de cinzas indus
triais, de rejeitos do beneficiamento do car
vão e da borra da indústria petroquímica, 
que contém metais, óleos e hidrocarbone
tos tóxicos. 

Para avaliar se os produtos finais desses 
tratamentos podem ser dispostos em ater
rbs, montou-se na UFRGS um laboratório 
de simulação de intempéries, similar aos 
utilizados pela indústria nuclear, para ava
liar a lixiviação de resíduos radioativos. A 
ação de vários anos de chuvas, ventos e va
riações de temperatura sobre os resíduos 
sólidos é simulada em poucas semanas, per
mitindo verificar a eficiência dos tratamen
tos de vitrificação e encapsulamento quan
to a vazamentos, rupturas e percolações. 
A indústria carbonífera usou esse labora
tório recentemente para avaliar a toxicidade 
das cinzas e rejeitos do carvão antes que 
um novo veio fosse explorado. 

Todos esse exemplos deixam claro que 
as técnicas desenvolvidas pela indústria nu
clear para dispor seus rejeitos radíoativos 
podem ter grande utilidade para a disposi
ção de resíduos industriais tóxicos. As ins
tituições de pesquisa do país podem, por
tanto, prestar uma grande contribuição às 
iniciativas de conservação do meio ambien
te, adaptando tais técnicas às necessidades 
da indústria nacional. É uma forma de re
tribuição à sociedade que as sustenta. 
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s pragas de insetos que afligem a 
agricultura, em todo o mundo, 

têm sido tradicionalmente combatidas pelo 
uso, em larga escala, de praguicidas varia
dos, causando sérios prejuízos ao meio am
biente. Em função do problema ecológico, 
vêm sendo investigados outros processos de 
controle de pragas. Pesquisas realizadas nas 
últimas décadas mostraram que as plantas 
possuem um sistema natural de defesa con
tra insetos, que consiste principalmente na 
produção de compostos químicos capazes 
de tirar seu apetite ou afetar seu sistema di-

. gestivo (ver 'Alelopatia: a defesa das plan
tas', em Ciência Hoje n? 62). 

· Aproveitando a possibilidade, cientistas 
têm procurado f qrtalecer tal sistema de de
fesa, já que essa técnica de controle de pra-

AS ETAPAS DA DIGESTÃO 
AMILASE 

gas de insetos oferece poucos riscos de de
sequilíbrio ecológico. Dentro dessa estra
tégia de ação, um gene de uma bactéria 
(Bacillus thuringiensis) e do feijão de cor
da (Vigna unguiculata) foram introduzidos, 
por engenharia genética, em plantas de ta
baco (gênero Nicotiana), que se tornaram 
resistentes a lagartas, que representam uma 
séria praga dessa cultura. Em ambos os ca
sos, os genes introduzidos induzem a pro
dução de proteínas que lesam o tubo diges
tivo das lagartas. 

A técnica de introdução em vegetais de 
genes heterólogos (de outros organismos) 
está se tornando rotineira, mas a identifi
cação dós genes úteis para a transferência 
continua a ser um problema, e a dificulda
de maior reside no pequeno conhecimento 
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existente sobre a fisiologia digestiva dos in
setos. Tal conhecimento indicaria as pro
teínas relacionadas às funções digestivas 
mais suscetíveis de se tornarem alvos dos 
compostos produzidos nas plantas por in
fluência de genes introduzidos, assim co
mo revelaria a durabilidade (o tempo de 
atuação) desses produtos no tubo digesti
vo dos insetos. 

Nosso envolvimento com o estudo da fi
siologia digestiva dos insetos foi casual. 
Tentávamos, no Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo (USP), determi
nar o conteúdo de proteínas e aminoáci
dos livres nos tecidos de larvas da mos
ca-dos-bananais (Rhync,hosciara america
na), em um projeto sobre a metamorfose 
desse inseto. Para essa determinação, os te-

Sempre que tomamos uma refeição es
tamos ingerindo principalmente três tipos 
de substâncias: carboidratos, proteínas e 
lipídios. É desses compostos que os or
ganismos retiram a energia para os pro
cessos vitais e os precursores para a sín
tese dos compostos específicos de que ne
cessitam. Para que tais substâncias pos
sam penetrar nas células do tubo digesti
vo de um animal, de onde serão distribuí
das para todo o corpo, precisam ser que
bradas em pequenos fragmentos. Esse 
processo é chamado de digestão. 

A digestão é realizada por uma série de 
enzimas que atuam em seqüência e vão 
reduzindo os polímeros do alimento 
(principalmente.amido e proteínas) a frag
mentos de tamanho cada vez menor. As 
enzimas que agem primeiro sobre os po
límeros são chamadas enzimas de diges
tão inicial, ou polímero-hidrol~ses. En
tre essas está a amilase (figura 1), enzi
ma que quebra o amido, principal carboi
drato dos alimentos, e a tripsina (figura 
2), enzima que quebra proteínas (protei
nase) mais difundida no reino animal. 

As enzimas que atuam sobre o alimen
to parcialmente digerido, já reduzido a 
moléculas de tamanho médio ( oligôme
ros), são conhecidas como enzimas de di
gestão intermediária ou oligômero-hidro
lases. Entre elas está a aminopeptidase, 
responsável pela retirada de aminoácidos 
de uma das extremidades da cadeia de 
proteínas. Enzimas de digestão terminal 
são as que atuam sobre moléculas peque
nas, que exigem apenas uma quebra pa
ra resultarem em moléculas (monômeros) 
absorvíveis pelas células. Exemplos des
se tipo de enzima são a maltase, que di
vide a maltose em duas moléculas de gli
cose, e a dipeptidase, que cinde a ligação 
entre dois aminoácidos (dipeptídeo). 
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cidos eram homogeneizados em soda con
centrada (meio básico) antes de serem ana
lisados. Ao estudarmos o tubo digestivo, 
os resultados foram surpreendentes: qua
se não havia proteína e a quantidade de 
aminoácidos livres era muito grande. 

No entanto, quando a homogeneização 
inicial dos tecidos era feita em meio ácido, 
antes da determinação, os resultados eram 
os esperados, tanto para proteínas como 
para aminoácidos, o que sugeria a existên
cia de uma proteinase digestiva (ver 'As eta-~ 
pas da digestão') ativa em soda. Essa des~ 
coberta levou-nos a estudar as enzimas di
gestivas e a fisiologia da digestão nos inse
to_s. Embora enzimas digestivas de inseto 
ativas em soda já tivessem sido descritas, 
sem despertar maior interesse científico, ve
rificamos que a organização espacial da di~ 
gestão nos insetos era pouco conhecida. 
Não se sabia, por exemplo, em que com
partimentos do intestino médio dos inse
tos (figura 3) as diferentes fases da diges
tão ocorriam. 

Esse relativo desconhecimento era con
seqüência das dificuldades que os pesqui
sadores encontravam para coletar amostras 
de enzimas de diferentes regiões do tubo 
digestivo dos insetos. Também decorria de 
uma inadequada diferenciação entre as en
zimas secretadas para o intestino e as enzi
mas ali presentes por descamação celular 
e/ou por destruição de tecidos, durante a 
dissecção. Além disso, nenhum pesquisa
dor havia tentado separar as enzimas que 
atravessavam a membrana peritrófica das 
que eram apenas adsorvidas a essa mem
brana, ou procurado identificar enzimas 
restritas ao espaço situado entre essa mem
brana e as paredes intestinais ( espaço ecto
peritrófico). 

Ü inseto que estudávamos apresentava ca
racterísticas morfológicas favoráveis a um 
amplo estudo sobre a organização de seu 
processo digestivo. O conteúdo da mem
brana peritrófica nesse inseto é pastoso e 
o fluido ectoperitrófico é quase totalmen
te restrito ao lúmen (espaço interno em um 
órgão) de seus dois grandes cecos, situados 
na região anterior do ventrículo. Tais -ca
racterísticas facilitam a dissecção da mem
brana peritrófica, com pequena perda das 
enzimas existentes em seu interior, e per
mitem a retirada de fluido ectoperitrófico 
através da punção dos cecos com um tubo 
capilar. 

Determinações enzimáticas realizadas em 
células intestinais e em espaços luminais ex
teriores e interiores à membrana peritrófi
ca de larvas de R. americana (ver 'Como 
identificar enzimas') mostraram que a ami
lase, a tripsina e a aminopeptidase são se
cretadas para o espaço ectoperitrófico, mas 
apenas as duas primeiras penetram no es
paço endoperitrófico, pois a aminopepti-
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INTESTINO 
ANTERIOR MÉDIO POSTERIOR 

TÚBULO DE ! ,::S MALPIGHI : 

BOCA 

.;-:~:/;CEO: ÀNUS 
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ESPAÇO ECTOPERITRÓFICO : CÓLON ! 

ESPAÇO ENDOPERITRÓFICO ~ RETO ~ 

FIGURA 3. Diagrama generalizado do tubo digestivo dos insetos. O intestino anterior e o posterior são revesti
dos por quitina, o que os torna impermeáveis à maioria das substâncias. O proventrículo é um órgão tritura
dor em alguns insetos e em outros apenas uma válvula que regula a entrada de alimento no intestino médio, 
principal sítio de digestão e absorção de nutrientes. A membrana peritrófica, permeável a compostos de ta
manho molecular médio, é uma estrutura quitino-protéica que envolve o alimento no ventrículo, e os túbu
los de Malpighi são órgãos excretores. 
~~-
~~iiiiiiiliiiita, ..... _ 

dase não é capaz de atravessar a membra
na peritrófica. Os ensaios revelaram ainda 
que a maltase e a dipeptidase estão restri
tas às células intestinais. 

Os resultados obtidos apóiam a conclu
são de que o processo digestivo nessa lar
va ocorre em três fases especialmente se
paradas. A primeira ocorre no espaço en
doperitrófico: polímero-hidrolases (amilase 
e tripsina) realizam a dispersão e/ou dimi
nuição do peso molecular dos polímeros do 
alimento, que se difundem então para fo
ra da membrana peritrófica. A segunda fa
se da digestão ocorre no fluido ectoperitró
fico (principalmente nos cecos) e consiste 
na hidrólise das moléculas poliméricas ·do 
alimento até restarem dímeros e/ ou peque
nos oligômeros. Finalmente, a maior par
te da digestão terminal ocorre nas células 
dos cecos. 

Na época de nossa pesquisa (1976), as in
formações sobre digestão terminal em inse
tos eram conflitantes. A maioria dos traba
lhos sugeria que todas as enzimas· digestivas 
eram secretadas e que a digestão terminal, 
portanto, seria luminal, mas alguns sugeri
am que a digestão terminal seria intracelu
lar. Tal situação lembrava o sucedido com 
os estudos de digestão terminal em mamí
feros. Durante a década de 1930, os traba
lhos mostravam daramente que a digestão 
terminal de carboidratos em mamíferos 
ocorria sob a ação de enzimas restritas às 
células intestinais. Na década de 1940, po
rém, trabalhos realizados por George E. 
Palade e colaboradores na Rockefeller Uni
versity (Estados Unidos), sobre mecanis
mos de secreção da tripsina pancreática, fo
ram tão influentes que levaram ao estabe
lecimento do paradigma segundo o qual to
das as enzimas digestivas seriam secretadas, 
o que dominou os meios científicos até a 
década de 1960, quando foi inequivocamen
te demonstrado que as dissacaridases eram 
restritas às microvilosidades intestinais. 

Utilizando técnicas inspiradas em traba
lhos feitos principalmente com mamíferos 
(ver 'Purificação de microvilosidades'), foi 
possível mostrar que as enzimas envolvidas 
na digestão terminal eram proteínas inte
grantes das microvilosidades das células dos 
cecos de R. americana. Os resultados ob
tidos deixaram claro como se organizava 
espacialmente a digestão nessa larva, mas 
levantaram dois problemas, tornando ne
cessário explicar por que a digestão termi
nal e a absorção de nutrientes ocorriam na 
região anterior (nos cecos) e não em uma 
região posterior do tubo digestivo, como 
se verifica nos mamíferos, e por que parte 
da digestão ocorria somente no espaço ec
toperitrófico. 

Ü confinamento ao espaço ectoperitrófi
co de enzimas digestivas envolvidas na di
gestão intermediária foi por nós interpre
tado como um mecanismo para economi
zar enzimas, já que, presumivelmente, ape
nas as enzimas que penetrassem no espaço 
endoperitrófico seriam excretadas rapida
mente. Para testar essa hipótese, medimos 
as taxas de excreção das enzimas digesti
vas luminais, e para nossa surpresa cons
tatamos que cerca de 80% das enzimas di
gestivas, mesmo as lançadas dentro da 
membrana peritrófica, não eram excreta
das após um período de tempo igual ao 
tempo de tráfego do bolo alimentar. 

Para explicar o fato, postulamos a exis
tência de umà circulação endo-ectoperitró
fica de enzimas. De acordo com esse mo
delo, as enzimas digestivas entram no es
paço endoperitrófico anterior e retornam 
ao espaço ectoperitrófico ao longo do tu
bo digestivo, à medida que as moléculas 
poliméricas hidrolisadas por elas tornam
se suficientemente pequenas para acompa
nhá-las através da membrana peritrófica. 
As enzimas e as moléculas são a seguir 
transpo.rtadas para os cecos (onde ocorre 
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' As microvilosidades são projeções em 
forma de dedos existentes em todas as cé
lulas que revestem cavidades corpóreas. 
Medem um micrometro (milionésima par
te do metro) nas células do intestino hu
mano, e podem chegar a cinco microme
tros no tubo digestivo dos insetos (figura 
4) . Existem evidências seguras de que em 
mamíferos e outros vertebrados várias en
zimas digestivas são proteínas integran
tes da membrana dessas microvilosidades. 
Muitas vezes tais enzimas estão situadas 
ao lado de proteínas que levam glicose ou 
aminoácidos, produzidos pela ação enzi
mática, para dentro da célula. A ação 
conjunta é tão eficiente que, colocando 
sacarose (glicose ligada a frutose) e gli
cose livre em um segmento de intestino 
de mamífero, a glicose presente na saca
rose é absorvida antes da glicose livre. 

Para demonstrar que uma enzima está 
presente nas microvilosidades é necessá
rio purificar essas estruturas, ou obter 
frações celulares onde elas predominem, 
e detectar a atividade enzimática nessas 
preparações. É possível obter uma fração 
rica em microvÍlosidades do tubo diges
tivo de insetos usando-se três processos: 
o fracionamento .subcelular, a precipita
ção diferencial por íons cálcio e o desta
camento com ultra-som brando. 

No fracionamento sub.celular, o tecido 
é homogeneizado (suas células são rom
pidas) utilizando-se um homogeneizador 
do tipo Potter-Elvehjem (figura 5). A ho
mogeneização libera o núcleo e as orga
nelas citoplasmáticas (mitocôndrias, lisos
somos, vesículas de secreção etc.) e pro
duz fragmentos de diferentes tamanhos 
do retículo endoplasmático e da membra
na plasmática. Esse material é submeti
do a centrifugações sucessivas, produzin
do frações em que certas partículas celu
lares predominam. Tais frações podem 
ser empregadas para determinação de ati
vidades enzimáticas e para observações ao 
microscópio. As membranas celulares 
fragmentadas formam espontaneamente 
vesículas fechadas. Como os fragmentos 
de membrana produzidos nesse método 
são grandes, formam vesículas maiores, 
que se sedimentam junto com os núcleos 
celulares. As vesículas ( com microvilo
sidades) assim produzidas têm a aparên
cia de um ouriço-do-mar, quando obser
vadas ao microscópio de fase. 

No método de precipitação diferencial, 
o tecido é homogeneizado com um apa
relho semelhante a um liquidificador, que 
produz fragmentos de membrana bem 
menores que os resultantes do uso do ho
mogeneizador Potter-Elvehjem. Ao ho-

mogeneizado adicionam-se íons de cálcio, 
que têm a propriedade de agregar parte 
do retículo endoplasmático, mitocôndrias 
e membranas plasmáticas que não tenham 
microvilosidades. Essas estruturas sedi
mentam-se a baixa rotação (5 500 xg, dez 
minutos), enquanto as membranas com 
microvilosidades só se sedimentam em ro
tações elevadas (20000xg, 15 minutos), em 
função de seu glicocálix muito desenvol
vido. O glicocálix é formado por cadeias 
de carboidratos que se ligam às proteínas 
integrantes da membrana e parecem fios 
de cabelo ao longo das microvilosidades. 
Como durante a homogeneização do te
cido a membrana é muito fragmentada, 
não é possível ver microvilosidades estru
turadas ao microscópio eletrônico (figu
ra 6), mas apenas pequenas vesículas, que 
só podem ser identificadas como deriva
das de microvilosidades pela permanên
cia do glicocálix. 

O tratamento de fragmentos do teci
do com ultra-som brando leva à quebra 
das microvilosidades na base. Uma cen
trifugação a baixa rotação (5 000 xg, 15 

min.) sedimenta o tecido remanescente, 
e uma centrifugação a rotação elevada 
(12 000 xg, 30 min.) sedimenta as micro
vilosidades isoladas, que na maioria dos 
casos mantêm sua estrutura (figura 7). 

FIGURA 4. Aspectos das células ventriculares de insetos: em A (aumento de 350x) vê-se o setor dos cecos da larva de R. americana, com seu lúmen (zonas claras 
no meio da fotografia); em B (aumento de 4 OOOx) vê-se uma parte do ápice do tecido, com microvilosidades de várias células; e e (aumento de 70 OOOx) mostra 
um detalhe de algumas microvilosidades, destacando a presença de glicocálix (setas). 
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COMO IDENTIFICAR ENZIMAS 
Para detectarrnos urna enzima em um 

fluido biológico ou em células, mistura
mos urna parte desse fluido ou um homo
geneizado dessas células com o substrato 
da enzima (molécula sobre a qu'al a enzi
ma vai agir). Após certo tempo, verifica
mos se houve aparecimento do produto 
da ação enzimática. Corno às vezes as rea
ções necessárias para a detecção desse 
produto são bastante complexas, foram 
desenvolvidos substratos sintéticos, que 
têm propriedades semelhantes aos da mo
lécula natural, mas geram um produto fá
cil de detectar. 

DETERMINAÇÃO DE CARBOIDRASES 

Cada cadeia de amido possui urna ex
tremidade redutora (capaz de doar elé
trons a determinados aceptores). Quan
do a arnilase quebra urna ligação de ami
do, nova extremidade redutora é forma
da, corno é visto na figura L A ativida
de da arnilase pode ser deterrninâda veri
ficando-se o aumento do número desses 
grupos redutores, com o emprego de um 
aceptor de elétrons que muda de cor ao 
ser reduzido. Para medir a rnaltase é usa
do um procedimento que detecta (_) apa
recimento de glicose a partir de maltose 
hidrolisada pela enzima. Adiciona-se um 
reagente que contém um corante reduzi
do e duas enzimas: a glicose-oxidase, que 
oxida a glicose produzindo ácido glicô
nico e água oxigenada, e a peroxidase, cu
ja presença faz com que a água oxigena
da oxide o corante, que muda de cor. 

DETER~INAÇÃO DE PROTEINASES 

A tripsina hidrolisa ligações internas da 
proteína onde estejam envolvidos um 
aminoácido arginina ou lisina. Um subs
trato sintético - benzoil-arginina-p-ni
troanilida (BAPA) - torna o ensaio mui
to fácil. Esse composto, incolor, possui 
a mesma ligação que seria hidrolisada no 
substrato natural. A ação da tri"psina, po
rém, causa o surgimento de urna substân
cia amarela, p-nitroanilina, facilmente 
quantificada. O mesmo princípio é utili
zado na detecção de arninopeptidase, com 
outro substrato sintético: leucina-p
nitroanilida. A dipeptidase, ao quebrar 
dipeptídeos, produz dois aminoácidos quç 
são quantificados com a ajuda de um rea
gente semelhante ao usado para medir gli
cose. Este reagente, porém, contém a en
zima arninoácido-oxidase no lugar da 
glicose-oxidase. 
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FIGURA 8. Representação dos fluxos de água intestinais e da circulação endo-ectoperitrófica de enzimas di
gestivas. A água (setas tracejadas) é transportada para o lúmen ventricular em direção aos cecos, onde é 
absorvida. As enzimas digestivas que fazem o ataque inicial ao alimento (setas em cinza) entram no espaço 
endoperitrófico anterior e são recuperadas para o espaço ectoperitrófico gradativamente, à medida que as 
moléculas dos polímeros digeridos tornam-se pequenas o suficiente para acompanhar as enzimas através 
da membrana peritrófica. As enzimas e os nutrientes são então levados para os cecos, onde se dá a digestão 
final e a absorção do alimento. Nos insetos sem cecos, o ventrículo anterior faz o papel destes. 

A LÚMEN B 

(} 

/ 
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FIGURA 9. Representação das células ventriculares envolvidas em absorção e secreção de água nos insetos. 
As células absorvedoras (A) caracterizam-se por apresentar um grande pregueamento da membrana basal 
(abaixo), formando canais estreitos, que têm uma série de protuberâncias do lado citoplasmático. Supõe-se 
que tais protuberâncias sejam bombas que transportam íons para o interior dos canais, gerando uma eleva
da pressão osmótica, responsável, por' sua vez, pela remoção de água das células para os canais (setas) e, 
conseqüentemente, do lúmen para as células. A resultante é uma transferência de água do lúmen intestinal 
para o meio circulante do inseto (hemolinfa). O processo consome energia na forma de ATP, fornecido pelas 
mitocôndrias vizinhas aos canais. As células secretoras de água (BI caracterizam-se por uma membrana ba
sal modificada em canais amplos que quase atingem o ápice da célula. Não é claro qual é o mecanismo de 
secreção de água por essas células, embora seja provável que o fluxo (setas) seja causado por secreção de 
íons no ápice celular, junto às microvilosidades (acima). · 
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a digestão terminal e a absorção) graças a 
um fluxo provocado por água secretada no 
ventrículo e absorvida nos cecos (figura 8). 

O modelo prevê a existência de mais trip
sina na região anterior do ventrículo do que 
na posterior, já que na primeira as proteí
nas do alimento ainda apresentariam peso 
molecular elevado, retendo a e'nzima, en
quanto na segunda as moléculas seriam me
nores, permitindo a saída da tripsina atra
vés da membrana peritrófica e seu deslo
camento em sentido inverso ao do bolo ali
mentar. O modelo prevê também que, se 
as larvas forem alimentàdas com uma die
ta muito mais rica em proteínas que sua 
dieta usual, o gradiente de tripsina ao lon
go do ventrículo deve desaparecer. Nessas 
condições, grande parte das proteínas do 
alimento chegariam ao ventrículo posterior 
quase intactas, impedindo a difusão da 
tripsina para fora da membrana peritrófi
ca e seu retorno à região anterior. Nossas 
experiências confirmam as previsões do 
modelo. 

Posteriormente constatamos que as en
zimas luminais que não atravessavam a 
membrana peritrófica eram muito grandes 
e assim pudemos estimar o diâmetro dos 
poros dessa membrana - entre sete e oito 
nanômetros. Com a ajuda do biologista ce
lular Alberto F. Ribeiro, do Instituto de 
Biociências da USP, conseguimos relacio
nar a morfologia ultra-estrutural das célu
las intestinais de R. americana e os fluxos 
postulados (figura 9). 

A descoberta da circulação endo-ectope
ritrófica de enzimas permitiu entender por 
que a digestão terminal e a absorção de nu
trientes nos insetos ocorrem na região ante
rior do ventrículo. Além disso, ficou mais 
clara a função da membrana peritrófica: ela 
compartimenta o processo digestivo lumi
nal. Tal compartimentação permite a circu
lação endo-ectoperitrófica das polímero-hi
drolases e a restrição ao espaço ectoperitró
fico das oligômero-hidrolases, diminuindo 
a excreção de ambas as classes de enzimas. 

Isso leva à inferência de que tal membra
na só pode faltar em insetos que não dige
rem polímeros, como os que sugam néctar 
(borboletas, por exemplo). Formado prin
cipalmente de açúcares, o néctar não apre
senta polímeros a serem digeridos. As bor
boletas, como esperado, não possuem uma 
membrana peritrófica. 

A função proposta agora para amem
brana peritrófica é claramente superior à 
tradicional, que atribui a essa membrana 
apenas o papel de proteção contra o efeito 
abrasivo dos alimentos, mas não explica a 
presença dessa membrana em insetos (mos
quitos, por exemplo) que se nutrem de san
gue. Este não tem efeito abrasivo sobre o 
epitélio ventricular, mas é rico em proteí
nas que devem passar inicialmente por uma 
digestão luminal. 
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FIGURA 10. Relações filogenéticas entre as principais ordens de insetos e números aproximados de espécies atuais (percentagens do total de insetos, que somam 
cerca de 860 mil espécies). As linhas sólidas mostram os ramos a partir do momento em que aparecem no registro fóssil, e as linhas tracejadas mostram possíveis 
distribuições geológicas baseadas em evidência indireta. 

Os trabalhos com R. americana mostra
ram como a digestão está espacialmente or
ganizada em um inseto com cecos intesti
nais, mas como seria essa organização em 
um inseto sem os cecos? Para resolver esse 
interessante problema, sugerimos o estudo 
da larva da mariposa Erinnyis ello(Lepidop
tera) como tema de doutorado a Custódio 
D. Santos, agrônomo do Departamento de 
Química da Escola Superior de Agricultu
ra de Lavras. Seu trabalho mostrou que a 
região anterior do ventrículo de E. e/lo ab
sorve água, como os cecos de R. america
na, e que os demais aspectos do processo 
digestivo das duas larvas eram semelhantes. 

Em função desse resultado, julgamos 
que a organização básica do processo di
gestivo fosse igual em todos os insetos. 
Quando Fernando Bastos, estudante de 
biologia, ligou-se ao grupo, estudando por 
nossa sugestão o verme-da-farinha (Tene-
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brio molitor), larva de um besouro (Co
leoptera), esperávamos resultados seme
lhantes aos já obtidos. A presença da cir
culação endo-ectoperitrófica foi confirma
da, mas para nossa surpresa todas as enzi
mas da larva (exceto aminopeptidase) eram 
solúveis e de tamanho pequeno. Logo, to
da a digestão (exceto a digestão final de. 
proteínas) ocorria no interior da membra
na peritrófica. Isso sugeriu que a filogenia 
era mais importante que a morfologia gros
seira do tubo digestivo na determinação do 
padrão de digestão. 

Üs insetos Neoptera - todos os insetos 
alados, exceto as ordens Ephemeroptera e 
Odonata (efeméridas e libélulas) - são 
usualmente divididos em três grandes gru
pos: Polyneoptera, Paraneoptera e Holo
metabola (figura 10). Polineópteros in
cluem as ordens Dictyoptera (louva-deus e 

baratas), Isoptera (cupins) e Orthoptera 
(gafanhotos e grilos). Entre os paraneóp
teros a ordem principal é Hemiptera (per
cevejos e cigarras), enquanto as principais 
ordens reunidas em Holometabola são Co
leoptera (besouros), Hymenoptera (vespas, 
abelhas e formigas), Diptera (mosquitos e 
moscas), Trichoptera (frigâneas) e Lepi
doptera (mariposas e borboletas). As três 
últimas, mais recentes evolutivamente, são 
também chamadas ordens Panorpóides. 

As relações filogenéticas entre os orga
nismos são desvendadas atualmente atra
vés do dadismo, técnica que depende pou
co do uso de fósseis, desenvolvida a partir 
de 1950 principalmente por Willi Hennig, 
do Museu de História Natural de Stuttgart 
(Alemanha). O dadismo parte do princí
pio de que durante a evolução ocorrem mu
danças no estado dos caracteres de um da
do organismo. 
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FIGURA 11. Representação dos fluxos de água (setas tracejadas) e da circulação de enzimas digestivas (setas 
em cinzai em ancestrais hipotéticos dos insetos. Nos ancestrais Neoptera (A), as enzimas digestivas ventri
culares passam para o papo. O contrafluxo depende da secreção de água pelos túbulos de Malpighi e sua 
absorção pelos cecos. Os ancestrais Holometabola (B) são semelhantes, exceto que a secreção de água ocorre 
no ventrículo posterior. Os ancestrais Panorpóides (C) apresentam contrafluxo de água igual ao dos ances
trais Holometabola, as enzimas ventriculares não são encontradas no papo e somente as enzimas envolvidas 
na digestão inicial atravessam a , embrana peritrófica. 

O estado de um caráter é denominado 
ancestral se for evolutivamente anterior a 
outro estado de caráter (este chamado de 
derivado). O reconhecimento é feito com
parando-se os caracteres de grupos, rela
cionados dois a dois: o caráter ancestral é 
encontrado nos dois grupos, enquanto o 
caráter derivado é encontrado apenas em 
um deles. Supõe-se que quanto mais deri
vado for um caráter (mais diferente doca
ráter ancestral), menor o número de espé
cies que compartilham esse caráter. 

Usando esses conceitos, os zoólogos reú
nem em grupos os animais que comparti-
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lham caracteres derivados de uma condi
ção ancestral hipotética. Os caracteres em
pregados no processo são morfológicos. Os 
ancestrais hipotéticos são a seguir usados 
para montar relacionamentos hierárquicos 
dos grupos animais, permitindo sua clas
sificação em gêneros, famílias etc. Duran
te a pesquisa, ocorreu-nos a possibilidade 
de utilizar procedimento semelhante para 
propor estados ancestrais dos sistemas di
gestivos e assim construir hipóteses sobre 
como esses sistemas teriam evoluído. 

Embora tivéssemos estudado pouquíssi
mas espécies, os caracteres que pretendía-

mos considerar eram certamente menos va
riáveis que os morfológicos, usados pelos 
zoólogos. Assim, com base nos resultados 
obtidos para Diptera e Lepidoptera, ima- · 
ginamos um ancestral para esses dois gru
pos de insetos, a que denominamos ances
tral Panorpóide. Comparando esses resul
tados com os obtidos com Coleoptera, con
cebemos um ancestral que pudesse ter da
do origem tanto aos Coleoptera quanto aos 
Diptera e Lepidoptera, a que denominamos 
ancestral Holometabola 1(figura 11). 

O trabalho feito deixou claro que o aper
feiçoamento da hipótese sobre a evolução 
dos sistemas digestivos dos insetos exigia 
o estudo de indivíduos representativos de 
grupos taxonômicos não investigados, co
mo moscas (Diptera superior) e gafanho
tos (Orthoptera). Fernando P. Espinoza
Fuentes, da Pontificia Universidad Cató
lica de Quito (Equador), ingressou em nos
so grupo nessa ocasião (1982}, e usou co
mo objeto de estudo em seu doutorado a 
larva da mosca doméstica (Musca domes
tica), que vive em ambientes altamente in
fectados e se alimenta das bactérias presen
tes nesses locais. 

A dieta das moscas foi bem demonstra
da por cientistas dos laboratórios do Me
dical Corps de Israel, que conseguiram 
criar esses insetos fornecendo-lhes apenas 
culturas bacterianas como alimento. Outro 
resultado interessante foi obtido por Ber
nard Greenberg, na Universidade de Illinois 
(Estados Unidos). Ele mostrou que as bac
térias presentes no alimento ingerido pelas 
moscas são mortas na região média do ven
trículo, que apresenta alto índice de acidez 
(pH 3,1), resultando em fezes praticamen
te estéreis. 

Os resultados obtidos em nosso labora
tório levaram a um avanço importante no 
conhecimento do processo digestivo da lar
va da mosca. Detectamos quantidades ele
vadas de amilase na região anterior do ven
trículo, enquanto na região média, além.de 
pepsina (uma proteinase já conhecida em 
mosca), encontramos também lisozima, en
zima que ataca as paredes de bactérias, 
matando-as. Já se sabia que o amido pro
tege bactérias da ação deletéria de valores 
baixos de pH. Nossos resultados revelaram, 
portanto, que a mosca está bem equipada 
para matar bactérias, pois o amido presente 
no alimento é parcialmente digerido (hidro
lisado pela amilase) na região anterior do 
ventrículo, tornando as bactérias mais sus
cetíveis à ação do pH baixo, da lisozima e 
da pepsina presentes no ventrículo médio. 

O material extravasado das bactérias 
mortas passa para o ventrículo posterior, 
onde as digestões inicial, intermediária e fi
nal ocorrem, de forma semelhante à des
crita para a larva de R. americana, com a 
região inicial do ventrículo posterior da lar-
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va da mosca funcionando como os cecos 
da outra larva. 

Trabalhos feitos com gafanhotos, prin
cipalmente por Julian T. Dow, na Univer
sidade de Cambridge (Inglaterra), haviam 
mostrado que esses insetos salivam muito 
durante sua alimentação, saturando os sí
tios absorvedores de água nos cecos. Em 
contraste, os cecos de gafanhotos em jejum 
absorviam água do ventrículo, e essa água 
correspondia a parte da secreção dos túbu
los de Malpighi (órgãos dos insetos equi
valentes aos rins). Assim, só os gafanho
tos em jejum apresentavam contrafluxo de 
água ventricular. Poucos pesquisadores ha
viam estudado as enzimas digestivas dos ga
fanhotos, e acreditava-se que boa parte da 
digestão ocorria no papo, sob a ação de en
zimas ventriculares e salivares. 

LÚMEN 
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Amilton Ferreira e Doralice M. -Cella, da 
Universidade Estadual Paulista (Rio Cla
ro), nos auxíliaram a escolher o gafanho
to Abracris flavolineata como objeto de 
pesquisa e nos instruíram sobre sua manu
tenção em laboratório. Concluímos, nes
ses experimentos, que a maior parte da di~ 
gestão de carboidratos ocorre no papo de 
A. flavolineata sob a ação de enzimas ven
triculares, que as enzimas salivares não são 
importantes no processo e que as proteí
nas são digeridas principalmente no lúmen 
dos cecos, com parte de sua digestão final 
ocorrendo na superfície das células cecais. 
Além disso, graças a esses experimentos, 
verificamos também, confirmando os da
dos de Dow, que a circulação endo-ecto
peritrófica de enzimas digestivas não ocorre 
em gafanhotos comendo. 

: 

Atribuímos o f enômeno a uma adapta
ção, que teria a função de impedir o acú
mulo excessivo de toxinas nos cecos, trazi
das pelo contrafluxo de água originário dos 
túbulos de Malpighi (órgãos excretores). 
Tal adaptação diminuiria a eficiência diges
tiva do gafanhoto, ao possibilitar a excre
ção de enzimas digestivas, mas permitiria 
as elevadas taxas de ingestão de alimentos 
que se observam em indivíduos integran
tes de nuvens de gafanhotos. O aumento 
nas taxas de ingestão de alimentos compen
saria a excreção de enzimas. 

Ü número de espécies de um grupo de se
res vivos é idêntico ao número de nichos 
ecológicos que o grupo ocupa. Quanto 
maior for o número de nichos ocupados, 
maior é a probabilidade de o grupo sobre-
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FIGURA 12. Representacão das células ventriculares de todos os Hemiptera (A) e modelo para o papel fisiológico do ápice dessas células (B) em percevejos sugadores 
de seiva de plantas . Á membrana microvilar (MM) é revestida pela membrana perimicrovilar (MPM), que se estende para o compartimento luminal e termina eni 
fundo cego. As duas membranas limitam um compartimento fechado, o espaço perimicrovilar (EPM). As membranas microvilares transportam ativamente íons po
tássio (o íon mais importante da seiva) do EPM para as células ventriculares, gerando um gradiente de concentração entre a seiva ingerida e o EPM. Esse gradiente 
de concentração é a força motriz para a absorção ativa de compostos orgânicos, como aminoácidos (AA), através de transportadores apropriados presentes na 
MPM. Os compostos orgânicos, uma vez no EPM, difundem-se até transportadores na superfície microvilar. 
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viver a uma mudança ambiental. Dessa for
ma, o número de espécies de um grupo de 
seres vivos é uma medida de seu sucesso. 
O sucesso dos insetos Holometabola - cer
ca de 86 % de todas as espécies são do gru
po - deve estar em grande parte associa
do ao fato de que suas formas jovens (lar
vas) estão adaptadas a nichos ecológicos di
ferentes daqueles dos adultos, como é o ca
so das lagartas, que comem folhas, enquan
to as borboletas adultas sugam néctar. 

Isso impede a competição entre as for
mas jovens e os adultos pelo mesmo ali
mento, como ocorre com os Polyneoptera 
e Paraneoptera, exemplificados pelas for
mas jovem (ninfa) e adulta do gafanhoto, 
que comem gramíneas. Em função da 
adaptação das formas jovens e adultas dos 
Holometabola a nichos ecológicos distin
tos, estas diferenciaram-se morfologica
mente (inclusive em relação aos sistemas di
gestivos), o que não ocorreu com polineóp
teros e paraneópteros. A ordem mais bem- · 
sucedida existente é Coleoptera, provavel
mente porque foram os primeiros Holome
tabola a evoluir ocupando os nichos rela
tivamente seguros junto ao solo e que não 
estavam ocupàdos pelos Polyneoptera e 
Paraneoptera. 

A evolução das ordens superiores de Ho
lometabola ocorreu pela ocupação de ni
chos efêmeros (reservatórios de água que 
secam, cadáveres em putrefação etc.) e 
principalmente expostos. A ocupação de 
tais nichos menos seguros e/ ou efêmeros 
levou a várias adaptações, para garantir a 
sobrevivência das espécies. Entre essas 
adaptações, a mais efetiva é provavelmen
te a redução no ciclo de vida, que permite 
um maior número de gerações por ano, le
vando à sobrevivência de muitos indiví
duos, mesmo que a taxa de mortalidadé em 
cada geração seja muito grande. Assim, en
quanto o ciclo de vida de um besouro atin
ge cerca de 12 meses, o de uma mosca ou 
borboleta é de seis semanas. 

Associado à diminuição do ciclo de vi
da, as taxas de crescimento e de consumo 
de alimentos são necessariamente maiores, 
exigindo melhor desempenho do sistema di
gestivo. Um exemplo extremo de alto de
sempenho é dado pelas lagartas (formas jo- · 
vens dos lepidópteros), que são capazes de 

· ingerir uma massa equivalente a 2, I vezes 
o seu próprio peso a cada 24 horas, para 
crescerem rapidamente. 

Ü conjunto de nossos resultados permi
tiu elaborar Úma hipótese de como os sis
temas digestivos dos insetos evoluíram, que 
pode ser vista na figura 11. Essa hipótese 
concorda bem com os dados apresentados, · 
já que os sistemas digestivos dos hipotéti
cos ancestrais Holometabola diferem mais 
dos ancestrais Panorpóides que dos ances
trais Neoptera. A digestão em alguns inse-
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tos pode, contudo, diferir bastante daque
la assumida para os ancestrais hipotéticos. 
Os Isoptera (ver 'Digestão nos cupins', em 
Ciência Hoje n? 70), por exemplo, apresen
tam os seguintes caracteres derivados do an
cestral Holometabola: redução do papo, 
perda dos cecos e diferenciação das estru
turas do intestino posterior associadas à uti
lização de materiais de digestão difícil (ma
deira e húmus) como alimento. 

Apesar de aparentemente bem-sucedida, 
nossa hipótese evolutiva está de certa for
ma em desacordo com a hipótese ainda do
minante, segundo a qual o tipo de dieta é 
mais importante do que a posição filoge
nética do inseto na determinação das ca
racterísticas de seu processo digestivo. 

Uma forma de rejeitar a última hipótese 
e confirmar a nossa seria comparar a or
ganização do processo digestivo de insetos 
com hábitos alimentares similares, mas de 
grupos taxonômicos diferentes. Com esse 
objetivo, iniciamos o estudo do barbeiro 
Rhodnius prolixus (Hemiptera), um dos 
transmissores da doença de Chagas, em co
laboração com Elói S. Garcia, do Instituto 
Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro). Os resul
tados obtidos, mais dados anteriores, de 
pesquisadores do Canadá, levaram ao atual 
modelo da digestão nesses percevejos. 

Os barbeiros não possuem membrana pe
ritrófica, mas apresentam, como todos os 
Hemiptera, uma membrana lipoprotéica 
que reveste como uma luva as microvilosi
dades das células ventriculares (membrana 
perimicrovilar), estendendo-se para o lú
mem e terminando em fundo cego (figura 
12. A membrana perimicrovilar limita um 
compartimento fechado, o espaço perimi
crovilar. O sangue ingerido por R. prolixus 
é armazenado no ventrículo anterior, on
de água é absorvida e as hemácias rompi
das. A digestão das proteínas ocorre no ven
trículo posterior, sob a ação de um tipo de 
enzimas (catepsinas) que geralmente só 
ocorrem no interior de células, mas que nes
ses insetos são secretadas para o lúmen ven
tricular. Os oligopeptídeos resultantes pas
sam para o espaço perimicrovilar onde 
ocorre a digestão intermediária e final. 

Existem grandes diferenças entre o pro
cesso de digestão do sangue em R. proli
xus (Hemiptera), e em mosquitos (Dipte
ra). Trabalhos com mosquitos, feitos prin
cipalmente no Canadá e Suíça, indicam que 
em tais insetos o sangue é armazenado e di
gerido no ventrículo posterior pela ação de 
enzimas comuns (tripsina), dentro de uma 
membrana peritrófica. As diferenças não 
podem ser atribuídas à dieta, mas a adap
tações ocorridas a partir de ancestrais muito 
diferentes. A digestão de sangue em mos
quitos adultos provavelmente evoluiu a par
tir de ancestrais que retiveram no estádio 
adulto a capacidade de digerir proteínas e 
que não diferiam muito dos ancestrais Pa-

norpóides descritos. Por sua vez, R. proli
xus deve ter evoluído a partir de percevejos 
sugadores de plantas (ver 'Percevejos suga
dores de sementes', em Ciência Hoje n? 26). 

A seiva das plantas apresenta baixas con
centrações de aminoácidos essenciais, uma 
concentração variável de açúcares, altas 
concentrações de íons potássio e ausência 
de polímeros. Os sugadores de seiva devem 
ter perdido a membrana peritrófica em fun
ção do fato de não precisarem mais fazer 
a digestão de polímeros, e devem ter adqui
rido as membranas perimicrovilares para 
que pudessem absorver nutrientes com 
maior eficiência, a partir da seiva pobre em 
aminoácidos essenciais. 

R. prolixusprovavelmente reteve as mem
branas perimicrovilares como um substitu
to para a membrana peritrófica na compar
timentação da digestão. Por sua vez, apre
sença de catepsinas no lugar da tripsina, para 
digerir proteínas, deve resultar de adaptação 
ocorrida em um ancestral próximo por su
gar sementes ricas de inibidores de tripsina. 
A secreção de catepsinas para o lúmen do tu
bo digestivo permitiu a esse ancestral con
tornar o impedimento da digestão de proteí
nas causada pela inibição da tripsina. 

O trabalho sobre a digestão dos insetos 
continua em andamento em nosso labora
tório, pois muitos aspectos do conhecimen
to existente a esse respeito precisam ser 
aperfeiçoados. Estamos procurando descre
ver os mecanismos celulares de secreção de 
enzimas digestivas e purificar e caracteri
zar as principais enzimas digestivas de in
setos representativos, além de tentar preen
cher lacunas na nossa hipótese sobre a evo
lução dos sistemas digetivos dos insetos. 
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Voltemos no tempo até o ano de 
1778. A capitania de Goiás se en

contra em crise e o capitão-geral José de 
Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho 
escreve uma carta de despedida de sua ges
tão, dirigida aos que o substituem: "Ad
vertirei aos senhores nomeados a máxima 
geralmente recebida de não inovar coisa al
guma em governo interino ( ... ) maiormente 
vendo o povo pacífico, em muito atinua
do (sic) não só pela falta de novas desco
bertas, em que sempre tem consistido a 
opulência das minas e pelo acidente da ní
mia secura desses últimos anos, como pe
lo vexame da solução dos dízimos, e final
mente pelas resultas de um comércio pací
fico a que os melho:res aritméticos políti
cos anunciam funestas conseqüências ... " 
(cf. documento da Biblioteca Nacional cód. 
13.4.10, de 17 de maio de 1778). 

"EM VINTE ANOS UMA CE-
-

RAÇAO DE GARIMPEIROS E 

COMERCIANTES f ICOU RE

DUZI DA A UM TERÇO DO 
,. 

QUE DISPUNHA A GERAÇAO 

ANTERIOR." 
Em poucas palavras, o oficial dá conta 

da crise que atravessava Goiás. E, em meio 
a esse diagnóstico, fornece subsídios para 
que se possa rastrear uma série de impor
tantes transformações no meio ambiente, 
para que comece a ser escrita uma história 
das mudanças ecológicas ocorridas na re-
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gião - uma eco-história. Transcorrido 
meio século de colonização da capitania, 
as minas, que em 1750 haviam produzido 
25 mil quilos de ouro por ano, agora não 
chegavam a render oito mil quilos. Uma ge
ração de garimpeiros e comerciantes havia 
ficado reduzida a um terço do que dispu
nha a anterior. 

E o que é pior: à medida que novas des
cobertas escasseavam, diminuía o forneci
mento de mão-de-obra escrava e menos 
braços estavam disponíveis para as frentes 
de trabalho. Menos braços e menor espe
rança havia de se encontrarem outras jazi
das de ouro - daí a entropia de uma lógi
ca perversa, a que se entregavam, desani
mados, os "aritméticos políticos" (espécie 
de comentaristas econômicos da época), 
quando mencionavam as "conseqüências 
funestas" do comércio. Entre os homens 
livres, mais e mais braços abandonavam a 
busca do ouro para se af azendarem nas ro
ças. A mineração havia se tomado uma ati
vidade quase exclusiva dos senhores de 
muitos escravos, de uns poucos garimpei
ros aventurosos e de negros libertos em bus
ca do ouro escasso. 

Além disso, como também comenta a 
carta de Dom José de Almeida, tampouco 
a agricultura servira para remediar a crise. 
Sobre o roceiro pesava a sombra do 'dizi
meiro', o arrecadador do imposto do dízi
mo, os dez por cento sobre a produção 
agrícola devidos à Coroa, somados a 30 
gramas de ouro por cada membro da fa
mília, a título de décima parte da quanti
dade de verduras que porventura comessem 
fora das vistas do cobrador do imposto. 

Pior do que o dízimo era a forma de 
cobrá-lo. Os ouvidores recorriam a proces
sos de execução judicial que, pelo alto custo 
da justiça, multiplicavam o valor da dívi
da, ante o pasmo do 'dizimado' roceiro. 
"O quinto esmagou Goiás e o dízimo ter
minou por matá-lo", reconhecia o gover
nador José de Almeida. 

Imagine-se então que transtorno para a 
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agricultura não havia causado o "aciden
te da nímia secura desses últimos anos", 
que José de Almeida menciona. A expres
são se referia, muito provavelmente, aos 
três anos de seca que acometeram Goiás de 
1773 a 1776. Há outros documentos da épo
ca que confirmam o testemunho de Almei
da. A seca havia se iniciado "por um fogo 
tão geral que durou quatro meses, arras
tando tanto os matos quanto as capoei
ras ... '', de acordo com Alexandre Affon
so Velloso, tenente-coronel do Primeiro 
Regimento de Cavalaria de Vila Boa de 
Goiás, num longo depoimento que consta 
da 'Notícia Geral da Capitania de Goias em 
1783' (incluída no códice 13.4.10 da Biblio
teca Nacional). 

O tom do tenente-coronel Velloso se tor
na dramático quando se refere à situação 
dos pequenos garimpeiros, mergulhados 
em dívidas: "E como todos devem, mui
tas vezes, quando hão de ir roçar querem 
apurar a cata que está principiada, e ou
tros querem desmatar mais terras enquan
to não míngua água com a seca, de sorte 
que quando hão de roçar, mineram.'' Mes
mo com a crise da extração do ouro, a agri
cultura não se mostrou uma alternativa 
econômica rentável o bastante para trans
formar garimpeiros em roceiros. 

TECNOLOGIA PREDATÓRIA 

O declínio da mineração em Goiás se fez 
de maneira gradativa, espichando-se ao 
longo da segunda metade do século XVIII. 
A esperança de encontrar alguma coisa se 
renovava de tempos em tempos por conta 
das características da geografia goiana. Os 
depósitos de ouro de aluvião escorriam das 
montanhas para os ribeirões e eram gene
rosos, recompondo em poucos anos, nas 
areias do fio d'água, uma nova lâmina de 
ouro em pó. Nesse sentido, seria possível 
explicar a intensidade da extração do ouro 
na primeira metade do século XVIII pelo 
fato de qu_e, àquela época, milhares de anos 
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geológicos de aluviões auríferos, lentamen
te depositados nos cascalhos dos rios, es
tavam ao alcance dos primeiros garimpei
ros goianos. Assim, foi grandioso o que da
li se retirou nos .. primeiríssimos tempos, até 
que o lixo estéril e a lama dos próprios ga
rimpos, levados pelas torrentes, soterras
sem outros depósitos auríferos pelos cau
dais abaixo, deixando-os inacessíveis. Es
se acúmulo de lixo, também ocorrido em 
Minas Gerais, é confirmado no grande re
lato mineralógico de W. L. von Eschewe
ge, intitulado Pluto Brasiliensis. 

O volume de entulho sob a lâmina 
d'água se tornaria, na etapa seguinte da mi
neração, mais e mais denso, com a explo
ração das encostas dos ribeirões. Desma
tadas, as encostas eram revolvidas numa 
grande extensão até atingirem o nível ori
ginal das águas dos ribeirões. A lama re
sultava em mais assoreamento, mais areias 
e terras entupindo os ribeirões e deixando 
mais fundos os depósitos do metal aluvio
nar. Há no relato de Eschewege registro de 
uso desses métodos que, sob o pretexto de 
melhor explorar as reservas auríferas, ter
minaram por esgotá-las, inviabilizando 
também a descoberta de outras reservas, 
pela grande massa de detritos jogada ribei
rões abaixo. Quando a mineração goiana 
entrou na terceira fase - de mineração dos 
morros ---- acelerou-se o fim do ciclo. 

AS RESERVAS DE ENCOSTA 

A situação se agravaria quando, com a 
escassez dos aluviões, as reservas de encos
tas começaram a falhar. Acabado ou in
viabilizado o ouro de beira do córrego, lo
go as lavras subiram os morros, sobretu
do se fosse muito rico o cascalho do terre
no alto. Às vezes os garimpos topavam com 
pedreiras repletas de ouro, como aconte
ceu nos morros de Pilar e Cavalcante, nos 
cumes da serra de Cabassaco, no arraial da 
Anta e no morro de Santa Cruz. Próximo 
a Vila Boa se tornou famosa a riqueza da 
reserva aurífera do morro de São Gonçalo 
e da serra Dourada. Nas chapadas de San
ta Luzia, de Arraias e de Ouro Fino, havia 
cascalhos ricos, mas era difícil lavá-los por 
conta da escassez de água. 

Próximo ao arraial da Barra, essa difi
culdade chegou a tal ponto que o guarda
mor José Ribeiro da Fonseca, autor da 
'Relação do primeiro descobrimento das 
minas de Goiás por Bartolomeu Bueno da 
Silva', mandara cavar um rego para lava
gem de cascalho com quatro léguas de ex
tensão, juntando água de diversos córre
gos sazonais. Sobre a serra Dourada, o 
guarda-mor comentava na época: "É fama 
constante que nessas serras chove apenas 
uma ou duas vezes por ano ... e os faisca
dores estão amontoados, peneirando a ter
ra o ano todo só à espera da chuva daque-
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le tempo para lavarem e apurarem." Na 
'Relação', mencionam-se muitos açudes 
que serviam para a guarda ou desvio de 
águas, de rodas para sua elevação e até 
mesmo de bicarnes (canalizações construí
das em madeira) suspensos sobre os rios, 
subvertendo a gravidade. 

Para os grandes senhores que explora
vam o minério, a questão da água se resol
via por meio do trabalho escravo. Faziam
se enormes empreitadas para a adução da 
água ou então a mão-de-obra servia como 
força de tração para o transporte de terra 
semibeneficiada. Daí as referências aos 
'baús' de lama aurífera concentrada que 
povoam a geografia de Goiás e de Minas 
com esse nome, como são exemplos o cór
rego do Baú e o morro do Baú. 

Imagine-se então que transtorno sofreu 
essa frágil arquitetura hidráulica com os 
três anos da ''nímia secura'', reduzindo as 
águas dos trabalhos de lavra. Esses três 

anos de seca foram seguidos por outros três 
de chuvas diluviais, entre 1776 e 1782. Os 
rios da região transbordaram, provocando 
cheias de tal intensidade que em 1782 as três 
pontes que ligavam os dois bairros de Vila 
Boa de Goiás foram arrastadas pela cor
renteza. Naquele ano, na lavra de proprie
dade de Ribeirão da Fonseca, foram encon
trados três metros de lama sobre o leito na
tural do rio Vermelho. Isto sem falar que, 
de acordo com o naturalista Eschwege, os 
grandes exploradores de minério na região 
usavam o mercúrio na amalgamação da la
ma aurífera. 

O assoreamento dos ribeirões, em gran
de volume, parece ter sido freqüente nas 
regiões de antiga mineração. Em Ouro Pre
to, na segunda metade da década de 1770, 
o capitão-general de Minas Gerais, Dom 
Antônio de Noronha, pretendeu desasso
rear o ribeirão do Carmo, "de todos o mais 
rico do país, mas inutilizado pelos desmon
tes que sepultam o primitivo leito, fazen
do subir as praias a mais de 50 palmos (dez 
metros) acima do regime natural" (cf. Dio
go de Vasconcelos in História média de Mi
nas Gerais). Após muitos serviços infrutí
feros, Dom Antônio rendeu-se ao lixo do 
passado. Nesse e noutros casos, as conse
qüências ecológicas da história da minera
ção inviabilizaram o seu futuro. 

Quanto ao mercúrio (o "azougue dos an
tigos"), parece ter sido usado desde a an
tigüidade na apuração do ouro e é mencio
nado com freqüência na documentação bra
sileira do século XVIII. Em 1987, um tra
balho de prospecção levado a efeito por ar
queólogos da oitava Delegacia Regional da 
então Secretaria do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (SPHAN), na antiga Ca
sa de Fundição do Ouro de Vila Boa de 
Goiás (desativada em 1823), revelou altís-



"HÁ UMA INQUIETANTE IN-
A 

CIDENCIA DE DEBILIDADE 

MENTAL E MÁ-FORMAÇÃO 

CONGÊNITA NOS LOCAIS DA 
"' 

ANTIGA MINERAÇAO." 
sima concentração de mercúrio nos sedimen
tos soterrados há mais de século e meio. 

Em contato freqüente com velhas regiões 
auríferas, o geólogQ Tadeu Veiga e eu pró
prio observamos, por vias independentes, 
uma inquietante correlação entre incidên
cia de debilidade mental e defeitos de má
formação congênita nos locais onde a mi
neração antiga foi intensa. Consideradas 
até o momento como produtos de casamen
tos consangüíneos ou decorrentes de defi
ciências nutricionais pré e pós-natais, quer
nos parecer que deformações genéticas 
muito antigas, resultantes da liberação de 
metil-mercúrio em depósitos do velho 
azougue usado no século XVIII não podem 
ser inteiramente descartadas nesse quadro 
de anomalias. Casamentos consangüíneos 
e má nutrição, se os há com freqüência ele
vada em regiões de antiga mineração, os 
há também em regiões insuladas do restante 
do Brasil antigo, em que não pesam parti
cularmente as anomalias congênitas, nem 
o uso histórico do mercúrio. Essa é, enfim, 
uma hipótese ditada por indução pelo aci
dente de Minamata, merecendo, porém, a 
atenção dos especialistas, que poderiam 
dispor de vasto material para pesquisas tan
to nos antigos ribeirões auríferos quanto 
nos ossários das igrejas de Goiás e de Mi
nas Gerais. 

De todo modo, somadas todas as men
ções em documentos históricos ao uso in
discriminado de queimadas, ao acúmulo de 
detritos e ao envenenamento por mercúrio 
dos ribeirões, talvez se possa mesmo falar 
de um desastre ecológico em Goiás, no úl
timo quartel do século XVIII, com efeitos 
devastadores sobre a fauna e a flora da re
gião. O governador José de Almeida che
ga a tomar providências urgentes para o 
abastecimento de víveres nos arraiais, coi
bindo atravessadores e especuladores, co
mo descreve Alencastre em 1863. A exten
são desse desastre ecológico pode ser ava
liada se for levada em conta a situação dos 
indígenas, os mais indefesos diante das mu
tações ambientais. 

44 

A RESISTÊNCIA DOS ÍNDIOS 

A descoberta de metal precioso na região 
de Goiás provocou o recrudescimento das 
disputas de territórios, não apenas entre ín
dios e brancos como também entre índios 
de nações diversas, sobretudo entre os anos 
de 1740 e 1760. Desde os primórdios da co
lonização do litoral brasileiro, no século 
XVI, muitas tribos expulsas de suas terras 
vinham buscando refúgio no interior. Já 
em 1614 o bandeirante André Fernandes dá 
conta de notícias de índios tamoios, origi
nários do Rio de Janeiro, então refugiados 
no sul do Piauí. Durante todo o século 
XVII, os bandeirantes paulistas haviam fus
tigado tribos do Nordeste, provocando mi
grações em massa, e ainda haviam levado 

expedições de destruição ao indígena até o 
Mato Grosso do Sul, apertando o cerco em 
torno da área da mineração goiana. As na~ 
ções mais aguerridas, como a dos caiapós, 
xavantes, acroás e xacriabás, estavam es
premidas entre as terras ocupadas pelos co
lonizadores e aquelas ocupadas por tribos 
de origem local, como os goiás, os carajás 
e o quirixás. É o que informa o relato do 
governador Dom José Manoel de Mello, 
grande matador de índios na administra
ção do marquês de Pombal, e por isso co
nhecido pela alcunha de 'pombalino enfor
cador' (cf. Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, tomo 84, p. 61). 

Portanto, no século XVIII, a coloniza
ção do interior goiano e sobretudo ades
coberta de metal precioso na região só fi-
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zeram agravar uma situação que já vinha 
insustentável para muitas tribos indígenas. 
As disputas recrudesceram nas décadas de 
1740 el 760 e, salvo por alguns aldeamentos, 
onerosos e ineficazes, criados na década de 
1750, os indígenas sempre estiveram nas pe
riferias da conquista, os caiapós assolan
do terras meridionais da região goiana e os 
acroás dominando as áreas ao norte. 

A RENDIÇÃO DO INDÍGENA 

Os efeitos da seca, seguidos pelos do di
lúvio, enfraqueceram drasticamente are
sistência indígena diante dos colonizadores. 
No espaço de cinco anos (entre 1776 e 1781), 
deixaram-se pacificar e aldear os carajás, 
os acroás, e, para grande surpresa, os te
míveis caiapós. As fortes alterações climá
ticas, provocadas pela temporada irregu
lar de secas e de chuvas, parecem ter redu
zido a caça, a pesca e a coleta a níveis tão 
dramáticos que, famintos, aos indígenas só 
restou a rendição. 

O governador Dom José de Almeida não 
se furtou a comemorar, com pompa e cir
cunstância, o pedido de suserania dos ca
rajás e javaés, aliados e confederados, 
abrindo para os índios a matriz de Vila 
Boa, com uma série de tedeum laudamus 
e batizados. Houve festas no Paço de Vila 
Boa, com demonstrações de força e de ar
te ante os pasmos silvícolas recém
chegados, somadas a cavalhadas, tiroteios 
e danças. Nessas festas, incluiu-se um ele
mento curioso: a pantomima de um baila
do indígena, dançada por negros escravos. 

A convivência com os indígenas em Vi
la Boa fora até então escassa. Dom José 
de Almeida incentivou os moradores a re
ceber crianças e adolescentes índios, 
criando-os e equcando-os nos lares da ca
pital goiana. Além disso, dando exemplo, 
embarcou para Portugal com alguns jovens 
índios, que tencionava ordenar padres. Al
gum tempo depois, D. José escrevia uma 
petição à rainha, reivindicando novos em
pregos públicos, sob a alegação de que so
fria de falta de dinheiro para sustentar os 
indígenas na metrópole ( cf. documentos 
avulsos do Arquivo Histórico Ultramari
no de Lisboa - seção Goiás - 1778/1786}. 

Pieguice à parte, o verdadeiro método de 
pacificação dos índios empregado por Dom 
José de Almeida foi o de promover a diás
pora, deslocando índios de seu hábitat na
tural. Os xacriabás, por exemplo, foram re
movidos do extremo norte para o extremo 
sul da capitania, a 200 léguas de suas ter
ras de origem. O sucessor de Dom José de 
Almeida no governo da capitania, Luís da 
Cunha Menezes, logrou ainda maior êxito 
em sua política de domesticação dos índios, 
ao obter, em 1783, a rendição dos caiapós, 
durante muitos anos considerados a nação 
mais belicosa do Brasil. 
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Também essa rendição pode ser explica

da nos termos da eco-história. Eram os 
caiapós a nação indígena que mais preza
va e sistematizava o trabalho agrícola, mais 
do que a coleta, a caça ou a pesca. Para 
se ter _uma noção de suas aptidões, basta 
dizer que os ataques sangrentos desfecha
dos pelos caiapós aos núcleos de minera
ção visavam sobretudo ao roubo de ferra
mentas. É possível mesmo que os caiapós 
(ou fração deles) tenham constituído, no 
melting-pot (o grande cadinho de raças in
dígenas) do Xingu, a nação Mebengokre es
tudada por Posey, Darrell et alii em livro 
intitulado Alternatives to destruction: 
science of the Mebengokre, no qual se 
aponta a tribo como plantadores de cerrado. 

Esse fato já sugere expectativas notáveis 
em termos de eco-história. A agricultura 

de essências naturais do cerrado pode ter 
sido o ecossistema privilegiado pelos caia
pós para a sua sobrevivência durante cer
ca de dez mil anos! E esse ecossistema en
trou numa crise irreversível em menos de 
50 anos de mineração goiana. Assim, a ren
dição caiapó pode ter origem direta nos 
anos de seca e dilúvio que arrasaram a flo
ra e a fauna da região. 

AS FRONTEIRAS AGRÍCOLAS 

A agricultura da capitania de Goiás foi 
sendo de tal modo afetada pelas seqüên
cias desses desequilíbrios que as dificulda
des de plantio nas regiões do cerrado já ha
viam se tornado famosas no cinqüentená
rio da colonização. O já citado Alexandre 
Aff onso Velloso, por exemplo, comenta na 
'Notícia Geral...': "Esta terra é quente. 
Os matos largam a maior parte das folhas 
e sucede a maior parte dos anos não haver 
uma só trovoada em toda seca, o que não 
sucede( ... ) em outras terras (no sudeste da 
Colônia), em que sempre há chuvas e quan
do não haja( ... ) há neblina, que quando 
vem aparecer o sol são oito horas, às vezes 
nove, e por esta causa não desfolham tan
to( ... ). Os matos, também por serem (nas 
terras do sudeste) as árvores mais altas, 
conservam as terras mais frescas( ... ), o que 
não sucedeu em 1763, em que houve fogo 
tão geral que durou quatro meses ( ... ) e não 
só nos matos como nas capoeiras, por cu
ja causa consomem as substâncias da terra.'' 

Desnudado e abrasado o solo - argu
mentava Velloso - as rebrotas das ervas 
daninhas obrigavam a duas limpezas. A au
sência de substâncias fertilizadoras, destruí-



rio .das Camba6bas, depoií renoméa 
lhos de mineração. DestJ)ho a lépis 

Goiás foi conquistado e povoado por 
bandeirantes e sertanistas. De São Pau
lo, transpondo o rio Paranaíba e seus 
afluentes, ou do Norte, pelo Amazonas, 
vieram os desbravadores da região. O 
bandeirante Sebastião Marinho, do gru- . 
po paulista, foi um dos primeiros a alcan
çar as cercanias das nascentes do rio To
_cantins, em 1592, lá descobrindo minas de 
ouro que logo ganharam fama. Atrás do 
ouro, mais de duas dezenas de bandeiras 
atravessaram terras goianas até que, no 
século xvm, se iniciasse o povoamento 
da região. 

As minas de Goiás começaram a ser sis
tematicamente exploradas a partir de 
1726, data da fundação de Vila Boa de 
Goiás, atual cidade de Goiás (ou Goiás 
Velha), pelo bandeirante paulista Barto
lomeu Bueno da Silva, o Velho, também 
cognominado Anhangüera (alcunha que 
significa diabólico, em tupi). Nos primei
ros quatro anos de colonização, as des
cobertas do ouro se restringiram ao vale 
do rio das Cambaúbas. Mais tarde, este 
rio foi renomeado rio Vermelho, nome 
comum a outros cursos d'água nas regiões 
de mineração, devido à água barrenta de
corrente dos trabalhos de lavra. O rio 
Vermelho é um dos principais tributários 
da margem direita do rio Araguaia, ten
do sofrido, historicamente, inúmeras vio
lações ambientais. Ao longo do tempo, 
o assoreamento provocado pela minera
ção obstruiu os depósitos aluvionares 

mais profundos, inviabilizando sua explo
ração. Um registro de 1783 dá conta da 
descoberta de sinais de ''antigos morado
res'', três metros abaixo do leito, sinais 
que hoje têm sido encontrados a oito me
tros de profundidade. 

Em 1731, vanguardas da bandeira do 
Anhangüera descobriram ouro em terras 
além do rio Vermelho, fundando os ar
raiais de Santa Cruz, Crixás e Meia Pon
te (hoje Pirenópolis), este último nas al
tas cabeceiras do rio Tocantins. Os des
cobrimentos subseqüentes serão feitos 
exatamente no vale do Tocantins, onde se 
fundaram Traíras, São José (hoje Nique
lândia), Cavalcante, São Luís (Nativida
de) e outros. Em 1739, Luís de Mascare
nhas, governador da capitania de São 
Paulo (jurisdição à qual as minas goia
nas até então se encontravam sujeitas), 
transforma em comarca Vila Boa de 
Goiás. 

Nove anos depois, a capitania de Goiás 
se torna autônoma. Os limites coloniais 
dessa capitania se estendiam desde a cidade 
de Carolina ( que hoje · fica no Maranhão) 
até os territórios de Araxá e Uberaba (no 
atual Triângulo Mineiro). Segundo estudos 
recentes, até 1822 as minas goianas teriam 
rendido algo em torno de 170 toneladas de 
ouro, valor diminuto de acordo com pa
râmetros modernos, mas de vulto no sé
culo XVIII, a ponto de sedimentar histo
ricamente a ocupação e a colonização do 
território central da Colônia. 

das pelo fogo, impedia o seu uso agrícola 
prolongado, obrigando ao refazimento pe
riódico de roças, tudo isto resultando num 
custo de serviço braçal equivalente ao do
bro ou ao triplo daquele verificado em ou
tras regiões do Sul do país. Assim, antes 
mesmo de considerar distâncias e praças 
agrícolas, Velloso contestava a produtivi
dade do meio ambiente como fator limita
tivo para as lavouras. E era taxativo quanto 
à inadequação da via canavieira para os 
grandes engenhos em solo goiano: "Planta
se (no sul) a cana, dá a própria planta, e 
dá a soca e ressoca e em muitas partes du
ra muitos anos, dando sempre. Cá ainda 
que dê a primeira planta bem, as socas já 
não dão a metade e a ressoca não dá nada. 
Para dar é necessário replantar, é necessá
rio todos os anos andar a plantar ... '' (Ale
xandre Affonso Velloso in 'Notícia Geral 
da Capitania de Goiás', Biblioteca Nacio
nal, cód. 13.4.10). 

Não é de se estranhar que, com a escas
sez de áreas cultiváveis, as disputas em tor
no da terra fossem também dramáticas en
tre colonizadores brancos. A Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasilei
ro, no seu tomo 84, traz um depoimento 
de Luís da Cunha Menezes que garante 
constarem, à época, mais de mil sesmarias 
requeridas em Goiás, das quais só uma dú
zia demarcada e confirmada pelo poder 
real, sendo o restante "enrolado sumamen
te pela tensão dos próprios sesmeiros, por 
quererem uns se intrometerem nas terras 
que já se achavam cedidas a outros e não 
medidas, e estes ampliarem ou estenderem 
a mesma concessão e muitos maliciosamen
te por isto não medirem suas terras ... " 

A PECUARIZAÇÃO DA ECONOMIA 

A pecuária se tornou uma atividade fa
cilmente adaptável à geografia do cerrado, 
à escassez progressiva da mão-de-obra es
crava e até mesmo à não-regularização das 
sesmarias, de que se queixava Luís da Cu
nha Menezes. À grandeza do gado criado 
à larga correspondia o corolário do latifún
dio imedido e impreciso. A área da capita
nia que mais se dedicava à pecuária era o 
Vale (ou Vão) do Paranã. Em 1783, 
estimavam-se por volta de 106 fazendas de 
gado vacum e cavalar na região, produzin
do por ano cerca de 15 mil crias ... "E se
ria a sua produção inumerável, se a infini
ta multidão de onças e de tigres de toda a 
casta, jacarés, sucurius (sic) e outros (ani
mais) ferozes não os devorassem, além dos 
(animais) mais imundos, <lanosos, sendo 
também muito prejudiciais os morcegos 
que têm chegado a despovoar fazendas. 
Ocupam-se no benefício e costeamento de
las 280 escravos, além de vaqueiros e assa
lariados ... '', comenta a 'Notícia Geral' (pa
rêntesis meus). 
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Como no Nordeste, a pecuária goiana 
também recorria à mão-de-obra livre de va
queiros e assalariados. Até fins do século 
XVIII, era o Vão do Paranã o principal 
criatório de gado goiano, talvez por estar 
encravado junto às regiões mineradoras li
vres do corso indígena, ou quem sabe por'" 
que suas serras a prumo definiam um con
finamento natural para as pastagens de ga
do. Por essa época, já havia forte deman
da de terras para o pastoreio. No Sul, os 
criadores mineiros avançariam sobre as ter
ras de Araxá, no julgado do rio das Velhas. 
A criação de gado figurava entre as prin
cipais razões da conquista da ilha do Ba
nanal (ou Nova Beira, ou Santana) e da de., 
sinterdição da Campanha do Rio Claro. Na 
região do Araguaia, encontravam-se bar
rancos salgados que serviam para o gado 
nutrir-se de minerais. No rio Crixá-Açu, 
encontraram-se jazidas num lugar de no
me Salinas, que Luís da Cunha Menezes 
mandou explorar, a fim de substituir o sal 
importado de São Romão, no rio São Fran
cisco. Não deu. certo. 

A tendência geral era, portanto, de uma 
progressiva pecuarização da economia 
goiana. Em 1783 escrevia o cronista anô
nimo de Cavalcante (in 'Notícia Geral. .. '): 
''Os que fabricam os mantimentos são pa
ra a troca de gado, dos quais, tendo nú
mero, cedem da lavoura e se perpetuam na
quele exercício .. . " Assim, a economia da 
capitania de Goiás mais e mais seria regi
da pelo seu perfil ambiental: grandes fa
zendas de pastoreio extensivo, com peque
nos núcleos de lavoura, fábricas de produ
tos de cultivo de cana, algodão, tabaco, mi
lho para a criação de porcos e galinhas etc. 

"A ECONOMIA DE GOIÁS 

É CADA VEZ MAIS REGIDA 

PELO SEU PERFIL AMBIEN

TAL, FORJADO NO SÉCULO 

DEZENOVE." 

Esse modelo, forjado no século XVIII, atra
vessou século e meio. A economia capita
lista foi tecida, em Goiás, a partir de uma 
estrutura agropecuária, baseada em produ
ção para auto-subsistência, com limites im
postos pelo ecossistema do cerrado. 

CENÁRIOS EM TRANSFORMAÇÃO 

Serve desse modo a eco-história como 
um eficiente meio para que sejam visuali
zados os sucessivos cenários, pelos quais se 
transformou a geografia econômica goia
na. A deterioração ambiental cumulativa 
nas principais regiões da mineração de 
Goiás terminou por fazer com que as pe
ças das crises ecológica e econômica se en
caixassem, com conseqüências assimiláveis 
entre si. As grandes perturbações climáti
cas das décadas de 1770 e 1780 provocaram 
problemas na água para mineração e agra
varam o assoreamento dos aluviões aurí-

f eros principalmente devido aos predató
rios processos de mineração. 

Diminuindo gradativamente a produção 
de ouro, foram lançadas diversas bandei
ras de exploração de novos territórios, o 
que fez com que se agravassem os confli
tos com as populações indígenas. Nas ter
ras que estavam sendo liberadas pela do
mesticação ou expulsão de tribos indígenas, 
iam se estendendo fazendas de criação de 
gado, na tentativa de recuperar as perdas 
provocadas pela falência do ouro, de um 
lado, e pelas dificuldades de cultivo no cer
rado, do outro. 

Estabelecidos novos limites para o ecos
sistema regional, começa a erigir-se um no
vo modelo econômico. A tendência cres
cente para a pecuária reforça novas formas 
de exploração do meio ambiente goiano. 
Assim, os cenários vão lentamente se trans
formando até chegarem ao ponto em que 
se encontravam antes da grande avalanche 
capitalista dos últimos trinta anos. A con
firmação dessas hipóteses, especialmente a 
que se refere à complementaridade entre 
as crises econômica e ecológica, ainda de
ve passar pelo crivo da apreciação noutras 
regiões auríferas da época, em Minas Ge
:. ais e no Mato Grosso. A maior dificulda
de de pesquisa reside no fato de que não 
se encontram relatos tão minuciosos quan
to os de Goiás sobre a situação ecológica 
nessas outras regiões mineradoras do século 
XVIII. A pouca informação disponível faz 
crer que as desordens ecológicas nessas ou
tras capitanias podem ter sido menos vio
lentas, diluindo suas conseqüências ao lon
go do tempo. 

Quarenta anos depois dos sucessos a que 
nos referimos, em 1819, o naturalista fran
cês Auguste de Saint-Hilaire viajou por 
Goiás, colhendo algumas observações in
teressantes das conseqüências da grande 
crise de fins do século XVIII. Diz Saint
Hilaire, em Viagem às nascentes do rio São 
Francisco e pela província de Goiás (SP, 
Itatiaia/Ed. da Universidade de São Pau
lo, 1975): " ... Na verdade a terra goiana 
fornece abundantemente tudo o que é ne
cessário à nutrição frugal dos agricultores. 
Vestem-se habitualmente com tecidos gros
seiros de lã e de algodão que fabricam em 
suas casas( ... ) No entanto, certos colonos 
caíram em tal miséria que ficam meses in
teiros sem poder comprar sal para os ali
mentos, e sucede freqüentemente todas as 
mulheres da mesma família se apresenta
rem uma após outra com o mesmo vesti
do." Não escapou a Saint-Hilaire a letar
gia da população, dentro de um processo 
circular: '' A preguiça contribui bastante 
para fazer cair na miséria os lavradores des
sa região, mas a miséria que os embrutece 
e desencoraja deve necessariamente por sua 
vez contribuir para aumentar a sua apatia; 
esta chegou, entre vários deles, a tal grau 
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que, podendo dispor de quase toda terra 
que lhes convém, não cultivam sequer pa
ra as necessidades." 

De fato, a falência da antiga mineração 
e de sua estrutura complexa gerou um es
tado de queda livre nas atividades econô
micas e no arcabouço societário, moldan
do as necessidades de consumo de boa par
te da população por algo não muito distan
te dos padrões de consumo dos indígenas. 
Mais do que economia de subsistência, te
ríamo&, antes um quadr9 de atrofia econô
mica do colonizador, com baixas expecta
tivas sociais, limitados ao suporte produ
tivo de um ecossistema desconhecido para 
a tecnologia do europeu. Assim, em 1867, 
escrevia Avelar Brotero: ''O goiano julga
se o ser mais ditoso deste planeta, pois pos
suindo um carro, alguns bois e dois escra
vos, é até incapaz de compreender para que 
serve acumular trabalho." 

Este estudo, portanto, já demonstra a 
existência de um vasto campo de investi
gação para historiadores interessados num 
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estudo interdisciplinar, mesclando dados 
históricos com informações sobre o meio 
ambiente que se podem extrair de docu
mentos antigos. Trata-se de uma forma 
inexplorada de releitura desses relatos, já 
tantas vezes lidos e pesquisados. 

A preocupação com as transformações 
geográficas pode não constituir novidade. 
Basta lembrar que, no passado, houve es
colas históricas que de tal forma se vale
ram do auxílio da geografia que chegaram 
a incorrer no excesso do determinismo geo
gráfico, ou no seu complemento, o deter
minismo histórico, tornando-se inconfiá
veis do ponto de vista científico. Hoje, po
rém, as bases sobre as quais se constrói o 
pensamento ecológico podem, ao contrá
rio, nos livrar desses riscos, resgatando a 
geografia histórica em novos termos. 

Assim, entende-se a eco-história como 
disciplina de objeto essencialmente inter
disciplinar, necessitando da formulação de 
uma metodologia de trabalho comum a his
toriadores, ecologistas e economistas, na 

construção de seus conceitos. É tarefa ur
gente para os que se interessam em redes
cobrir o passado, a partir de questões do 
presente. 
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Hoje, todo mundo dá a maior importância à Ecologia. Mas, não faz muito 
tempo, quem alertava contra os danos que o desenvolvimento podia causar à 
natureza era chamado de visionário. A CESP sempre se preocupou com esta questão. 

Desde que foi fundada, em 1966, ela vem fazendo de tudo para preservar 
o meio ambiente nas regiões das 5 bacias hidrográficas onde atua. 

Todo ano, a CESP produz 13 milhões de alevinos para repovoamento das 
represas e 2,5 milhões de mudas de árvores para o reflorestamento de suas margens. 
Além de desenvolver outros programas ambientalistas, como proteção da fauna, 
conservação do solo, preservação da qualidade das águas e dos mananciais. 

Prod~zir ene~gia sem sacrificar o meio ambiente. Para a CESP, esta idéia 
merece o maior respeito. 
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Q ualquer espécie pode se. extinguir. A 
§ extinção é um processo natural, que 
% vem ocorrendo desde que apareceu a vida 
~ em nosso planeta. Na maior parte da his
;i tória geológica, o processo de extinção pa-
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rece ser aleatório, isto é, independente do 
tempo de existência da espécie; a perma
nência destas não lhes outorga um seguro 
de vida, e, em certo momento, podem de
saparecer. Esses grandes lapsos de tempo 
de extinção ao acaso foram, porém, entre~ 
cortados por curtos períodos de extinção 
em massa. Um desses episódios ocorreu, 
por exemplo, no final do Permiano; outro 
no final do Cretáceo, em que desaparece
ram os grandes répteis; outro ainda no 
Pleistoceno, durante e depois da última gla
ciação. Somente no Novo Mundo extingui
ram-se oito famílias de mamíferos, que 
compreendiam 24 gêneros de grandes ma
míferos, com numerosas espécies, fenôme
no aparentemente ligado - segundo alguns 
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autores - ao crescimento populacional e 
à dispersão dos primeiros aborígenes hu
manos. Vários pesquisadores afirmam que 
estamos hoje nos umbrais de uma nova ex
tinção em massa, ao passo que, para ou
tros, a catástrofe já começou. Embora en
tre as causas das primeiras extinções (ati
vidade vulcânica e envenenamento da at
mosfera por gases tóxicos, mudanças na ra
diação solar ou impacto de grandes meteo
ritos) não figure a presença humana, a si
tuação atual, ao contrário, se deve princi
palmente à atividade do homem. 

Consideremos, porém, alguns pontos
chave que ajudarão a entender melhor es
se processo. O clima não oscila simetrica
mente em torno de uma média, mas exibe 
tendências. As correntes marinhas vão mu
dando de direção à medida que os fun,dos 
dos oceanos e as costas têm sua topogra
fia alterada, as posições dos centros ciclô
nicos se deslocam e o clima de extensas 

áreas continentais se altera. Zonas chuvo
sas se tornam mais áridas e, ao contrário, 
as precipitações aumentam em zonas ári
das. A temperatura também se modifica. 

As mudanças podem ser lentíssimas, co
mo, por exemplo, as que se originam da dc::
riva dos continentes: o continente antárti
co, quando estava mais ao norte, era pra
ticamente um vergel e abrigava ricas fau
na e flora. Outras vezes, podem ser media
namente lentas - estendendo-se por alguns 
séculos ou milênios -, ou rapidíssimas, de 
um ano para o outro: algumas populações 
de mamutes parecem ter se extinguido su
bitamente, quando sobreveio o pico máxi
mo da última glaciação na União Soviéti
ca. A costa do Peru é normalmente banha
da pela corrente fria de Humboldt, mas, 
quando a corrente de águas quentes do El 
Niiio chega até ela, sobrevêm mudanças ca
tastróficas: morrem milhões de cormora
nes e outras aves, peixes, crustáceos e ai-
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gas, ao mesmo tempo que algumas áreas 
desérticas recebem chuvas fortes e inusuais; 
rapidamente os desertos se cobrem de ver
de, f enômeno que os camponeses aprovei
tam para obter alguma colheita extra. Mu
danças medianamente lentas foram com
provadas pela comparação de fotografias 
feitas, em diferentes ambientes naturais, no 
início do século e na atualidade. A conclu
são é que são raros os ambientes cuja ve
getação não mudou. E se a vegetação mu
dou, é quase certo que a composição fau
nística também mudou. 

Tudo isto significa que migrações lentas 
e substituições de espécies ocorrem em pra
ticamente todo o mundo. Tais deslocamen
tos das floras e de suas faunas associadas· 
detêm-se, porém, diante de barreiras natu
rais (montanhas, rios caudalosos, oceanos, 
microcHmas inadequados, além de espécies 
competitivas) ou diante das áreas ocupa
das pelo homem, sejam zonas agrícolas, in-
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dustriais ou urbanas. Algumas plantações 
e animais conseguem acomodar-se ou 
adaptar-se aos diversos tipos de alteração 
ambiental produzidos pelo homem, e con
vertem-se em pragas ou passam a engros
sar as listas de ervas daninhas. A maioria, 
porém, talvez uns 80 ou 90% das espécies, 
não o consegue. Ficam reduzidas a peque
nos bosques ou populações isoladas, sua 
área geográfica e o número de indivíduos 
diminuem. Nessas populações isoladas, a 
variabilidade genética decresce notoriamen
te, fato que, por sua vez, diminui a capa
cidade de resposta às condições cambian
tes do meio e contribui ainda para aumen
tar os riscos de extinção. Ocorre assim o 
que os autores antigos chamavam de 've
lhice racial', que é um dos casos hoje des
critos no domínio da teoria das catástro
fes: indivíduos isolados têm baixas proba
bilidades de se encontrar e de se fertilizar, 
e o processo se realimenta de modo cada 

vez mais acelerado até que a espécie desa
pareça. 

Até poucos anos atrás, calculava-se que 
existiam cerca de 260 mil espécies de plan
tas superiores conhecidas. Cálculos mais re
centes estimam a existência de 500 mil a 700 
mil espécies em todo o planeta. O certo, po
rém, é que estamos apenas começando a 
compreender o mundo biológico. A cada 
ano se descobrem novas espécies de plan
tas e animais em todo o mundo, inclusive 
em áreas supostamente 'bem exploradas' 
como as dos países europeus. 

Há grupos (taxa) bem conhecidos: aves, 
mamíferos, lepidópteros e algumas famí
lias de plantas e invertebrados. Mas o fato 
de estarem descritos e denom1nados em al
guma publicação científica. e embalsama
dos e conservados num frasco, preparado 
microscópico, caixa entomológica ou her
bário, em algum museu, não significa que 
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A 'rãzinha do Chall-Huaco' (Atelognathus ni
toi, macho) é um caso extremo de endemis
mo, vivendo apenas, ao que parece, em três 
pequenas lagoas no alto da serra Chall
Huaco, ao sul de Bariloche. Uma licitação pa
ra a construção ali de um grande hotel, pro
posta por Parques Nacionais, foi anulada gra
ças aos protestos de organizações conserva
cionistas. Por enquanto a rãzinha está salva. 

foram bem estudados. Na maioria dos ca
sos, desconhecemos sua ecologia, fisiolo
gia, genética, comportamento ou valor utili
tário. Ademais, novas espécies continuam a 
ser descobertas, mesmo nesses grupos bem 
conhecidos. Pouco tempo atrás foram en
contrados: uma nova espécie - a terceira -
de pecari (ou caititu), no Paraguai, um fe
lino novo numa ilha japonesa e várias plan
tas novas de dente-de-leão na Grécia, para 
citar exemplos muito patentes. Um estudo 
recente sobre as acácias do oeste da Aus
trália revelou a existência de 397 espécies co
nhecidas e de 115 que ainda não têm nome. 

O leitor pode imaginar o que ocorre nos 
grupos realmente pouco estudados. Há al
guns anos, calculava-se que o reino animal 
compreendia 1,5 milhão de espécies regis
tradas. As não registradas até então eram 
calculadas entre dois e oito milhões, e este 
último número era considerado um exage
ro. Contudo, um estudo muito completo 
feito no trópico por um entomólogo levou 
a resultados espetaculares: indicou que de
vem existir atualmente entre 30 e 50 milhões 
de espécies animais. Ou seja, vivemos num 
mundo muitíssimo mais rico do que se ima
ginava, ao mesmo tempo que alcançamos 
um desenvolvimento tecnológico, um cres
cimento populacional e uma expansão da 
fronteira agrícola impressionantes . 

Mas enquanto o conhecimento científico 
parece avançar em progressão aritmética, o 
poder transformador (e destruidor) do ho
mem cresce em progressão geométrica. As 
espécies de plantas e animais estão se extin
guindo num prazo menor que o que seria ne
cessário para que pudéssemos descobri-las, 
estudá-las e aproveitá-las. A União Interna
cional para a Conservação da Natureza es
timou que se extinguem de uma a duas es
pécies de plantas por dia, principalmente por 
causa da atividade humana. Com relação 
aos animais, os cálculos são díspares: entre 
50 e 250 espécies por dia. 

Embora a natureza sofra diversos tipos 
de distúrbios em diferentes escalas de ex-
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tensão, intensidade, duração e freqüênda, 
o homem tem a capacidade de ampliá-los, 
intensificá-los ou mudar sua freqüência e, 
às vezes, até de 'inventar' novos tipos. Com 
isto se modificam a estrutura e a composi
ção faunística das comunidades, o que fa
vorece certas espécies em detrimento de ou
tras. A quantidade de 'verde' não muda ne
cessariamente, tampouco a beleza da pai
sagem; é possível até que ela pareça 'favo
recida' aos olhos do leigo. 

Substituir uma mata, um arbustal ou 
uma pradaria naturais por uma plantação 
florestal, ainda que seja economicamente 
vantajoso para o homem a curto ou mé
dio prazos, pode lhe trazer prejuízos a lon
go prazo, já que, no processo, espécies po
tencialmente úteis correm o risco de se ex
tinguir. A cobertura vegetal e, inclusive, a 
riqueza das espécies podem ser incremen
tadas mediante a irrigação. Isto ocorre, por 
exemplo, em cidades implantadas em zo
nas áridas. A criação de gado, a drenagem 
de turfeiras ou de pântanos, a fixação de 
dunas, o cultivo da terra, a queima de pas
tagens ou matas, a construção de estradas, 
diques, aeroportos, áreas industriais ou ur
banas, alteram drasticamente a vegetação, 
com freqüência de maneira irreversível. Se 
são abandonadas, essas áreas em geral não 
retornam às condições de origem, já que 
se alterou o banco de sementes, além de ou
tros fatores. A fauna também muda, des
de a micro até a macrofauna. Bosques de 
pinheiros e abetos, em certas áreas, costu
mam ser verdadeiros desertos, vazios de 
aves, micromamíferos e invertebrados. 
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A colheita de batatas no Peru, pelos quf
chuas. De F. Guaman Poma de Ayala, Nueva 
crónica y buen gobierno, escrita em 1610-1.4. 

Há insetos e outros artrópodes que vi
vem à custa das plantas. Os chamados po
líf agos podem atacar mais de 400 espécies. 
Outros, os monófagos, dependem ue uma 
única espécie de vegetal. Se esta se extin
gue, ou se sua abundância se reduz o bas
tante, o inseto também se extingue. E, em
bora já se tenha pensado que insetos desse 
tipo eram prejudiciais, hoje se entende que 
são fundamentais para a manutenção da ri
queza florística. Estudos feitos no Havaí 
detectaram que diferentes espécies de ár
vore têm de duas a 41 espécies associadas 
de insetos monófagos, dependendo da 
abundância da árvore. 

Como exercício de imaginação, pense
mos no que teria acontecido se as culturas 
indígenas no oeste da América do Sul ti
vessem, por falha de manejo, extinto a es
pécie Solanum tuberosum. Quando os con
quistadores europeus chegaram à Améri
ca, vinham com a concepção de que a ri
queza estava nos metais e pedras preciosas. 
Foi preciso que se passassem três séculos 
até que 'descobrissem' o valor econômico 
da batata. Há cerca de 30 anos diversos tex
tos têm reiterado que o valor da colheita 
mundial de batatas, em um ano, é muito 
superior ao de todo o ouro e a prata que 
a Espanha extraiu da América. Em 1982, 
por exemplo, a batata foi cultivada em 130 
dos 167 países independentes do mundo. A 
colheita anual total foi estimada em 291 mi
lhões de toneladas e avaliada em 106 bi
lhões de dólares (ver 'Sobre paladares e po
líticas'). 

Seguramente a espécie humana não se te
ria extinguido por falta de batata, pois tem 
uma capacidade quase ilimitada de trocar 
suas bases alimentares entre milhares de es
pécies vegetais e animais, terrestres e ma
rinhas. Alguns analistas da história, porém, 
sustentam que boa parte do êxito da Re
volução Industrial se deveu pre~isamente 
à batata. Em alguns países, como a Grã
Bretanha, produziu-se uma mudança im
portante nas práticas agropecuárias. A área 
semeada reduziu-se e, em contrapartida, a 
produção de carne e de lã aumentou. Ao 
mesmo tempo ou talvez por causa disto o 
cultivo da batata, extremamente produti
vo, permitiu, pela primeira vez, a auto
suficiência alimentar de boa parte da po
pulação, que escapava assim das terríveis 
fomes que assolavam a Europa. O aumen
to da mão-de-obra ociosa e barata e a mi
gração da população rural para as cidades 
foram absorvidos em boa parte pelas fia
ções e outras fábricas, fato decisivo para 
o advento da era industrial. A inexistência 
da batata ou sua extinção talvez não tives
se impedido o acesso à era industrial, mas 
provavelmente o teriam postergado, com 
conseqüências inimagináveis. 

As mudanças que ocorrem quando o ho
mem domestica um animal ou planta têm, 
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Athyrium dombei, feto provavelmente em 
extinção na Argentina. Na província de Bue
nos Aires, vive somente no alto da serra Co
ra Malal Grande. (Reproduzido de E.R. de la 
Sota, Flora de la província de Jujuy, 1977). 

. às vezes, conseqüências também inimagi--
náveis. Quando o homem domesticou oca
valo, mudou o curso da história tanto pa
ra si mesmo como para o animal (no caso 
deste, pelo menos evolutivamente). O mes
mo se pode dizer do trigo, domesticado no 
Oriente Próximo ainda nos primórdios da 
civilização. Sem muito exagero, nem sequer 
sabemos se foi o homem que domesticou 
o trigo ou, ao contrário, se foi o trigo que 
'domesticou' o homem. Na realidade, am
bos mudaram. 

De um ponto de vista ecológico e biogeo
gráfico, há duas regiões no mundo espe
cialmente importantes. Por um lado, are
gião indo-malaia, por conter a mais rica 
'reserva de genes' ancestrais (espécies per
tencentes a taxa muito antigos ou primiti
vos). Supõe-se que o sudeste asiático foi, 
nesse sentido, o lugar onde apareceram as 
angiospermas, ou plantas com flor. Por ou
tro lado, a região neotropical (América 
Central, Caribe e América do Sul), que é 
a mais rica do mundo. É precisamente no 
sudeste asiático e na América Latina, po
rém, que o homem está ampliando a fron
teira agrícola com maior ímpeto (abate de 
árvores, incêndios, obras de drenagem, ir
rigação, criação de gado, cultivo da terra, 
silvicultura, horticultura, fertilizantes, her
bicidas, fungicidas, inseticidas, barragens, 
urbanização, industrialização, introdução 
de espécies exóticas invasoras). 

Com relação à intervenção humana, já 
existe uma alentada bibliografia sobre as 
mudanças que suas várias formas produ
zem na natureza. Essas mudanças (substi
tuição de espécies das faunas e floras nati-
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Lobinho-de-rio, ou huillin patagônico (Lutra provocax), espécie chileno-argentina declarada em perigo de ex
tinção. Só duas populações viáveis foram identificadas em nosso país. (Reproduzido de C. Chehébar e E. Ra
milo, Fauna dei Parque Nacional Nahuel, 1989.) 

yaguareté (Panthera oncal. A espécie chegou até o rio Colorado, mas hoje está restrita 
norte do pais. 

vas por outras, geralmente cosmopolitas) 
podem ser de pequenas a totais, de tipo 'ca
tastrófico'. 

Embora a Argentina, graças à visão de 
F. P Moreno, tenha sido o primeiro país 
da América Latina a tomar a iniciativa de 
criar parques nacionais, acabamos por fi
car em atraso, em face do avanço feito por 
outros (ver 'La primera guerra mundial de 

las especies', em Ciencia Hoy, n? 6). Ho
je, nossos parques nacionais cobrem um 
pouco menos de 1 % do território nacional, 
em contraste com países como a Noruega 
(quatro milhões de habitantes e 16 parques · 
nacionais, cobrindo 12% do território), a 
Costa Rica ou Porto Rico, em que cobrem 
mais de 15%, e Botswana, onde alcançam 
17%. Além disto, nossos parques são pou-
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Talvez seja inútil repisar aqui argumen
tos sobre a dependência que tem· o ho
mem da natureza. É curioso, entretanto, 
comprovar que a maior parte das cultu
ras agrícolas de todo o mundo envolve 
apenas umas duas dúzias de espécies. Na 
verdade, o mercado depende basicamen
te de uma pequena proporção dos pro
dutos agrícolas possíveis, restando aos de
mais um · papel bastante secundário. 
Trata-se daquelas culturas (arroz, trigo, 
milho, batata) de alto rendimento, fácil 
transporte e armazenagem, e comerciali
zação relativamente segura. Os agriculto
res não se arriscam a cultivar novidades, 
a menos que tenham o apoio financeiro 
governamental ou de fontes privadas que 
tenham preparado o caminho para o su
cesso de sua introdução no mercado mun
dial. É o caso, por exemplo, do cacau, da 
castanha de caju ou da baunilha, plantas 
originárias da América Central ou do Sul 
que passaram a ser cultivadas na África, 
na Ásia tropical e na Oceania. 

América do Sul somente agora está en
trando nos mercados europeus (vem sen
do cultivada na Espanha há alguns anos), 
o que significa que levou quase cinco sé
culos para ser aceita; desde sua 'desco
berta' . Mais recente ainda foi a aparição 
na Argentina da fruta kiwi. vinda da Chi
na, via Nova Zelândia. Visitando os mer
cados populares de qualquer parte do 
mundo, encontramos sempre deliciosos 
produtos locais que não são conhecidos 
fora daquela zona. 

Globalizando os dados da Organização 
para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO), verificamos que a produção agrí
cola mundial movimentou em 1985 - ano 
em que os preços mais caíram no perío
do I 980-85 - cerca de 700 bilhões de dó
lares, em termos brutos. É preciso levar 
em conta que a F AO computa menos de 
cem cultivos em nível mundial, isto é, os 
que têm relevância em nível nacional e os 
exportáveis. Não considera aqueles que 
movimentam as economias locais e que 
escapam às estatísticas, já que o campo-Precisamente por não serem tradicio

nais, culturas desse tipo não podem ser 
submetidas às práticas que se aplicam às 
culturas extensivas e que reduzeQl seus 
custos. Por isso, são geralmente mais ca
ras, e as pessoas costumam comprar os 
alimentos mais econômicos. Há outro fa
to, porém, que atua contra a difusão de 
novas fontes alimentares: somos gour
mets inibidos e medrosos. Numerosas ten
tativas de incorporar diferentes frutas e 
verduras em nossos mercados fracassa- ,, 
ram porque o público não se atreve a 
comprá-las. Prefere ficar com o conhe
. cido a experimentar novos gostos, e, por 
temor do ridículo, sequer pergunta que 
vegetais estranhos são esses. 

Mas este não é um mal moderno. Ape
sar de todas as vantagens que oferece, a 
batata levou quase três séculos para ser 
admitida na gastronomia européia, e is
to graças aos ingentes esforços feitos por 
Frederico da Prússià e Luís XV. A deli
ciosa chirimoya [espécie de melão] da 

O kiwi (Actinidia deliciosa), originário da China, en
riqueceu os neozelandeses, que trocaram seu no
me e a exportaram para quase todo o mundo. Na 
América do Sul existem muitas espécies comestí
veis, algumas em perigo de extinção. 

1ês comercia parte de seus produtos em 
mercados de sua zona de influência, 
troca-os por outros bens de consumo ou 
os utiliza para o próprio sustento. Isto se 
aplica inclusive a uma proporção não des
prezível de moradores das cidades que 
cultivam hortas domésticas. Mas consi
derando apenas o livro de Nicholson, Ox
ford Book of Food Plants _- certamente 
bastante incompleto-, conclui-se que há 
um total de 254 espécies vegetais comes
tíveis. Vale dizer que esses 700 bilhões de 
dólares representam provavelmente uma 
estimativa bastante conservadora do va
lor econômico das plantas cultivadas. 

Além disto, o homem utiliza recursos 
florestais. Segundo dados da FAO e do 
Instituto de. Recursos Mundiais, e 
restringindo-nos a madeiras industriais 
(sem incluir lenha, carvão de lenha e ou
tros usos menores), em 1985 processaram
se cerca de 1,5 milhão de metros cúbicos, 
com um valor médio de 127 dólares por 
tonelada, isto é, pouco menos de 200 bi
lhões de dólares em âmbito mundial. 

Seria muito arriscado, e difícil, fazer 
uma estimativa do valor econômico mé
dio das espécies alimentares e das madei
ras de uso industrial, já que não só fal
tam dados fidedignos sobre o uso das es
pécies raras ou _pouco conhecidas, como 
não sabemos quantas espécies economi
camente interessantes existem na nature
za. Dispomos, entretanto, dos dados for
necidos por dois pesquisadores da Facul
dade de Farmácia da Universidade de Il
linois, Chicago, onde se organizou um 
serviço que reúne e provê informações so
bre plantas medicinais e aromáticas de to
do o mundo. Em 1985, estimaram ova
lor m·édio de uma planta nos Estados Uni
dos com base no produto anual líquido 
das espécies usadas para fabricar drogas 
medicinais em relação ao número total de 
espécies existente no país. O resultado deu 
303 milhões de dólares anuais por espé
cie. Calcularam também que, nos próxi
mos 15 anos, somente com a extinção de 
espécies medicinais, os Estados Unidos 
perderão a soma potencial de 3,248 mi-

_ lhões de dólares. 
A esse cálculo, seria preciso agregar o 

valor potencial médio das plantas que, 
além de medicinais, têm também valor 
alimentar, forrageiro ou outros. Se con
siderarmos que os Estados Unidos movi
mentam cerca de um terço da economia 
mundial, não seria de todo absurdo mul
tiplicar tal cifra por três para obter uma 
estimativa do valor econômico médio de 
uma espécie medicinal qualquer, em ní
vel internacional, isto é, aproximadamen
te 600 milhões de dólares por ano. Cabe 
reconhecer, certamente, que esta é uma 
avaliação pouco precisa, e também que 
as plantas medicinais não figuram entre 



as mais rentáveis do ponto de vista eco
nômico - em 1985, a colheita mundial de 
trigo teve o valor de cerca de 700 bilhões 
de --dólares e a de arroz, de 100 bilhões de 
dólares. 

Como se verifica na tabela apresenta
da adiante, a grande maioria das espécies 
comestíveis provém da região paleártica. 
Isto poderia ter três explicações: (1) as 
práticas agrícolas são mais antigas na Eu
rásia; (2) a região é especialmente rica em 
espécies alimentares; (3) o imperialismo 
cultural das nações euroasiáticas teria im
posto tais espécies. Analisemos uma a 
uma, em detalhe. 

(1) À medida que o tempo passa, vão 
se descobrindo diferentes usos que podem 
ser dados às plantas e se incorporam no
vas culturas. Sabe-se que os egípcios an
tigos utilizavam pelo menos 55 espécies de 
plantas (1 600 a.e.) e os hebreus, 83 (1 500 
a.e.); Hipócrates menciona 326 espécies 
(400 a.e.) e Dioscórides, 500 (50 a.e.). Já 
se supôs que a agricultura nasceu no Ve
lho Mundo há cerca de dez mil anos, e 
que por isso os povos ali tiveram maior 
margem para diversificar suas culturas 
que os de outros continentes. Entretan
to, descobertas arqueológicas realizadas no 
Vale do México indicam que a agricultura 
era praticada ali há cerca de 7 500 anos. Ou
tras investigações sugerem que a cultura a 
grícola no Novo Mundo começou mui
to antes desta data. Ou seja, a forte pre
ponderância de culturas de origem eurasiá
tica na atualidade não pode ser atribuída 
simplesmente à maior antigüidade de sua 
agricultura, já que a diferença parece ter si
do mínima. 

(2) A parte direita da tabela revela que 

ORIGEM DAS PLANTAS QUE SE CULTIVAM ATUALMENTE 

COMESTfVEIS• 
Porcentagem Região 

52% Paleártica 
(Eurásia e Mediterrâneo) 

18% Neotropical 
(América Central e do Sul) 

14% Oriental 
(SE da Ásia) 

8% Etiópica 
(África ao sul do Saara) 

6% Neártica 
(América do Norte) 

1% Australiana 
(Australásia) 

1% Ilhas do Pacífico 

* Fonte: Nicholson, 1969 

A jfcama (Pachyrhizus erosusl é cultivada na Amé
rica Central por seu delicioso tubérculo, que se c_o
me cozido ou cru, com sal, limão e chi/e (pimen
tão moído). Está substituindo os brotos de bambu 
em muitos restaurantes chineses dos Estados Uni
dos e do México. 

a principal fonte das plantas de jardim é 
a região neotropical. A região paleártica, 
que, na lista da esquerda, figura com 
52%, desce neste caso a 10%. Precisamen
te o Neotrópico é a região mais rica do 
mundo em espécies vegetais, escarave
lhos, lepidópteros, peixes de água doce, 
aves, mamíferos e outros grupos. O Mé
xico tem mais espécies de plantas que to
da a União Soviética, ou que os Estados 
Unidos e o Canadá juntos. E a Colôm
bia não só tem muito mais espécies vege
tais que o México como mais mamíferos 
que toda a África ao sul do Saara. No 

ORNAMENTAIS .. 
Porcentagem Região 

43% Neotropical*** 

19% Etiópica 

15% Oriental 

10% Paleártica 

7% Neártica 

5% Australiana 
1% Ilhas do Pacífico 

** Fonte: Graf, 1966 

*** Na suspeita de que nossa amostra fosse tendenciosa, favorecendo as plantas tropicais em detrimen
to das demais, o autor optou por computar as origens de mil espécies ornamentais citadas na Enciclope
dia Argentina de Agricultura y Jardinerfa. Os resultados apontaram igualmente que a região neotropical 
estava representada pela maioria dos casos (38%), seguida pela paleártica (28%), etiópica 114%1, neártica 
(10%), indo-malaia (6%) e australiana (4%}. Não se computaram aqui as espécies comestíveis, aromáticas 
e florestais. 

Brasil, na área de Lagoa Santa, de 8 
km2, contaram-se cerca de três mil espé
cies de plantas superiores, contra as 1 800 
que as Ilhas Britânicas possuem em seus 
300 000 km2• Ou seja, supondo-se que a 

. proporção entre espécies comestíveis e 
não-comestíveis seja aproximadamente 
igual em todas as regiões do globo terres
tre, não há base para conjecturar que a 
Eurásia tenha sido mais prolífica em plan
tas alimentares. Mais ainda, chegamos a 
suspeitar que a oferta pode ter sido maior 
no Neotrópico. 

No deserto de Sonora [México], 
registraram-se 2 500 espécies vegetais, das 
quais 375, ou seja 15%, são comestíveis. 
Na Terra do Fogo, a proporção baixa a 
70/o - num total de 430 espécies -, pro
vavelmente por não ter havido boa trans
missão de informação entre as culturas in
.dígenas ( em parte exterminadas a bala) e 
a crioula, de origem européia. 

Se, afora as plantas comestíveis, con
siderarmos as utilizáveis, como as indus
triais (fibras, corantes, gomas, resinas, lá
tex, madeira etc.) e as medicinais, os nú
meros são ainda mais espetaculares. 
Aproximadamente, pode-se dizer que, em 
nível mundial, entre 15 e 350/o das espé
cies vegetais são aproveitáveis. 

(3) Como vemos, até o presente os da
dos não confirmam a hipótese de que o 
Velho Mundo, e em especial a Eurásia, 
tenha sido mais prolífico em espécies co
mestíveis que as demais partes do plane
ta. É preciso considerar que o homem 
mostra preferências gastronômicas mui
to arraigadas, uma espécie de imprinting 
que é produto dos costumes culturais que 
vivenda desde o nascimento. Alguns des
tes são muito dificilmente alteráveis na vi
da de uma pessoa. Transformam-se an
tes de geração em geração, como aconte
ceu com a batata, de origem sul
americana, que lentamente se introduziu 
na arte culinária centro-e,uropéia, até 
constituir sua base principal. Do mesmo 
modo, o arroz, de origem oriental, foi 
substituindo a batata como base alimen
tícia dos povos de boa parte da América 
Central e do Sul. 

Para o colonizador europeu, o bom era 
o trigo e a vaca, não o milho, nem o gua
naco, nem a viscacha. Os resultados dis
so se verificam na tabela. Na coluna das 
plantas comestíveis, o grosso provém do 
Velho Mundo, ao passo qué na das plan
tas ornamentais (que não são objeto da 
rejeição do público, por mais estranhas 
que sejam, constituindo, portanto, espé
cies indicadoras da verdadeira riqueza 
existente na natureza) provém principal
mente da América Latina. 

É o 'imperialismo cultural', portanto, . 
que parece ser a razão por que comemos 
mais ali_mentos de origem eurasiática. 



co numerosos, não cobrem todas as comu
nidades e tampouco estão livres da inter
venção humana. Nos, Estados Unidos, já 
não resta nenhum parque nacional que não 
esteja alterado pela at_ividade do homem. 
Extensas análises do 'como' e dos 'porquês' 
e 'mea-culpas' concordam em que não é 
mais possível voltar atrás. A causa princi
pal: o desejo desmedido de lucro, isto é, 
pressões de todos os tipos para abrir os par
ques nacionais ao turismo em massa, ao de
senvolvimento, e a maior atenção dada às 
obras de serviço público que _à proteção dos 
próprios parques. 

Ao que parece, a Argentina está seguin
do os passos dos Estados Unidos em ma
téria de parques e reservas. A diferença está 
em que, lá, a área protegida é maior· (2,5 

vezes proporcionalmente ao território e 7 ,5 
vezes em valores absolutos). Além disto, há 
uma ativo trabalho de conservação suple
mentar ao do Serviço de Parques Nacio
nais, promovido por numerosas entidades 
privadas, e que inclui a aquisição de terras 
com comunidades ou espécies ameaçadas, 
campanhas de educação etc. Embora mui
to timidamente, uma atividade similar es
tá se iniciando em nosso país. 

Estamos sob o mesmo risco de perder 
material genético que o restante da Amé
rica Latina ( exceto talvez a Costa Rica e 
Porto Rico). De fato, o processo de redu
ção das áreas de distribuição de algumas 
espécies continuou mesmo depois que se 
criaram os parques nacionais, seja pela prá
tica de atividades inadequadas dentro dos 
seus limites, seja porque não são suficien
temente extensos. Segundo C. Chehébar e 
P. Canevari, ao menos 21 espécies de ma
míferos, cinco de aves e uma de réptil de
sapareceram de algum parque nacional ou 
de áreas logo depois transformadas em par
ques. A maioria dos casos ocorreu no nor
te do país, onde o impacto humano sobre 
os ambientes e a fauna é maior. O resulta
do é que, atualmente, é difícil encontrar na 
Argentina ecossistemas que não tenham so
frido alguma perda de espécies nativas. 

A partir da informação contida nas cha
madas 'listas vermelhas de espécies em pe
rigo de extinção', pode-se dizer que apro
ximadamente 10% das faunas e floras dos 
vários países estão ainda sob risco de de
saparecer. É sobre essa fração que se deve 
concentrar especial atenção (ver 'Como de
limitar uma reserva'). Segundo dados men
cionados por Olrog, conhecem-se na Ar
gentina: 

300 espécies de mamíferos 
976 espécies de aves 
250 espécies de répteis 
138 anfíbios 
312 espécies de peixes de água doce 

Total: 1 976 espécies de vertebrados terres
tres. 
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Acima, distribuição de freqüências de tamanhos de áreas de 445 espécies de mamíferos sul
americanos. A figura mostra uma grande desigualdade na distribuição de terras. Há muitas espécies 
com áreas pequenas e poucas com áreas extensas. Do ponto de vista conservacionista, são mais 'im
portantes' em geral as espécies com menor área, já que com freqüência estão associadas a uma maior 
probabilidade de extinção. Dados de Adriana Ruggiero, informe CONICET 1988 

A isso podemos acrescentar umas dez mil 
espécies vegetais e, talvez, de cem mil a 500 
mil espécies de invertebrados (embora este 
último número seja uma estimativa muito 
grosseira). Se nos limitarmos a uma esti
mativa de cem mil espécies de animais e 
plantas argentinos continentais, podemos, 
com base na taxa de 10% acima referida, 
estimar em dez mil o total de espécies amea
çadas ou em perigo de extinção. 

Entre estas últimas, só saberíamos como 
proteger uma porcentagem ínfima, se qui
séssemos ir além da suposição de que esta
riam a salvo se delimitássemos reservas na
turais sem alterações humanas. Por isso, 
uma futura 'lista vermelha' só será útil para 
que focalizemos a atenção nos casos mais 
flagrantes e proponhamos soluções ad hoc. 
Os demais casos deverão ser atendidos me
diante um planejamento adequado do uso, 
manejo e conservação dos recursos natu
rais renováveis em nível nacional e latino
americano. Seja como for, mesmo supon
do que nos dedicássemos a atender apenas 
casos particulares, dez mil espécies exigi
riam um número equivalente de projetos 
de pesquisa. De fato, isto está fora de nos
sas possibilidades imediatas, se considerar
mos que há na Argentina cerca de 800 pro
fissionais da área de ecologia (biólogos, 
agrônomos, veterinários e outros), dos 
quais só uma pequena fração se dedica ao 
tema da conservação de recursos genéticos. 

Não podemos pedir ao agricultor que 
deixe de cultivar a terra, ou de formar pas
tos para o gado, ou que não desmate, ou 

que não queime o mato. Mas se houvesse 
uma política nacional e internacional com 
metas claramente estabelecidas sobre con
servação de recursos naturais e da nature
za, se poderia tentar instruí-lo no manejo 
de suas terras. Com isso se conseguiria evi
tar parte das perdas irreparáveis de mate
rial genético que estamos sofrendo. 

SUGESTÕES PARA LEITURA 

DA VIS M. B., 'Climatic lnstability, Tim e lags, 
and Community Disequilibrium', in J. Dia
mond e T. J. Case (orgs.), Community Eco
logy, Nova Iorque, Harper and Row, 1986. 

ERLICH P. A., Extinción. Causas y consecuen
cias de la desaparición de las especies. Bue
nos Aires, Ed. Fraterna, 1984. 

ELLIOTT D. K., Dynamics of Extinction, J . Wi
ley, Nova Iorque, 1984. 

GOTTLIEB o. R. e KAPLAN M. A. e., 'Amazô
nia: tesouro químico a preservar', Ciência Ho
je, vol. 11, n? 61. 

RAPOPORT E. G., 'Lo bueno y lo malo tras el 
Descubrimiento de América. EI punto de vista 
ecológico y biogeográfico', Arbor, vol. 131, 
n? 513, 1988, pp. 103-125 

SYNGE H. (org.) The Biological Aspects of Ra
re Plant. Nova Iorque, J.Wiley, 1981. 

• Publicado originalmente em Ciencia Hoy n? 10. 
Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. 

VOL. 12 / N? 70 CIÊNCIA HOJE 



As espécies, geralmente, não andam so
zinhas; estão associadas em comunidades. 
Dependem umas das outras, em maior ou 
menor grau, e é por essa razão que é pre
ciso conservar certas áreas ainda não in
cluídas no Sistema de Áreas Naturais Pro
tegidas da Argentina. 

Segundo levantamento feito por S. Me
rino (1978), temos atualmente: 

96 reservas provinciais 
19 parques e reservas nacionais 
5 reservas municipais 
4 reservas privadas 
2 reservas universitárias 

Total: 126 reservas e parques 

A área coberta por eles representa 4,3% 
da superfície do país. A província mais 
indefesa é San Luis, já que só 0,03% de 
seu território corresponde a áreas natu
rais protegidas. Quantitativamente, o me
lhor exemplo é dado por San Juan, com 
20,6%. Lamentavelmente, porém, a situa
ção dessas áreas deixa muito a desejar, 
já que 54% delas carecem de pessoal de 
vigilância e, ·em um terç·o dos casos, já 
existem evidências de deterioração am
biental grande ou muito grande. Só 10% 
não apresentam alterações consideráveis. 

Por outro lado, a preservação da má
xima riqueza de espécies nem sempre 

equivale a preservar a porção mais valio
sa de um ecossistema. Uma vez que ases
pécies têm diferentes probabilidades de 
extinção, as mais raras ou as ameaçadas 
têm maior interesse, do ponto de vísta 
conservacionista, que as mais comuns. 

Na Universidade Nacional do Coma
hue (Bariloche), desenvolveu-se uma me
todologia para obter uma medida quan
titativa do valor conservativo de cada 
uma das espécies (V,) de uma região, 
grande ou pequena, e o valor conservati
vo por unidade de área (V,). O método 
pode ser aplicado para delimitar reservas 

naturais ou para definir, dentro delas, as 
áreas intocáveis . Para isso se requer um 
bom conhecimento das biotas, seja flo
ra, fauna ou algum táxon bem estudado 
em nível micro e macrogeográfico. O pro
cedimento envolve os seguintes passos: 

(1) Quadricular a área a ser estudada, 
de modo regular ou irregular. O tamanho 
das quadrículas ou células fica a critério 
do pesquisador, isto é, dependerá do 'qui
late' de sua informação. Não devem ser 
grandes demais, pois assim se perde pre
cisão, nem pequenas demais, pois deman
dariam muito tempo e trabalho . Com um 

CÁLCULO DO VALOR CONSERVATIVO DE 10 ESPÉCIES PARA N = 64 CÉLULAS 

Espécie 

A 

B 

c 

D 

G 

H 

Área local 
(número de células 

ocupadas) 

(m) 

31 

62 

19 

10 

35 

27 

18 

11 

Área regional 
ou continental 

(a) 

85 

90 

30 

80 

0,1 

23 

48 

99 

77 

a: Área ocupada pela espécie no continente, expres
sa em percentual relativo ao continente, região ou 
ilha. 
e: Area do continente, região ou ilha = 100. 
f 

0
: Importância média observada. Este índice tem 

ampla labilidade e fica na dependência do critério 
do pesquisador e do tipo de dados que possua. Se 
usar freqüência ou coberturas, é aconselhável 
expressá-las percentualmente; se usar abundân
cias, pode estabelecer uma escala arbitrária, e se 

Valor da 
Valor de ocupação 

Valor de freqüência Valor conservativo 
Importância média ocupação local 

continental 
ou abundância de cada espécie = 

1 - m/n 
ou regional 

1 f,/f móx Vm vc V1 1 - a/c 

vm vc 

0,92 0,99 

0,52 

0,03 0,10 

0,70 0,70 

0,84 0,20 

0,98 1,00 

0,45 0,77 

0,58 0,52 

0,72 . 0,01 

4 0,83 0,23 

usar biomassas ou densidade, pode referi -las co
mo frações do total, ou do máximo valor observa
do. No presente exemplo, usou-se uma tabela de 
abundâncias de 1 a 6 (fméx. = 6), segundo o seguin
te critério: 1. raríssima; 2. rara; 3. pouco comum; 4. 
comum; 5. abundante; 6. muito abundante. Os va
lores de m, a e fo são fictícios. Os valores Vm, Vc, 
V, e v. são calculados a partir deles. Para facilitar 
os cálculos deram-se valores inteiros; para obter 
um valor médi de 'importância' (medida como a 

-

V1 vs 

0,67 0,610 

0,50 0,039 

0,17 0,001 

0,33 0,162 

0,17 0,029 

0,83 0,813 

0,67 0',232 

0,17 0,051 

0,33 0,002 

0,33 0,063 

recíproca da freqüência, abundância, densidade, 
biomassa ou cobertura), é necessário, porém, fa
zer estimativas para cada uma das células e achar 
uma média. 
É importante destacar a diferença entre área local 
e continental de uma espécie. Há casos de espé
cies de microáreas que podem ser raras na zona es
tudada (valor de ocupação local alto), mas estar 
muito espalhada no continente ou região biogeo
gráfica (valor continental alto). 



.233 .262 .298 .235 .298 .003 .066 .066 

.233 .262 .235 .233 .272 .272 .335 .001 

.843 .691 .052 .052 .091 .091 .386 .284 

.233 .030 .003 1,487 .701 .091 .366 .303 

.235 .262 .001 .611 .052 .091 .393 .330 

.286 .030 .030 .000 .040 .091 .098 .098 

.286 .354 .120 .272 .323 .091 .446 .330 

.286 .325 .323 .323 .417 .354 .446 .149 

número det células e de espécies entre 50 
se pode trabalhar sem recorrer a um com-· 
putador. Se for necessário maior detalha
mento, pode-se, uma vez selecionadas as 
células mais valiosas, repetir-se o proce
dimento mediante um novo reticulado, 
mais fino. 

(2) Deve-se 'mapear' cada espécie con
siderada, anotando as células em que se 
distribui. Com isto se obterá um inven~ 
tário de células ocupadas, isto é, seu ní
vel de ocupação da área (m). Dados adi
cionais sobre a abundância, densidade, 
cobertura etc., que podem vir a ser va
liosos, são incluídos num índice de 'im
portância' ([o). 

(3) O conhecimento de m, J;, e a (área 
ocupada pela espécie, em porcentagem, 
com relação ao continente ou região) per-

CDG CGI CG BCG BCG BCG c 
J 

ACD CH CH BCH BCH BCG CGH 
H HJ 

CG CD CI ACF ABC BCH BCE BCE 
J H GHJ GH 

CGI CDG c AC CH BCH BCD BCD 
EGJ EG 

CGH CD CD BC BCH BCD BCD 
1 E E 

CGH BCD BCD BCG BCG BCG BCD BCD 
1 GHI H H H EGH EG 

IJ 
CGH BCG BCG BCG BCD BCD BCD BCD 
1 HI H H GHI GHI EGH EH 

J IJ 

22 20 16 21 16 30 29 29 

22 20 21 22 19 19 12 31 

27 27 26 26 18 

22 30 30 26 10 15 

21 20 31 27 26 12 

17 30 30 32 28 26 25 25 

17 11 24 19 14 26 12 

17 13 14 14 11 23 

mite calcular os valores Vm, V,, Vr para 
cada espécie, chamados re'spectivamente 
de valores 'de ocupação local', de 'ocu
pação continental' (ou regional) e 'de fre
qüência ou abundância'. Seu produto é 
o valor conservativo total da espécie -
V, = Vm . V, . Vr (ver o exemplo fictício 
da tabela, para n = 64 células e dez es
pécies, A, B, e ... J). A soma dos v, em 
cada célula é o valor conservativo por uni
dade de área, V,. A seqüência de figuras 
ilustra os passos a seguir. 

(4) Segundo as circunstâncias, o tama
nho da área a delimitar pode estar restrin
gido por fatores econômicos, políticos ou 
geográficos. Depois da delimitação, de- · 
ve ser feito um monitoramento para de
terminar se ocorre 'relaxação', isto é, se 
sobrevêm extinções por efeitos da insu-

larização. Isso acontece por deslocamento 
· do número de espécies em equilíbrio, seja 
por diminuir a taxa de imigração, seja por · 
aumentar a taxa de extinção. Nesse senti
do, cada local do planeta pode ter carac
terísticas próprias. A experiência acumu
lada poderá dizer, em última instância, 
qual deverá ser o tamanho mínimo da re
serva que se deseja delimitar. 
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N DEBUS, RESPEITA TERNACIO-

, A HISTÓRIA DA CIÊNCIA,\[ M UMA VI-

, SÃO ~oucoÔ~tÔ EMERGÊNCIA DA CIÊNCIÀ' MODERNA, SO-

BRETUDO DO QUE SE c9NVENCIONOU CHAMAR 'REVOLUÇÃO CIENTIFICA', OCORRI

DA NA EUROPA, A PARTIR DO SÉCULO XVI. AO CONTRÁRIO DA VISÃO TRADICIONA

LISTA, QUE COSTUMA DESPREZAR AS INFLUÊNÇIAS NÃO-RACIONAIS NESSE PROCES

SO, DEBUS RENOVOU OS ESTUDOS SOBRE A QUÍMICA CLÁSSICA AO ~.E INTERESSAR 

PELOS TRATADOS DE ALQUIMIA, TRABALHANDO A HIPÕTESE DE QUE .ÃS ORIGENS 

DA QUÍMICJfMODERNAREMONTARIAM À PRIMEIRA METADE D0°SÉêULO XVI, SE

GUINDO LONGO E TORTUOSO CAMINHO QUE DESEMBOCARIA NA SEGUNDA METADE 

DO SÉCULO XVIII, NA REVOLUÇÃO QUÍMICA DE ANTONIO LAVOISIER. 

NASCIDO EM CHICAGO EM 1926, ALLEN DEBUS BACHARELOU-SE EM QUÍMICA 

E HISTÓRIA PELA NORTHWESTERN UNIVERSITY E TORNOU-SE MESTRE EM HISTÓRIA 

PELA UNIVERSIDADE DE INDIANA. E, EM SEGUIDA, ABANDONOU A PESQUISA UNI

VERSITÁRIA PARA TRABALHAR NA INDÚSTRIA QUÍMICA DURANTE CINCO ANOS. EM 

1956, ELE DARIA UMA OUTRA GUINADA EM SUA VIDA, MATRICULANDO-SE NA UNI

VERSIDADE DE HARVARD, E OBTENDO, EM 1961, SEU PhD EM HISTÓRIA DA CIÊNCIA. 

TORNOU-SE ENTÃO PROFESSOR NA UNIVERSIDADE DE CHICAGO, ONDE SE ENCON

TRA ATÉ HOJE. ENTRE SUAS MUITAS PUBLICAÇÕES, DISTINGUE-SE MAN ANO NATU

RE IN THE RENAISSANCE, LANÇADO EM 1978 PELA CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 

E JÁ TRADUZIDO PARA VÁRIOS IDIOMAS. EM AGOSTO PASSADO, O PROFESSOR DE

BUS VEIO AO BRASIL PARA PARTICIPAR DE UMA SÉRIE DE ATIVIDADES, EM DIVER

SAS INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS. NESTA ENTREVISTA A CIÊNCIA HOJE ELE DESTACA, 

ENTRE OUTROS PONTOS CONTROVERTIDOS, O PAPEL DA QUÍMICA E DA MEDICINA 

NA 'REVOLUÇÃO CIENTÍFICA' DO SÉCULO XVIII. 



- Como foi sua formação intelectual? 
- Desde muito jovem, eu me interessei tanto por história co-

mo por ciência, disciplinas a que me dedicava com afinco no curso 
secundário: Quando fui para a Northwestern University (NWU), 
matriculei-me em engenharia química. Mas, como aquele progra
ma não incluía disciplinas eletivas, acabei me transferindo para 
o de química, que oferecia maior liberdade aos estudantes na es
colha dos cursos. Eu gostava muito dos cursos de história. Um 
de meus professores de história na NWU, John J. Murray, me 
perguntou se eu não queria ser seu assistente na Universidade de 
Indiana, para onde ele acabava de se transferir. Ao terminar meu 
bacharelado em química, aceitei o convite e comecei a fazer pes
quisa em história a partir de seus seminários. Ele, que me intro
duziu no mundo da história da ciência, me pôs em contato com 
os principais periódicos da área, sugerindo que trabalhasse em 
história da química, já que eu tinha um diploma em química. 
Isso se deu por volta de 1947-1948. John Murray, que era um his
toriador tradicional, interessava-se sobretudo por história polí
tica e social. Mas como tinha uma enorme capacidade para per~ 
ceber a potencialidade de seus alunos, ele acabou me apontando 
a direção certa. Foi quando comecei a ler a revista Isis (uma das 
mais importantes publicações de história da ciência no mundo). 
Num de seus números, George Sarton (influente historiador da 
ciência na primeira metade do século XX, fundador e editor das 
revistas Isis e Osiris, autor de lntroduction to the history of scien
ce) defendia a idéia de que todos os que se interessassem por his
tória da ciência deveriam ter dois mestrados: um em história e 
outro numa ciência específica. Decidi então tornar-me mestre em 
química, depois de terminar o mestrado em história, sob orien
tação de John Murray. Estive perto de obter o título, mas me 
casei e desisti, indo trabalhar como químico nos Laboratórios 
Abbott. Depois de cinco anos, percebi que o que estava fazendo 
não era realmente o que queria. Então abandonei a química pa
ra voltar à pós-graduação. Corria o ano de 1956. Matriculei-me 
em Harvard, onde obtive meu doutorado em história da ciência. 
Anos mais tarde, convidado a visitar aqueles laboratórios, notei 
que havia tomado uma decisão acertada. 

- O senhor se considera um cientista historiador ou um his
toriador da ciência? 

- Um historiador da ciência. 

UM HISTOB.IADOB. 
A 

CIENCIA 
,.,. 

PRECISA SABER O QUANTO E 
A 

IMPORTANTE A INFLUENCIA 

DO CONTEXTO 

- Que f armação o senhor acredita ser ideal para alguém que 
queira se dedicar à história da ciência? 

- Esta é uma pergunta de difícil resposta. Sempre achei que 
há inúmeras áreas a serem trabalhadas. Qualquer pessoa, com 
praticamente qualquer tipo de formação ou interesse, desde que 
com alguma conexão com as ciências, pode dedicar-se à história 
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da ciência. Se bem orientada, muito provavelmente haverá de 
alcançar bons resultados. Mas há uma coisa que considero im
prescindível ao historiador da ciência: algum tipo de formação 
em história. É claro que isso não funciona para as pessoas mais 
antigas na área, de formação científica específica. Acho, contu
do, que todos deveriam ter pelo menos a noção de contexto his
tórico. Daí a necessidade dos cursos de história. Não quero di
zer que essa seja a ónica formação possível. Dependendo do tra
balho de pesquisa que se queira empreender, pode ser preciso 
conhecer profundamente a ciência moderna. Há pesquisas que 
tratam da física do século XX, o que requer uma formação cien
tífica muito específica. Por outro lado, se o interesse for pelo 
aparecimento das sociedades científicas no século XVII, não é ne
cessária uma·formação tão profunda em ciência. Assim, a for
mação necessária depende do objetivo desejado pelo pesquisador. 

- Em seu livro Science and history, publicado em inglês pela 
Universidade de Coimbra, o senhor defende ampla liberdade para 
o historiador da ciência no que diz respeito à abordagem. O his
toriador da ciência norte-americano Robert Multhauf, ao re
ceber o prémio Dexter, da Sociedade Americana de Química, em 
1986, contrastou a definição de ciência de George Sarton - "co
nhecimento positivo organizado" - com aquela de outro ame
ricano, Lynn Thorndike, descrita jocosamente por ele como "su
perstição negativa desorganizada". Ao contrário de Sarton, que 
desprezava os elementos não-racionais no desenvolvimento da 
ciência, Thorndike notabilizau-se pelo oposto: sintomaticamen
te, sua obra mais importante intitula-se History of magic and 
experimental science. Como o senhor se colocaria entre essas duas 
posições? 

- Certamente não sou positivista como Sarton e não sei se 
gostaria de ser tão 'desorganizado' como Thorndike. Mas há dois 
historiadores que eu admiro muito. O primeiro é Herbert But
terfield, autor do famoso The origins of modem science, que de
finitivamente não era historiador da ciência. Seus primeiros en
saios, defendendo a idéia de que todo tema histórico deve ser 
posto no contexto do período estudado e não interpretado à luz 
do presente, realmente me cativam. O outro autor que eu desta
caria é Walter Pagel, com quem trabalhei durante muitos anos 
enquanto estudante. Ele era um contextualista notável e costu
mava dizer que cada autor deve ser compreendido integralmen
te, na totalidade de sua produção. Não faria sentido pinçar da 
obra de Isaac Newton a física matemática e desprezar outrqs tra
balhos de sua autoria, como por exemplo os escritos esotéricos. 

- Os químicos são freqüentemente acusados de descuramen
to no que diz respeito à reflexão sobre sua ciência do ponto ·de 
vista filosófico, em marcante contraste com os físicos ou os bió
logos. O que o senhor pensa disso? 

- Provavelmente deve haver aí algum grão de verdade. É gran
de a tradição de químicos que fazem história da química. Isso 
acontece a partir do século XVI, numa época em que fazer his
tória das outras ciências não era uma prática corrente. Creio, 
entretanto, que grande parte do interesse por história da ciên
cia, filosofia ou a combinação de ambas tem derivado muito mais 
do campo da física, sobretudo após o impacto dos trabalhos de 
Alexandre Koyré. George ~arton havia morrido dois meses an
tes de minha chegada a Harvard e já não se falava mais dele. 
Todos queriam seguir Koyré. O outro grupo mencionado, o dos 
biólogos, sempre demonstrou forte interesse pelos problemas his
tóricos e filosóficos ligados a seu campo. Pode ser que os quími-
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cos enfatizem tanto os problemas industriais e práticos, que aca
bam não prestando muita atenção à história e à filosofia. Até 
há alguns anos, muitos livros de química começavam com capí
tulos introdutórios sobre o background da disciplina. uin exe·m
plo é o livro de J. R. Partington, A text-book of inorganic che.:. 
mistry, que sofreu inúmeras edições e reimpressões na primeira 
metade do século XX. Mas isso parece não ocorrer mais. 

-Ao abordar a história da química levando em conta o estu
do de todas as influências culturais possíveis, científicas ou não, 
- como, por exemplo, a alquimia esotérica -, o senhor estaria 
deliberadamente tentando a emergência de algum tipo de filoso
fia da ciência com respeito à química? 

- Não deliberadamente. Não estou tentando promover ne
nhum tipo de filosofia çla ciência no que diz respeito à química. 
O que faço é tentar entender o que algumas pessoas no passado 
pretendiam fazer e qual era sua motivação. 

- O senhor acredita que uma abordagem a que poderíamos 
chamar holística influiria na emergência de uma filosofia da quí
mica entre os químicos ou os historiadores da química, que, co
mo o senhor apontou, é deficiente em comparação com a física? 

- Creio que sim, embora eu não esteja absolutamente certo 
disso. No meu caso particular, trabalho com um período tão an
tigo que não sei como essa influência se daria ... 

sunto que sempre me atraiu. Comecei pela leitura dos textos al
químicos disponíveis, mas eles eram tão obscuros que eu não con
seguia entendê-los. Descobri então os trabalhos dos seguidores 
do suíço-alemão Theophrastus Paracelso (1493-1541), a partir dos 
quais se podia perceber uma tentativa de explicação do que fa
ziam. Isso não quer dizer que eles sempre conseguissem se fazer 

, , 
E PRECISO CONSIDERAR ELE ENTOS 'NAO-CIENTIFI-

,.. A 

COS' NA E:MERGENCIA DA CIENCIA :MODERNA, CO:MO 
POR EXE:MPLO OS TRATADOS DE ALQUI:MIA. 

- O senhor poderia falar sobre as reações que sua aborda
gem da história da ciência, incluindo elementos não-científicos, 
provocou na comunidade científica? 

- As reações foram de natureza variada, como se poderia es
perar. A maioria daqueles que interpretam a revolução científi
ca estritamente do ponto de vista das ciências físicas, das influên
cias matemáticas e astronômicas, da escalada de sucesso de Ni
colau Copérnico (1473-1543} a Isaac Newton (1642-1727), não es
tão interessados em que se adicionem elementos considerados não
científicos a uma discussão sobre a emergência da ciência mo
derna. Por outro lado, houve um bom número de pessoas que 
se interessou por esses outros aspectos relativos à ciência. Esses 
aspectos não haviam sido discutidos com cuidado antes de pes
quisadores como Walter Pagel ou Frances Yates . 

- O senhor tem uma preferência por estudos renascentistas. 
Qual a origem dessa preferência? 

- Em parte, acredito que isso se deva aos estudos que fiz a 
respeito da Reforma na Renascença, a partir da escola secundá
ria. Além disso, John Murray, que tanta influência exerceu so
bre mim, era um especialista na Inglaterra dos séculos XVI e XVII. 
Mas há também outros fatores. Durante os cinco anos em que 
me dediquei à pesquisa no campo da química, tive oportunidade 
de ler bastante. Trabalhava em p~squisa em química orgânica 
e costumava montar reações que duravam um longo tempo: 24, 
às vezes 48 horas. Eu lia muito sobre química primitiva, um as-
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entender. Na verdade, muitas pessoas consideravam que os se
guidores de Paracelso eram também extremamente obscuros. Mas 
nesses tratados havia pelo menos uma tentativa de tornar o as
sunto útil para quem quisesse se servir dele. Assim eu me senti 
absolutamente atraído pelo tema. 

- Sendo quz'mico e tendo trabalhado na área, por que o se
nhor optou por fazer pesquisas no campo da história? 

- Simplesmente porque a achei mais interessante. Mesmo hoje, 
de vez em quando, sinto vontade de entrar num laboratório e 
fazer alguma coisa. Nem sei o que faria, mas acho divertido fa
zer montagens químicas, ir à biblioteca, descobrir o método ade
quado para se fazer uma preparação e realizá-la na prática. Ho
je não faço mais isso, mas me lembro dessas atividades com uma 
ponta de nostalgia. 

- Já se disse que a revolução científica deveria ter ocorrido 
primeiramente na quz'mica e não na astronomia e naf(sica. Mui
tos pensadores, como Gilbert e Kepler, davam grande ênfase aos 
conceitos de atração e afinidade. Por que, na sua visão, a histó
ria não seguiu esse curso, isto é, por que a revolução química 
só ocorreria muito depois? 

- Temos que mudar nossa visão da revolução química. É co
mum as pessoas se referirem a uma revolução na astronomia, 
de Nicolau Copérnico a Isaac Newton. Na realidade, a menos 
que queiramos continuar pensando na química de antes do sécu-
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Segundo o professor Allen G. Debus, 
a diferença fundamental entre a revolu
ção ocorrida no campo da física e a re
volução química está no fato de esta úl
tima ter requerido um tempo muito maior 
para se completar. Mas essa longa dura
ção teria sido absolutamente necessária 

· porque o processo implicou uma aliança 
da química com a medicina, seguida da 
sua gradual independência em direção ao 
caráter de ciência física, que prevalecia ao 
tempo da revolução de Lavoisier. Ne
nhum fenómeno análogo ocorreu no 
campo da física ou da astronomia. 

Em oposição à historiografia predomi
nante, que considera a revolução quími
ca de Antoine Lavoisier {1743-1794} o f e
nómeno marcante e decisivo na constitui
ção da química moderna, o professor Al
len Debus sustenta que a revolução lavoi
sieriana foi, com efeito, a terceira etapa 
de um processo denominado revolução 
química de longo termo, que se desenro
lou no decorrer de aproximadamente 250 
anos, culminando no trabalho do notá
vel químico francês. Essa foi a posição 
por ele defendida na conferência apresen
tada no dia 28 de agosto de 1990, na Uni
versidade Estadual de Campinas, duran
te o VI Colóquio de História da Ciência. 
Segundo o professor Debus, a primeira 
fase da revolução química teria resulta
do da união entre a química e a medici
na (iatroquímica), ocorrida a partir do 
suíço-alemão Paracelso (1493-1541) e seus 
seguidores, no século XVI. Esse fenóme
no incluiu uma combinação de química, 
medicina e misticismo e se opunha às teo
rias galênicas dos humores, que conside
ravam as doenças unia perturbação do or-

ganismo como um todo, sem etiologia de
finida. Esse novo ponto de vista atribuía 
causas específicas para cada doença, que 
poderiam ser combatidas por agentes es
pecíficos, como preparados químicos. 'No 
século XVII, Paracelso foi 'moderniza
do' pelo flamenco Jan van Helmont 
(1577-1644}, que procurava dar explicações 
químicas para processos fisiológicos. Des
se modo, a química médica, anteriormen
te banida das universidades, foi-se tornan
do respeitável em círculos acadêmicos, es
pecialmente à medida que se despia do 
misticismo. 

Durante a segunda fase da longa revo
lução, na virada do século XVII para o sé
culo XVIII, a química tornou-se indepen
dente da medicina. Néssa etapa, em que 
se destacaram o holandês Hermann Boer
haave (1668-1738} e o alemão Georg Stahl 
(1660-1738}, a influência do mecanicismo 
sobre a química e a medicina ainda era 
marcante. Em nítida oposição à iatroquí
mica de Paracelso, essa química foi per
dendo gradualmente sua estreita ligação 
com a medicina e firmando-se como uma 
ciência autónoma. Se esse divórcio não ti
vesse ocorrido, Lavoisier - fulcro da ter
ceira fase da revolução química, nas dé
cadas de 1770 e 1780 - possivelmente te
ria tido que lidar com uma química de na
tureza muito mais farmacêutica do que 
aquela com características de ciência fí
sica que já predominava a seu tempo. 

CARLOS A. L. FILGUEIRAS 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

,,, , ... ,,, 
seria então de desenvolvimento da química como uma ciência mé
dica. Dessa forma, a química se tornou aceita nas universidades 
da Europa por volta do final do século XVII, passando em se
guida por estádios menores. Com o flamengo Jan van Helmont 
{1577-1644} e seus seguidores, a ênfase na medicina química deu 
lugar a uma fisiologia química. De qualquer maneira, o primei
ro estádio importante é o da medicina química. O segundo está
dio é caracterizado pelo divórcio entre a química e a medicina, 
que ocorre já com o holandês Hermann Boerhaave (1668-1738}. 
No início do século XVIII, o alemão Georg Stahl (1660-1738} che
gou a afirmar que não existia química na medicina. Tão logo es
sa posição é aceita, a química se torna uma ciência independen
te. E é justamente essa ciência independente que vai ser traba
lhada por Lavoisier no terceiro estádio. Essas três etapas tornam 
a revolução química extremamente longa. Mas, se nos concen
trarmos apenas no francês Antoine Lavoisier (1743-1794} e seu 
círculo, todos os demais estádios perdem importância. Acredito 
que, para entender Lavoisier, ê necessário levar em conta o que 

A QUIMICA AN!EBIOB AO SECULO XVIII NAO E 
, 

UM EMARANHADO DE MAGICA E 141S!ICISMO. 
, -

A BEVOLUÇ QUIMICA TEVE LONGA DURAÇAO. 
,,, 

COME NO SECULO XVI. 

lo XVIII como um emaranhado de mágica e misticismo, temos 
que refletir sobre uma revolução química de longo termo, levan
do em conta três estádios .. Inicialmente é preciso destruir o mito 
de que a transmutação foi o objetivo principal da alquimia e de 
que a metalurgia constituiu o único alvo da mineração . Na reali
dade, o que isso de fato significou foi uma tentativa, por parte 
dos seguidores de Paracelso, de fundar uma ciência totalmente 
nova no século XVI. Ela pode ter sido baseada no macrocosmo, 
no microcosmo, no misticismo e, certamente, dava ênfase à me
dicina. Mas a química era a base de tudo isso. A primeira fase 
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veio antes dele, pois foram seus predecessores que instituíram 
o conceito de uma base química para o entendimento do homem 
e da natureza. Os seguidores de Paracelso já clamavam por uma 
revolução científica, só que com eles a revolução não funcionou. 

- O senhor considera que o interesse pela história da ciência 
esteja crescendo? 

- Acredito que o interesse pela história da ciência esteja defi
nitivamente crescendo. Mas infelizmente esse crescimento, ao me
nos nos Estados Unidos, não é tão rápido quanto o número de 
PhDs que estão sendo produzidos. Precisamos de empregos na 
área, para que se possa ensinar a ciência, numa era científica, 
dentro de um contexto histórico. Afinal, não é possível compreen
der o mundo moderno se não levarmos em conta o desenvolvi
mento das ciências. Nos últimos 500 anos, especialmente no iní
cio desse período, a Europa ocidental foi capaz de impor sua von
tade ao resto do mundo, graças ao desenvolvimento científico 
e aos avanços tecnológicos. Portanto, trabalhar com a história 
moderna sem se debruçar sobre o desenvolvimento científico e 
tecnológico ocorrido nesse período resulta inevitavelmente nu
ma interpretação bastante pobre do processo histórico. 

- Que tópicos são hoje estudados preferentemente na histó
ria da ciência? 

- De forma bem ampla, acho que as duas áreas que mais têm 
atraído o interesse dos estudiosos sejam a teoria da evolução -
um assunto muito popular nos Estados Unidos hoje - e a histó
ria da relação ciência-sociedade, pela qual o interesse tem au
mentado significativamente. 

- Quanto aos que trabalham na área hoje, eles são principal
mente cientistas-historiadores ou historiadores da ciência? 

- Diria que são historiadores da ciência e historiadores. Creio 
que há bem menos cientistas nessa área hoje do que no passado. 

, 
E FUNDADN!AL ES!UDAB A BIS· 

, A li 

!OBIA DA CIENCIA EM PAISES QUE 
- - , NAO SAO LIDEBES EM EVEN!OS 

" CIEN!IFICOS. SEUS ARQUIVOS PO· 

DEM !EB MUI!AS NOVIDADES. 

- O senhor poderia apontar alguns temas que tenham recebi
do pouca ou nenhuma atenção dos historiadores da ciência e que 
poderiam ser tópicos importantes de pesquisas futuras? 

- Essa é uma pergunta muito difícil de responder; Acho que 
eu encorajaria os estudantes a fugir daqueles tópicos que já fo
ram tratados por ·muitos pesquisadores, como, por exemplo, os 
trabalhos de Charles Darwin e Isaac Newton. Esse conselho con
trasta frontalmente com o que recebi quando fui fazer meu dou
torado em Harvard. O diretor do Instituto reuniu os novos alu
nos e nos instruiu a não perder tempo com assuntos que não fos-
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sem bem conhecidos. "Se vocês quiserem se dedicar à literatura 
inglesa", aconselhou, "estudem William Shakespeare". Não vejo 
graça nenhuma nisso; ao contrário, acho que a erudição deve 
ser uma atividade aprazível. Para mim, descobrir um assunto a 
que poucas pessoas tenham se dedicado ou encontrar um livro 
que não tenha sido lido há 300 ou 400 anos me dá uma alegria 
imensa. Meu conselho seria no sentido de que se deve procurar 
alguma coisa que ainda rião tenha sido estudada, algo como a 
ciência em áreas do globo ainda não examinadas de perto. Pen
so que isso oferece enormes possibilidades. Não chegaria ao li
mite de sugerir que se estude a ciência de alguma parte obscura 
da África para alcançar esse objetivo. Basta pensar em áreas da 
própria Europa que não costumamos considerar como líderes em 
eventos científicos. Achei extremamente interessante trabalhar 
nas bibliotecas portuguesas, e não é comum pensarmos em Por
tugal como um país importante na revolução científica. Eu po
deria acrescentar ainda a descoberta que fiz de uma obscura tra
dução romena de van Helmont publicada em 1709. Qual a razão 
dessa tradução naquela época? Esse é o tipo de coisa que me in
triga. Certamente os pesquisadores que se dedicam ao estudo dos 
aspectos sociais da ciência se voltam para todos os tipos de in
formação e técnicas. Há, por exemplo. um pesquisador da Nor
thern Illinois University que se interessa pelo ambiente científi
co londrino e as interconexões das várias ciências em meados do 
século XIX. Isso porque ele está fazendo um estudo sobre o físi
co irlandês John Tyndall (1820-1893). As sociedades científicas 
a que ele pertenceu, as pessoas com que conviveu têm enorme 
valor para esse tipo de estudo. Há, é claro, inúmeros outros te
mas de interesse para o campo da história da ciência, mas seria 
difícil apontar todos. O importante é descobrir algo novo. 
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em, 

- A situação que prevalecia até algumas décadas atrás sobre 
o estudo da não-ciência, a exemplo da alquimia, podia ser inter
pretada como algo análogo à postura relativa ao estudo da ciên
cia periférica, isto é, a ciência de países como o Brasil. Temos 
sustentado que o estudo da história da ciência periférica é muito 
importante. O que o senhor acha disso? 

- Concordo definitivamente. Alguém interessado em histó
ria precisa saber por que os vários países são o que são hoje e, 
se achamos que a ciência é um aspecto importante na formação 
do status atual de um país, certamente temos que nos interessar 
pelo desenvolvimento da dência no Brasil e no mundo. 

ries, fundada por James Conant, que enfatizava a química. Os 
cursos eram dados por Thomas Kuhn e Leonard Nash. Durante 
o ano letivo, o que se fazia era mostrar a abordagem da dência 
pelos cientistas, através do exame de cinco ou seis estudos de ca- · 
sos, a começar da teoria copernicana, passando, a seguir, a exem
plos químicos. Com: outros professores, Bernard Cohen foi res
ponsável por um curso sobre a física do movimento e da astro
nomia, cujos estudantes . não provinham de áreas científicas. 
Agradava-me muito lecionar nesses cursos. Quanto aos estudan
tes, a reação era variada, talvez pelo fato de que em sua carreira 
futura eles não fossem atuar como cientistas. No caso daqueles 

, ,,,, ., . 

NOS PAISES ABABES, HA QUEM CULPE O OCIDENTE POB ELES 
- A _, -

NAO TEREM UMA CIENCIA PROPRIA. ESSE TIPO DE ACUSAÇAO 
NÃO ENFRENTA OS PROBLEMAS DO SEU DESENVOLVIMENTO. 

- Pode-se fazer uma analogia a esse respeito, comparando 
a história a uma peça musical. Se considerarmos as notas como 
países ou sociedades, é importante para a apreciação da totali
dade da peça prestar atenção também às pausas. Assim, o não
desenvolvimento ou o fraco desenvolvimento cientifico de uma 
determinada sociedade poderia ser comparado à pausa de uma 
música. Para se apreender o todo, seria necessário perceber tan
to as notas cjuanto as pausas. 

- Estou perfeitamente de acordo com essa analogia. Creio 
que uma questão importante para a qual eu gostaria de ter uma 
resposta é por que em certas civilizações a ciência pode não só 
ser uma pausa como também passar de nota a pausa. No passa
do, estive presente em vários encontros científicos no Oriente Pró
ximo. Um deles foi em Aleppo e outro em Istambul. Os repre
sentantes do mundo islâmico presentes nessas reuniões adotaram 
repetidas vezes a posição de culpar o Ocidente pelo fato de não 
terem uma ciência própria. Eles insistiam em dizer que esta lhes 
havia sido Toubada. Esse tipo de atitude - "a culpa não é nos
sa'' - nada responde. Aliás, foi apresentada num desses ern.:on
tros uma comunicação de que jamais me esquecerei. A pessoa 
que a apresentou disse que, apesar de Isaac Newton ser conside- . 
rado um dos pilares da ciência ocidental, tudo, absolutamente 
tudo o que ele disse pode ser encontrado em algum autor islâmi
co dos séculos VIII ou IX. Isso é absurdo, apavorante! Por ou
tro lado, a propósito da ciência na China, o grande historiador 
da ciência chinesa Joseph Needham revelou-nos de maneira no
tável esse corpo de conhecimentos tão avançado e importante, 
que mais tarde acabaria por decair. Por quê? Que tipo de influên
cias estão em jogo? É muito difícil responder. .. Precisamos ain
da de muitas pesquisas sobre esse tema. Se estivesse começando 
agora, é isso que eu gostaria de investigar. 

- Existe algum lugar para a história da ciência na educação 
secundária ou nos departamentos científicos das universidades? 

- Estive ligado a um programa dessa natureza quando era 
estudante de pós-graduação e no início de minha carreira na Uni
versidade de Chicago. Estou me referindo ao ciclo básico uni
versitário. Mas posso também dizer alguma coisa a respeito das 
escolas secundárias. Em Harvard, havia quatro ou cinco cursos 
básicos de ciência calcados na famosa série Harvard Case Histo-
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que provinham de áreas científicas, o sucesso era significativa
mente maior. Gerald Holton, do Departamento de Física, lecio
nou um curso dessa natureza para estudantes de física e obteve 
excelentes resultados. Minha intuição diz que a história da ciên
cia deve ser utilizada dessa maneira. Embora o programa de Har
vard tenha deixado algo a desejar, . acho que esse tipo de curso 
tem futuro. Quando cheguei em Chicago, havia um professor 
da faculdade de educação que desenvolvia um programa para 
estudantes secundaristas empregando o método do estudo de ca
sos. Atualmente não tenho mais contato com esse tipo de pro
grama, mas estou convencido de que ele é muito importante. 

- Durante o período em que permaneceu no Brasil, o senhor 
esteve em contacto com pessoas que trabalham em história da 
ciência. Como o senhor vê a situação da área aqui? 

- Há um lado positivo e outro negativo. Este último diz 
respeito especialmente às bibliotecas. A dificuldade de·aquisição 
contínua de novos livros é um proble~na sério para avanços na 
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área. O lado positivo é o entusiasmo e o interesse que estou ten
do oportunidade de constatar aqui. O VI Colóquio de História 
da Ciência, realizado na Universidade de Campinas de 26 a 29 
de agosto de 1990, realmente me surpreendeu. Imagino que a 
maior parte das pessoas presentes, estudantes ou professores, seja 
do Brasil. Não creio que a última reunião da History of Science 
Society, realizada na Flórida no final de 1989, tenha tido maior 
número de participarites. Parece-me que, se fosse possível trans
mitir um sentimento encorajador aos responsáveis pelo financia
mento das bibliotecas, o Brasil poderia se tornar um país líder 
nesse campo. Os trabalhos que li até agora são de primeira linha 
e acredito que muito mais se poderá fazer. 

- Que condições o senhor consideraria ideais para o trabalho 
no campo da história da ciência? 

- Para se rrabaJhar bem na área de história da ciência, o ideal 
é que haja departamentos sem paredes altas separando-os uns 

dos outros, como freqüentemente se vê nas universidades. Me
lhor ainda seria que houvesse uma situação de tal forma flexí
vel, que, quando um grupo começasse a trabalhar em história 
da ciência, ele pudesse incorporar pessoas diferentes. Tiv€ uma 
cooperação muito boa de pesquisadores das várias áreas cientí
ficas que se mostraram dispostos a trabalhar com qualquer estu
dante de pós-graduação sério. O que fizemos em Chicago foi es
tabelecer um programa que conduzia a um diploma em história. 
Por considerar que esse programa não satisfazia completamente 
suas necessidades, os filósofos criaram um programa à parte de 
história e filosofia da ciência. Acabamos por constituir uma or
ganização com estrutura semelhante à de um guarda-chuva, abri
gando professores de toda a universidade interessados em medi
cina, química ou em quaisquer outras ciências ou temas científi
cos. Todos participam freqüentemente de palestras e seminafios, 
e a interação que se dá é extremamente benéfica. 
* Traduçao do inglês de Roberto Barros de Carvalho e Carlos A. L. Filgueiras. 

A tolerância é atualmente uma virtude 
escassa entre os historiadores da ciência, 
e seu cultivo é indiscutivelmente uma ne
cessidade. Pesquisadores estabelecidos 
têm sido freqüentemente inflexíveis com 
aqueles que despontam na área valorizan
do temas que, há uma ou duas gerações, 
não seriam considerados relevantes. Es
ses novos pesquisadores, por sua vez, à 
medida que desvendam material impor
tante, tendem a menosprezar aqueles que 

, ainda estão presos a visões mais tradicio
nalistas. Por outro lado, os que ensinam 
história da ciência precisam compreender 
que sua função não é produzir cópias exa
tas de si mesmos. Ao contrário, é seu de
ver descobrir o potencial de novos pes
quisadores e dar-lhes as ferramentas ne
cessárias para que possam contribuir com 
algo original. Se porventura tiverem si
do treinados como cientistas e quiserem 
continuar nas tradições internalistas, :3-
so deve ser encorajado. De outro lado, 
se vierem de uma área não-científica in
teressados em relacionar a ciência a ou
tros aspectos de nossa cultura ou socie
dade, isso também deve ser aplaudido. De 
fato, a abordagem tradicional apresenta 
o árcabouço necessário da disciplina. En
tretanto, as novas interpretações podem 
eventualmente torná-la aceitável aos his
toriadores que conseguem ver a importân
cia da ciência na história mundial, mas 
muitas vezes se afligem diante das difi
culdades para compreender os artigos téc
nicos com que se deparam amiúde na li
teratura da história da ciência. 

[Extraído do prefácio que Allen G. Debus es
creveu para o seu livro Science and history -
a chemist's appraisal, publicado em inglês pe
la Universidade de Coimbra, em 1984.] 



RESENHA 

t HISTÓRIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

NO CAMPO, por Leonilde Sérvolo de 
Medeiros, FASE, Rio de Janeiro, 
1989, 215 p. 

Ao se voltar, a partir do século XIX, pa
ra as origens e a constituição da nação, a 
história assumiu relevância especial para os 
Estados em formação. Através dela 
esboçava-se uma determinada representa
ção da nação,, seus heróis, suas grandes da
tas, seus símbolos e valores. Mais ainda, 
através dela formava-se o próprio cidadão, 
afirmando, dentro da unidade territorial, 
uma identidade nacional. Desta forma -
como diz o historiador francês François Fu
ret -, a história constitui-se em genealo
gia da nação e pedagogia do cidadão, o que 
justificou sua inserção como disciplina au
tônoma nos currículos escolares. 

Entretanto, por seu caráter estritamen
te factual, privilegiador de grandes feitos 
políticos, militares e diplomáticos, sua ên
fase na cronologia e, em particular, por seu 
corte marcadamente elitista, esse conceito 
de história recebeu duras e variadas críti
cas. Uma das vozes discordantes, já em 
tempos mais recentes, foi a da esquerda, 
que propugnava a necessidade de se traze
rem ao proscênio as grandes massas, as 
classes dominadas, retirando-as das som
bras e do silêncio a que haviam sido confi
nadas pelos vencedores dos embates so
ciais, por uma visão elitista e individualis
ta da história. 

Essa história dos vencidos - uma his
tória militante - também se colocava na 
perspectiva de uma transformação social. 
Assim é que, em meados dos anos 70, o his
toriador Jean Chesneaux afirmava que a 
história se definia como uma relação ativa 
com o passado e defendia a necessidade de 
romper-se com a historiografia dominan-
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te, mantenedora do status quo, para cons
truir uma história transformadora, uma 
história que, voltando-se para as lutas das 
classes dominadas no passado, pudesse 
contribuir para mudar o presente e promo
ver o futuro. 

Assim, também a história escrita, pro
duzida pelos historiadores, se mostra co
mo um campo de disputa política, em que 
se chocam visões distintas do mundo so
cial. Ao dar voz aos vencidos, ao recupe
rar seu passado de luta e combatividade, 
busca-se simultaneamente conformar pa
ra eles uma nova identidade e influir sobre 
suas ações no presente mesmo. Tal é a li
nha em que se insere História dos movi
mentos sociais no campo, de Leonilde Sér
volo de Medeiros, publicado pela Federa
ção dos Órgãos para Assistência Social e · 
Educacional (FASE). Os editores o apresen
tam como "o primeiro trabalho .de uma sé
rie sobre o campo que a FASE pretende edi
tar e colocar à disposição dos trabalhado
res rurais e seus assessores, mas que inte
ressará também a todos os que acreditam 
que é possível mudar a nossa sociedade" 

A imagem que temos hoje do homem do 
campo, diz a autora, "é uma versão cons
truída pelos vencedores no processo histó
rico", segundo a qual o trabalhador rural 
seria "passivo, submisso, cordato, incapaz 
de formular seus próprios interesses e de 
lutar por eles". Como corolário, portan
to, teríamos a idéia de que, quando sele
vanta, quando luta, o faz incitado por agi
tadores, por agentes externos. O objetivo 
básico do livro, diante disso, seria o de re
cuperar a memória das lutas no campo, to
mando por base a idéia de que "os traba
lhadores podem ser sujeitos de sua histó
ria'', gerar suas próprias formas de luta e, 
assim, influir no processo social. Se os par
tidos políticos, sindicatos, igrejas e outros 
agentes desempenham um papel importan
te nessas lutas, não são eles que as criam. 
Os conflitos surgem de contradições reais 
vividas pelos trabalhadores, que formam 

o quadro no interior do qual aqueles agen
tes devem se mover. 

O livro parte do período democrático 
compreendido entre os anos de 1945 e 1964, 
quando os trabalhadores rurais teriam 
emergido no cenário político numa crescen
te mobilização, impondo-se através de sin
dicatos, associações e ligas, forjando reivin
dicações que até hoje se constituem em ban
deiras de luta. O golpe militar de 1964 te
ria representado um corte abrupto para es
se rico processo, provocando a desmobili
zação e conduzindo ao distanciamento en
tre grande parte das direções sindicais e suas 
bases. Por isso, o maiot esforço da cúpula 
do movimento sindical dos trabalhadores 
rurais, particularmente através de sua con
federação nacional, a Contag, foi no sen
tido de promover a sua reorganização e de 
retomar suas principais bandeiras. 

O encaminhamento das lutas, durante o 
período autoritário, se deu de forma mais 
localizada e dentro dos limites estritos da 
legalidade. Ações trabalhistas eram enca
minhadas à Justiça ao passo que, aos pro
blemas da terra, solicitava-se ao Governo 
que os solucionasse aplicando o Estatuto 
da Terra. Assim, o Estado se constituiu no 
principal interlocutor das organizações de 
trabalhadores rurais, a ele sendo dirigidas 
suas reivindicações mais básicas. 

Tal modelo de atuação sindical, entre
tanto, segundo a autora, iria aos poucos 
se mostrar incapaz de dar cobro aos con
flitos. Intensificavam-se as disputas de ter
ras, expondo uma das faces mais violentas 
da sociedade brasileira. Crescia a certeza 
de que o Governo não utilizaria o Estatu
to da Terra para promover uma reestrutu
ração fundiária, da mesma forma que a 
Justiça, cada vez mais, mostrava-se com
prometida com proprietários e grileiros. 

Diante disso, partiu-se pari a formação 
de chapas de oposição sindical e mesmo pa
ra a criação de entidades alternativas aos 
sindicatos existentes. Incentivando esse 
processo, encontraríamos uma Igreja pós-
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Medellin e Puebla, orientada por uma no
va concepção de prática eclesial e cujo prin
cipal braço de intervenção no campo seria 
a Comissão Pastoral da Terra. Esboçava- · 
se, assim, uma crise de representação e uma 
diversificação sindical que se aprofunda
riam no período da abertura política e da 
chamada Nova República, trazendo novas 
formas de luta como as ocupações e acam
pamentos, promovidos pelo Movimento 
dos Sem-Terra. A esperança da implemen
tação de um Plano Nacional de Reforma 
Agrária iria se desfazendo com os sucessi
vos recuos do governo Sarney e, na pró
pria Constituinte, as reivindicações dos tra
balhadores rurais enfrentariam fortes difi
culdades e resistências. Assim, as condições 
de vida e de trabal~o do homem do cam
po pouco mudariam. O que levaria, na con
clusão da autora, a um aprofundamento da 
descrença no modelo participacionista pro
pugnado pela cúpula sindical representada 
na Contag, fortalecendo-se, em contrapar
tida, os grupos próximos à CUT. 

História dos movimentos sociais no cam
po constitui, sem dúvida, um importante 
manual para estudiosos e interessados na 
atuação política do campesinato brasilei
ro. A professora Leonilde, com sua larga 
experiência de trabalho e discussão da ques
tão agrária, tanto no Centro de Pós
Graduação em Desenvolvimento Agrícola, 
onde leciona e desenvolve pesquisa, quan
to no grupo de Movimentos Sociais do Pro
jeto de Intercâmbio de Pesquisa Social em 
Agricultura, do qual já foi coordenadora, 
controla bem seus dados e os expõe de for
ma clara e concisa, o que lhe permite abar
car, de maneira eficiente, um largo recor
te temporal. Seu livro, além disso, farta
mente ilustrado, ganha especial interesse 
pelas preciosas indicações de material au
diovisual relativo ao tema tratado. 

Se a recente publicação da FASE reúne 
evidentes qualidades, é preciso ver, toda
via, que ela não se inscreve exatamente nos 
cânones da produção historiográfica atual. 
Sua lógica é narrativa e sua estrutura cro
nológica. Não encontramos ali o tradicio
nal rigor demonstrativo, e a imparcialida
de, por vezes, fica de lado, permitindo en
trever simpatias políticas. Tais observações, 
é certo, ganhariam maior sentido se esti
vessem referidas a uma obra de caráter es
tritamente acadêmico, o que não é o caso 
do livro em questão que, muito mais do que 
a informação, dirige-se para a formação 
Também é certo, entretanto, que esta ên
fase pode trazer alguns problemas do ponto 
de vista da análise. Um deles é o fato de 
que, ao construir uma relação ativa com 
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o passado, retomando a formulação de 
Jean Chesneaux, tendemos a estabelecer · 
uma identidade entre ele e o presente. 
Arriscamo-nos, assim, a encontrar no pas
sado não o próprio passado, mas o presen
te, tratando de maneira uniforme catego
rias e processos que, na verdade, não o são. 

Partimos, desta forma, de uma situação 
presente em que o termo trabalhador ru
ral tem um determinado significado, para 
buscar suas origens, sua emergência en
quanto ator político, num momento do 
passado ou, mais especificamente, no pe
ríodo 1945-1964. Ocorre que, se de fato os 
homens do campo, pequenos produtores 
ou assalariados, impuseram sua presença 
na cena política, pela primeira vez, naque
le período, eles o fizeram não como traba
lhadores rurais, mas sim como camponeses. 
Foi através desta categoria, como, aliás, a 
professora Leonilde indica em seu livro, 
que passaram a se reconhecer e a ser reco
nhecidos. 

A afirmação da categoria trabalhador 
rural parece estar ligada, mais diretamen
te, ao período posterior e à luta pelos di
reitos, pela aplicação da legislação traba
lhista, do Estatuto do Trabalhador Rural 
que, na verdade, só foi criado em 1963. A 
própria regulamentação sindical teve papel 
importante nesse processo, como podemos 
perceber pela Portaria 71, de 2 de f everei
ro de 1965, citada pela professora Leonil
de. Segundo ela, somente existiria, para 
fins de enquadramento sindical, o traba
lhador rural. Desta forma, os diversos gru
pos representados nos sindicatos passariam 
a ser assim identificados. 

Se tal parece ser a origem do termo, en
tretanto, é preciso atentar para o fato de 
que, nesse momento, ele não traria, já, o 
mesmo conteúdo que assumiria mais tar
de, nos anos 80, num contexto bastante di
ferente, com forças distintas atuando, en-

tre elas o próprio Partido dos Trabalhado
res. Tais distinções são fundamentais e não 
devem ser postas de lado, sob pena de per
dermos a perspectiva de como, a cada ins
tante, os grupos sociais se organizam e se 
mobilizam. 

Em se tocando no problema da identi
dade e da ação social, um outro aspecto, 
ainda, poderia ser abordado. Trata-se do 
papel desempenhado por agentes externos, 
lideranças, partidos, igrejas, agências do 
Estado e órgãos de assistência, entre ou
tros, na conformação da identidade e na 
própria ação do grupo social. Tend~mos, 
muitas vezes, a minimizar este papel, subs
tantivando os grupos, tratando-os como 
coisas que sempre existiram e que emergem 
das sombras, do silêncio, em determinados 
momentos. Caberia àqueles agentes, então, 
interpretar e expressar os reais interesses do 
grupo, estando o seu reconhecimento pelo 
próprio grupo como porta-voz na depen
dência direta de seu acerto, de sua maior 
autenticidade. Na verdade, aqueles agen
tes desempenham um papel fundamental 
na conformação dos grupos e de suas iden
tidades. Outra não parece ser a razão, aliás, 
pela qual um número razoável de páginas 
da História dos movimentos sociais no 
campo é dedicado à atuação do PCB e da 
Igreja. São estes agentes que, através de um 
trabalho de arregimentação, de agrupa
mento, de mobilização e de representação, 
dão visibilidade ao grupo enquanto tal, en
quanto sujeito coletivo, com interesses de
finidos, palavras de ordem e bandeiras de 
luta. Reconhecer tal fato não significa in
corporar a visão conspirativa da história, 
tão ao gosto de nossos conservadores. 
Trata-se, isto sim, de perceber que deter
minados grupos, por razões sociais, histó
ricas, não têm acesso, nos termos do so
ciólogo Pierre Bourdieu, aos meios de pro
dução de sua própria representação. Os 
agentes externos têm para eles, por isso 
mesmo, uma grande importância, cons
truindo pontes entre suas lutas, generali
zando seus interesses localizados, 
conferindo-lhes uma existência no presen
te e uma trajetória no passado. Outro não 
é, diga-se a propósito, o intento principal 
do livro da professora Leonilde Sérvolo de 
Medeiros. 

MARIO GRYNSZPAN 
CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO 
DE HISTÓRIA CONTEMPORÃNEA (CPDOC), 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
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A questão da avaliação de programas de 
ensino e da qualidade da produção 

universitária assume, no Brasil atual, ca
ráter tanto político quanto técnico. Suces-

. sivas campanhas têm sido desencadeadas 
contra a universidade pública, com acusa
ções sobre sua pretensa improdutividade e 
com a exigência da instauração de proces
sos para avaliar sua relevância. Os que as
sumem esse discurso agressivo deixam de 
registrar, por um lado, o papel estratégico 
que a universidade pública vem tendo na 
formação de parcela majoritária dos recur
sos humanos do país e na produção de sig
nificativo percentual de pesquisa. Por ou
tro lado, parecem não ter notícia dos inú
meros projetos de avaliação desenvolvidos 
em muitas universidades e da farta litera
tura publicada sobre o assunto. 

A UFMG é uma das universidades que, 
há anos, mantém a questão da avaliação 
na ordem do dia, através de projetos ela-· 
borados pela Câmara de Pós-Graduação 
ou pela Comissão Permanente do Pessoal 
Docente. Ampliando essa ação rotineira, 
foi desenvolvido, de 1987 a 1989, um pro
jeto global de avaliação dos cursos de Mes
trado e Doutorado da universidade, den
tro da perspectiva de que a autocrítica e a 
reflexão devem ser instrumentos permanen
tes de trabalho, em função da natureia da 
instituição universitária e de sua forma de 
atuação. A dúvida e a crítica são condições 
inerentes a seu objeto - o saber - e a seu 
papel criador e transformador. 

O projeto foi coordenado em todas as 
etapas pela autora e por Maria Aida Aran-

. cibia ( coordenadora da Assessoria Acadê
mica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação), 
que também participaram da Comissão de 
Apoio Estatístico, coordenada por José 
Francisco Soares (pró-reítor de Pesquisa da 
UFMG) e apoiada por estatísticos e estagiá
rios. A Comissão de Consultoria foi com
posta pelos professores Ramayana Gazzi
nelli (presidente), Angelo Barbosa Macha
do, Magda Becker, Jacques Schwartzman, 
José Renan da Cunha Melo e Paulo Ro
berto Cetlin. 

Para a UFMG, a auto-avaliação tem a 
função de embasar a definição de perfis ins
titucionais por área, resultando no plane
jamento adequado das atividades acadêmi
cas e permitindo a correção de distorções 
e o fomento à produtividade dos cursos. 
Esta avaliação sustenta-se, do nosso ponto 
de vista, em três princípios: (a) o da globa-
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lização", à medida que, para planejamento, 
interessa tomar como unidade de análise o 
curso, programa ou departamento, e não 
os professores individualmente; (b) o da 
contextualização, pois a situação do obje
to da análise é um aspecto crucial da inves
tigação; e (c) o da relativização, pois cada 
indicador adquire novos sentidos em suas 
relações com os demais, assim como a ex
plicitação do perfil dos cursos _implica a 
análise de sua situação na instituição e na 
área do conhecimento, no país. 

Em qualquer avaliação, coloca-se em 
questão um conceito de qualidade. Consi
deramos que a qualidade só pode ser defi
nida como consenso e por consenso, como 
uma síntese de leituras do real, já que o real 
é inatingível e toda percepção, marcada pe
la subjetividade, tem que ser relativizada. 
Buscamos, neste projeto, constituir uma 
metodologia que permitisse melhor grau de 
aproximação do real, articulando várias· lei
turas e aperfeiçoando, no decorrer do tra
balho, um modelo avaliativo gerador dos 
próprios parâmetros da avaliação. 

Daí a constituição do projeto em várias 
etapas. Inicialmente, a Assessoria Acadê
mica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
montou dossiês que resgatavam a memó
ria de cada curso, a partir de material de 
arquivo ( como a documentação referente 
à criação e credenciamento do curso e as 
avaliações da Capes), para contextualizar 
historicamente um diagnóstico inicial. Fo
ram acrescentadas aos dossiês análises·pre
liminares do fluxo de alunos, dos índices 
de titulação e evasão, da composição do 
corpo docente, do plano de qualificação, 
da relação orientando-orientador etc. Em 
uma segunda etapa, e~ses dossiês foram dis
cutidos com os Colegiados de Curso e apro
vados, após correções e ajustes. 

Na etapa seguinte, foi elaborado um do
cumento sobre o projeto, onde se propu
nha um roteiro para a auto-avaliação dos 
Colegiados e se discutiam questões de na
tureza conceituai e política. A seguir, ca
da Colegiado apresentou um relatório con
solidado sobre objetivos, estrutura e pro
cessos de produção do curso, relações do 
programa com entidades externas e inter
nas, resultado do programa, a questão da 
avaliação (inclusive com uma leitura das 
avaliações da Capes) e questões gerais. 

Em seguida, por proposta da Câmara de 
Pós-Graduação, o Reitor indicou uma Co
missão de Consultoria (composta por pes-

• 
quisadores de reconhecida competência e 
credibilidade incontestável, que não esta
vam exercendo funções administrativas), 
encarregada de elaborar o relatório de ava
liação. Baseada nos dossiês, nas sínteses das 
reuniões dos Colegiados com a Pró-Rei
tora, nos relatórios de auto-avaliação, na 
avaliação das teses por consultores exter
nos, nas avaliações da Capes, em dados 
complementares solicitados à Pró-Reitoria 
e em entrevistas com coordenadores de cur
sos e chefes de Departamento, a Comissão 
apresentou um relatório detalhado sobre os 
cursos (consolidados, em ascensão e pro
blemáticos), identificando pontos positivos 
e negativos e recomendando ações especí
ficas em cada caso. 

Paralelamente a esse trabalho, uma Co
missão de Apoio Estatístico elaborou dois 
estudos complementares. O primeiro foi 
um levantamento da qualificação, envol
vimento e produção do corpo docente dos 
cursos de Pós-Graduação da UFMG. Com 
base no relatório de 1987 da Capes, foram 
preenchidos formulários sobre os docentes 
e elaboradas tabelas, com comentários, so
bre o índice de titulação e endogenia na ti
tulação (figura 1), número de bolsistas do 
CNPq, regime de trabalho, número de te
ses orientadas e disciplinas ministradas por 
docente (para medir a concentração), par
ticipação em atividades de Graduação, Pes
quisa, Administração e Produção. 

O estudo classificou a produção relata
da por docentes em oito grupos, desde a 
forma 'clássica' (livros, artigos, ensaios, ca
pítulos de livros) até a prestação de servi
ço na área da saúde, calculando o número 
médio de trabalhos e a porcentagem dos 
professores permanentes que contribuíram 
para a produção em cada grupo. Toman
do-se em cada curso os dois tipos prioritá
rios de produção (que em alguns casos di
ferem de um curso para outro), mediu-se 
a porcentagem de professores permanen
tes que contribuíram (figura 2). O estudo 
foi enviado aos Colegiados para discussão 
e, junto com as respostas, incorporado ao 
documento final do projeto. · 

O segundo estudo levantou a situação do 
corpo discente dos cursos de Pós• 
Graduação da UFMG, abrangendo alunos 
matriculados entre 1979 e 1989. Com base 
em dados sobre cada aluno coletados nas 
secretarias dos cursos, foram elaborados 
tabelas sobre número de alunos admitidos 
no período (e média anual), discriminação 
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RGURA 1. Instituição de obtenção do último título pelos professores permanentes 
dos cursos de Pós-Graduação da UFMG. Observam-se altos índices de endogenia 
(razão entre o número de professores titulados na própria UFMG e o total de pro
fessores permanentes) nas áreas de ciências da vida e direito, enquanto outros 
cursos revelam maior diversidade da formação docente, o que é mais desejável. 

FIGURA 2. A produção do corpo docente concentra-se nas duas formas (grupos} 
privilegiadas de expressão, em cada curso. As colunas curso e docentes indi
cam, respectivamente, a percentagem da produção no grupo dentro ·da produ
ção total do curso e a percentagem dos professores que contribuíram para a pro
dução nesse grupo. 

por sexo e por local de término do segun
do grau (para aferir a origem regional dos 
alunos), idade de entrada no curso (figura 
3), tempo de permanência (com base no 
ano de entrada, para computar todo o cor
po discente, ao contrário do indicador da 
Capes, que usa o ano de obtenção do grau), 
permanência nas etapas da pós-graduação 
(créditos e teses), idade à época da obten
ção do grau, número de desistentes e titu
lados, e alunos no curso há menos ou mais 
de cinco anos. Os comentários elaborados 
pela Comissão de Apoio Estatístico, nes
ses dois estudos, buscaram ressaltar aspec
tos que pareciam relevantes para uma aná
lise posterior, feitas as devidas contextua
lizações pelos Colegiados. 

A avaliação da Capes também foi incluí
da no projeto. Maria Aida Arancibia ana
lisou os conceitos atribuídos pela Capes aos 
cursos de Pós-Graduação da UFMG bus
cando descrever a situação relativa destes 
na subárea do conhecimento no país e sua 
trajetória. Acompanhado por quadros e 
gráficos, o estudo tentou captar o movi
mento dos cursos a partir da análise feita 
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pelos consultores da área. 
A avaliação por consultores externos das 

dissertações e teses elaboradas na univer
sidade constituiu outra etapa importante. 
A Comissão de Consultoria indicou 17 cur
sos que deveriam ter amostragens de teses 
(as três últimas teses de Doutorado ou cin
co dissertações de Mestrado defendidas), 
e 64 teses ou dissertações foram enviadas a 
51 consultores, com um retorno de 56 pa
receres (87,5%}. Escolhidos pela Comissão 
ou indicados pela CAA-Capes, esses con
sultores avaliaram as teses por comparação 
à produção de cursos da mesma área no 
Brasil, em termos de originalidade, relevân
cia do tema na área, atualidade da biblio
grafia, metodologia e contribuição para o 
avanço do conhecimento na área. Além de 
utilizados. pela Comissão de Consultoria, 
os pareceres foram enviados aos cursos, e 
uma síntese dos mesmos, acompanhada de 
uma análise do subprojeto, foi incluída na 
publicação final. 

Os estudos integrantes do projeto foram 
publicados e distribuídos aos Colegiados e 
à comunidade interna e externa à UFMG, 

e foram realizadas, para discussão dos re
sultados, duas reuniões com os coordena
dores de cursos e um seminário, este com 
a participação de debatedores da Capes (Ri
cardo Martins), CNPq (Jorge Guimarães), 
USP (Simon Schwartzman) e UFMG (Car
los Roberto Jamil Cury). Os resultados des
ses encontros revelam que a Pós
Graduação da UFMG se encontra consoli
dada e em ótima situação relativa, nas res
pectivas áreas, em 57% dos Mestrados e 
79% dos Doutorados, que estão entre os 
melhores do país. Há um índice alto de pro
dução de docentes e discentes, e as teses, 
de modo geral, foram consideradas de boa 
qualidade. 

No entanto, sérios pontos de estrangu
lamento foram apontados, embora ocor-:
ram de forma localizada: alto prazo mé
dio para obtenção de títulos (figura 4), cor
po discente de faixa etária alta, preocupan
tes índices de evasão, produção média bai
xa e concentrada em percentuais baixos de 
docentes, elevada endogenia ou baixo ín
dice de titulação, estruturas curriculares pe
sadas (particularmente no Mestrado), re-
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79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 MÉDIA 

Bioquímica 28,0 26,1 33,0 33,8 27;9 30,2 
Morfologia 31,6 36,5 36,1 38,2 34,2 
.Parasitologia 34,8 36,0 34,9 33,9 34,9 

Cir. Abdominal 29,7 39,3 36,8 36,4 43,2 35,7 36,0 
Med. Tro,pical 30,1 30,2 32,8 36,3 34,8 36,4 
Odontologia 37,0 
·Oftalmologia 26,0 25,9 26,9 25,2 25.,7 29,3 32,8 27,6 
Patologia 31,4 37,7 34,3 42,6 42,6 32,4 

:Fi~ica 29,1 32,1 26,4 29,3 27,4 28,8 
Química 33,8 33,5 ~8,2 30,1 33,8 32,5 
E. Metalúrgica 33,3 34,6 31,4 

pemografia 34,7 33.~ ~5.~ 34,5 
Letras 36,8 35,8 39,2 

ireito 36,§ 38,8 "7JI 38_,4 45 O 39: "" 4 .,5 

FIGURA 3. Idade média, à época de entrada no curso, dos alunos do Doutorado, de 1979 a 1988. A faixa etária, associada ao grande tempo de permanência no Mestra-
do e Doutorado, indica que a vida útil das pessoas que estão fazendo pós-graduação fica muito aquém do investimento feito e das necessidades do país. 

DISCIPLINA DISSERTAÇÃO CURSO 

Bioquímica 1,4 
Fisiologia 2,4 
Microbiologia 1,0 
Morfologia _ 1,4 
:f:>arasitologia 2,0 
~ ir. Abdom~nal 4,0 
Dermatologia. 

inecologia 2,0 
~Med. Tropical 4,0 
IOdontolos:,ia, 
Patologia 2,4 
fpediatria 0,4 
;e. Alim.entos 2,4 

eterinária 1,2 
Zootecnia 1,3 
k:omputa~ão 2,0 
Física 2,0 
!"latemática 3,0 
Química 2,0 
íféç. ~ucleares 2,4 
E. Elétrica 1,6 
~- Mecânica 1~(9 
E. Metalúrgica 1,4 

. Sanitéria 2,0 
C. Política 2,0 
Demografia 1,7 
Economia 1,4 
~ducação 2,0 
íFilosofia. 2.,0 
l.etras 2,0 
:Sociologia 2,0 
[Aitmini.stração 1,6 
;Biblioteconomia ' 1,4 
Direito 2,7 

<luzido impacto fora da área metropolita
na de Belo Horizonte, pequena participa
ção de professores visitantes e baixa parti
cipação permanente dos docentes da UFMG 
na Pós-Graduação (20%). Ficou claro o to
tal comprometimento do projeto de alguns 
cursos, pelo conjunto desses fatores. 

A partir dessa etapa de divulgação e dis
cussão dos resultados, foi elaborado, em 
conjunto com os Coordenadores, o plano 
de ações específicas a ser desenvolvido na 
UFMG, além das medidas implementadas 
no decorrer do processo, como suspensão 
do exame de seleção nos cursos problemá-
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3;31 4,58 
1,80 3,80 
2,90 4,08 
1,79 3,16 
2,54 4,54 

3,75' 
4,80 

0,79 2,24 
1,79 5,83 

4,79. 
1,99 4,63 
1,02 
3,38 4,12 
2,07 3,14 
1!62 3,12 
1,58 3,98 
.1,16 2,54 
1,14 3,24 
1,91 3,76 
~,07 4,00 
2,54 3,14 
3,34 4,34 
2,16 3,38 
4,00 5,99 
2,80 4,41 
1,76 2,99 
3,60 4,34 
3,51 5,02 
2,61 4,56 
2,63 "" 4,67 
2,99 5,70 
3,00 4,41 
4,00 5,00 
3,00 5,00 

ticos e uso de consultoria externa para ava
liar projetos de novos cursos ou dar apoio 
a planos de consolidação das áreas com 
pontos de estrangulamento mais graves. 

Em linhas gerais, tais ações visam retra
ção ou expansão em certas áreas, redimen
sionamento de vagas, investimento institu
cional na inidação científica, apoio às ati
vidades de docentes e discentes, redução 
dos prazos médios para obtenção de títu
los, flexibilização de normas e modelos cur
riculares, maior individualização do pro
grama do aluno, aproveitamento de crédi
tos entre os vários níveis, passagem direta 

FIGURA 4. Tempo de permanência dos alunos de Mes
trado admitidos na UFMG, de 1979 a 1988. Para agilizar 
a formação de recursos humanos no país, é impres
cindível reduzir o atual tempo médio de permanên
cia na pós-graduação. Na tabela, as colunas discipli
nas e dissertação mostram o tempo médio de perma
nência nas fases de obtenção de créditos e de pre
paro da dissertação. O sinal (-) indica que o cálculo 
foi impossibilitado pela inexistência da data da ma
trícula em dissertação. 

de um nível a outro, melhor divulgação dos 
cursos da UFMG, implantação de outras 
modalidades de cursos ( com ênfase no 
Doutorado e na Especialização) para aten
der à demanda, criação de condições para 
atrair alunos de outros estados e um plano 
articulado de qualificação docente. Acres
cente-se a isso maior investimento em re
cursos humanos e materiais, particularmen
te na recuperação de laboratórios e acer
vos bibliográficos, e o término da implan
tação do banco de dados acadêmico de 
Pós-Graduação e Pesquisa, com o qual se 
informatizou totalmente o gerenciamento 
dessas atividades na UFMG. Em suma, há 
necessidade de maior apoio institucional à 
Pós-Graduação, pois esta se encontra em 
fase de franca expansão. 

A avaliação atingiu plenamente seus ob
jetivos, elaborando o perfil dos cursos de 
Pós-Graduação da UFMG e apresentando 
aos Colegiados e à Universidade uma vi
são especular e descritiva tão completa 
quanto possível. Todos os estudos, relató
rios, tabelas e gráficos foram consolidados 
em um livro: Avaliação da Pós-Graduação 
da UFMG - 1987 I 1989. A publicação está 
disponível ao público e pode ser obtida na 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFMG. 

ANA LÚCIA ALMEIDA GAZOLLA 
PRÓ-REITORIA DA PÓS-GRADUAÇÃO, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
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A lguns pequenos habitantes das praias 
brasileiras, conhecidos popularmen

te como bernardos-eremitas, caranguejos 
ermitões, eremitas ou simplesmente pagu
ros, chamam a atenção pelo seu modo de 
vida peculiar. São os pagurídeos, animais 
da classe Malacostraca, da ordem Deca
poda e da infra-ordem Anomura, referi
dos como "inquilinos que não pagam alu
guei" pelo professor Carlos Nobre Rosa, 
em sua destacada obra Os animais de nos
sas praias. 

Diferentemente dos demais crustáceos, 
como siris, caranguejos e lagostas, os pa
gurídeos apresentam uma carapaça calcá
ria resistente apenas na parte anterior do 
corpo (cefalotórax). Seu abdome é frágil 
e assimétrico, não tem função locomotora 
e precisa ser abrigado em conchas vazias 
de moluscos da classe Gastropoda (cara
cóis). A um leigo, porém, esses animais dão 
a impressão de que produzem as conchas 
que habitam. 

Na natureza, os ermitões são encontrados 
com maior freqüência em determinados ti
pos de conchas. É possível que algumas es
pécies discriminem, entre diferentes tipos 
de conchas, a mais adequada para mora
dia, mas a maior ou menor disponibilida
de destas no ambiente é um fator impor
tante a ser considerado. Os pagurídeos 
alimentam-se de toda e qualquer espécie de 
detritos. Alguns são filtradores de plânc
ton (vegetal e animal) e outros consomem 
inclusive matéria fecal. 

Esses curiosos animais distribuem-se pra
ticamente por todo o litoral brasileiro e po
dem ser encontrados desde as regiões in
tertidais (os limites máximos entre as ma
rés alta e baixa) até profundidades supe
riores a 500 metros. 

Os pagurídeos ocupam os mais diversos 
hábitats e reúnem-se em duas superfamí
lias, denominadas Paguroidea Latreille 
(descrita em 1803 por Pierre A. Latreille) 
e Coenobitoidea Dana (descrita em 1851 
por James D. Dana). Estas subdividem-se 
em inúmeras famílias, sendo Paguridae La
treille, 1803, e Diogenidae Ortmann, 1892, 
as mais representativas no litoral do esta
do de São Paulo. 

Menos conhecidos, especialmente por 
não serem encontrados no Brasil, são os re-
1presentantes da família Coenobitidae Da
na, 1851, denominados land hermit crabs 
(ermitões terrestres) e caracterizados pela 
preferência por ambientes em terra. Adap-
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tações no aparelho respiratório permitem 
que esses pagurídeos vivam fora do ocea
no, que visitam somente durante os perío
dos de reprodução. 

Os padrões de comportamento desses 
crustáceos ainda não foram totalmente es
clarecidos, especialmente com respeito à 
corte e ao acasalamento, mas o estudo do 
desenvolvimento dos indivíduos, desde a 
concepção até a maturidade (sua ontoge
nia) fornece evidências para estabelecer no
vos vínculos filogenéticos (relações de pa
rentesco) entre as diferentes espéeies. 

O Departamento de Zoologia do Insti
tuto de Biociências da Universidade Esta
dual Paulista (campus de Rio Claro) vem 
pesquisando o desenvolvimento ontogené
tico desses crustáceos em laboratório. Os 
trabalhos culminaram com a identificação 
de várias formas planctônicas e bentônicas 
do litoral brasileiro, descoberta importan
te a ser considerada na interpretação da his
tória evolutiva das espécies. 

O desenvolvimento pós-embrionário 
dos pagurídeos, bem como de outros de
cápodes, processa-se mediante uma com.:. 
plexa metamorfose e envolve muitas alte-

rações, inclusive de natureza morfológica. 
Das fêmeas em condições de reprodução 
( ovígeras) eclodem milhares de larvas co
nhecidas como zaea (figura 1), caracteri
zadas pela presença de apêndices abdomi
nais rudimentares (pleópodos), não funcio
nais, e pelo deslocamento através de mo
vimentos dos últimos apêndices torácicos, 
denominados maxilípedes. 

Durante esse primeiro estágio, as larvas 
passam por várias fases sucessivas (ínsta
res), separadas por ecdises (mudas da cutí
cula que as envolve). As ecdises variam em 
número, de acordo com as espécies, e tal 
variabilidade é atribuída mais a fatores in
trínsecos do que aos ambientais. Em deter
minado ínstar, por razões ainda não cla
ramente definidas, a troca de cutícula acar
reta alterações mais acentuadas na morf o
logia e no comportamento. O novo está
gio, denominado mega/opa (figura 2), in
clui apenas um ínstar, no qual os pleópo
dos tornam-se funcionais. 

Componentes livres do plâncton, zoeas e 
megalopas de diferentes espécies de pagu
rídeos apresentam grande similaridade ana
tômica, conseqüência provável da conver
gência adaptativa verificada nesses animais 

VOL. 12 / N? 70 CIÊNCIA HOJE 





i~EÂ bE PE
1

SÔ.UISA
1 

--.:.;...,;;;;....:.----:;;;.;:.;. 

OCUPAÇÃO PRINCIPAL 

ÔFESSQ~1UNIVER~ii-fARIO 

PROFESSOR DO 2! GRAU 

'----'------11...-..J..--.!I I........_._.___.__. ___ 



A 

I 1mm< I 

B 

JANEIRO/ FEVEREIRO DE 1991 

durante a vida planctônica. Para os estu
dos filogenéticos, portanto, as larvas apre
sentam vantagens, em relação aos adultos, 
uma vez que estes são em geral altamente 
especializados, em função dos variados ti
pos de ambientes que conquistaram. 

O interesse dessas pequenas criaturas por 
diminutas conchas de gastrópodes eviden
cia-se no estágio de megalopa, mas, então, 
limitam-se a explorar suas futuras mora
dias . Somente quando o abdome adquire 
a configuração assimétrica característica de 
todos os paguros os animais buscam pro
teger-se, fixando-se nas conchas . 

A partir de nova ecdise, sofrida pela me
galopa, inicia-se o desenvolvimento juve
nil ou pós-larval. A primeira pós-larva, que 
denominamos 'Jovem I' (JI) e é chamada 
Crab I (CI) na literatura científica de lín
gua inglesa, já apresenta uma forma subs
tancialmente diferente da encontrada nos 
estágios que a precedem, assemelhando-se 
a um adulto miniaturizado (fi~ura 3). 

O desenvolvimento juvenil prossegue 
através de um número variável de ínstares, 
até que a forma adulta definitiva seja al
cançada. Tal desenvolvimento, cujo térmi
no não é tão distinto quanto o do estágio 
larval, em função da dificuldade de se iden
tificar o momento em que os animais es
tão funcionalmente aptos à reprodução, 
pode ser definido, em princípio, como o pe
ríodo durante o qual as estruturas morf o
lógicas externas tornam-se semelhantes às 
dos adultos. 

Em algumas espécies foi observada, no 
laboratório, a existência de um estágio ini
cial, denominado pré-zaea. Na opinião de 
alguns pesquisadores, entretanto, trata-se 
de um estágio anormal, causado por fato
res ainda desconhecidos, que não ocorre 
nas larvas planctônicas da natureza. 

A análise pormenorizada de fases larvais 
e pós-larvais dos crustáceos, especialmen
te os decápodes, tem constituído um ins
trumento importante não apenas para a 
identificação de formas planctônicas do li
toral brasileiro. Tais pesquisas também 
possibilitam dar uma nova dimensão à ta
xonomia, a ciência da classificação dos or
ganismos, ao sugerir, à luz dos caracteres 
larvais, relações filogenéticas até agora não 
consideradas, sobretudo para este sui ge
neris grupo de animais integrantes da fau
na brasileira: os pagurídeos. 

ANA LUIZA BROSSI-GARCIA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, RIO CLARO 
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A CRISE DE CIÊNCIA HOJE EM QUESTÃO 
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Ennio - O objetivo deste encontro é re
ver o projeto Ciência Hoje, no momento 
em que paira sobre a revista uma ameaça 
de extinção. A crise econômica reduziu 
drasticamente as nossas resistências. Ao 
longo de 1990, somamos déficits aos que já 
tínhamos em 1989, quando a hiperinflação 
corroeu as nossas reservas. Em 1989, caí
ram as vendas em bancas e as assinaturas. 
O Ministério da Educação interrompeu dez 
mil assinaturas para as escolas de segundo 
grau. Os juros subiram às estrelas e, a par
tir de outubro de 1990, até a publicidade, 
que se mantinha em média em nove pági
nas, correspondentes a 8,8 milhões de cru
zeiros por mês (ao câmbio atual), foi re
duzida a uma ou duas páginas. A queda foi 
dramática. O déficit acumulado chegou a 
77 milhões de cruzeiros, que se distribuem, 
aproximadamente, da seguinte forma: 33 
milhões de dívidas imediatas, 22 milhões 
que vencem.,~ curto prazo ( cerca de três me
ses) e outros 22 milhões a longo prazo (en
tre seis e oito meses). Como fazer frente a 
esse déficit? De imediato, apelamos para 
o nosso fundo de reserva, que havia sido 
criado com recursos da Fundação Ford (44 
milhões de cruzeiros) e da Fapesp (5,5 mi
lhões) e um conjunto de pequenas doações 
de empresas, do qual ainda contamos com 
44 milhões. Este fundo foi criado para 
emergências e para servir de garantia nas 
contratações de despesas de produção da 
revista. Para compor este fundo, assumi
mos o compromisso de retirar apenas 20% 
do total, caso necessário, para capital de 
giro. Não imaginávamos que estas reservas 
seriam insuficientes diante das tempestades 
de 1990. 
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NUMA TARDE DE FEVEREIRO, ÀS VÉSPERAS DO 

ENVIO DO MATERIAL DESTA EDIÇÃO PARA A 

GRÁFICA, UMA AVALIAÇÃO DOS CUSTOS INDUS

TRIAIS INTERROMPEU A IMPRESSÃO DE CIÊNCIA 

HOJE. A GRAVIDADE DA CRISE REUNIU ÀS PRES

SAS OS EDITORES DA REVISTA (ENTRE ELES, AL

GUNS DOS FUNDADORES), A FIM DE PROMOVER 

UMA PROFUNDA REAVALIAÇÃO DO PROJETO EDI

TORIAL. LÁ ESTAVAM ENNIO CANDOTTI, OTÁVIO 

VELHO, ROBERTO LENT, ALBERTO PASSOS GUI

MARÃES, DARCY FONTOURA DE ALMEIDA, JOSÉ 

MURILO DE CARVALHO, JOSÉ MONSERRAT FILHO 

E CILENE VIEIRA. 

A CONVERSA GIROU EM TORNO DA AMEAÇA 

DE EXTINÇÃO DA REVISTA E, SOBRETUDO, DE 

FORMAS DE SOLUCIONAR A CRISE, SEM ABRIR 

MÃO DA EXIGÊNCIA DE QUALIDADE, DA ASSINA

TURA DO PESQUISADOR, DO ACABAMENTO TÉC

NICO IMPECÁVEL, MARCAS QUE DISTINGUIRAM 

CIÊNCIA HOJE AO LONGO DE SEUS QUASE NOVE 

ANOS DE EXISTÊNCIA. A CRISE NÃO É APENAS 

NOSSA, MAS DO PAÍS. POR ISTO, DECIDIU-SE PU

BLICAR A CONVERSA DAQUELA TARDE, PARA 

COMPARTILHAR ESTA REAVALIAÇÃO COM O PÚ

BLICO-LEITOR. HÁ MOMENTOS EM QUE EXPOR AS 

DÚVIDAS É UM COMEÇO DE SOLUÇÃO. 

Com o plano Collor II, a esperança de 
soluções emergenciais junto a empresas e 
fundações naufragou. Decidimos, então, 
interromper a publicação do número 70 -
de janeiro/fevereiro - e lançar uma edi
ção que expusesse a crise: em preto e bran
co, com custos de produção reduzidos. Não 
podemos guardar a crise e tentar resolvê-

la sozinhos. É hora de comunicá-la aos nos
sos leitores. 

Cilene - É bom lembrar que, por de
cisão editorial, a revista Ciência Hoje sem
pre limitou sua dependência de agências de 
fomento ao máximo de 300/o de seus cus
tos. Destes recursos, a maior parte foi uti
lizada para ampliar o projeto inicial, com 
a publicação do Informe Ciência Hoje 
(criado em 1985, com edições semanais, que 
evoluiu, em 1990, para o Jornal da Ciên
cia Hoje, quinzenal) e da Ciência Hoje das 
Crianças (que começou em 1986 como en
carte bimestral e, 1990, se tornou uma re
vista mensal independente. Em 1990, o pro
jeto Ciência Hoje editou 1, 1 milhão de 
exemplares de revistas e 376 mil de jornais. 
Além disto, uma pequena parte dos recur
sos serviu para o custeio de projetos de coo
peração científica latino-americanos. Esta 
cooperação tem sido tão proveitosa que re
sultou, entre outras coisas, na criação, em 
1988, da revista bimestral argentina Cien
cia Hoy, que circula também no Uruguai. 

Ennio - Das agências, não se pode ter 
garantia de que, mesmo com recursos apro
vados, o dinheiro chegue na hora em que 
devemos pagar as contas. Com a publici
dade, agora, não podemos contar. Há tam
bém uma retração de vendas e assinaturas. 
Então, é o momento de tornar pública a 
nossa crise. 

Cilene - As vendas em banca represen
tavam cerca de 100/o da receita, as assina
turas 20%, o auxílio oficial no máximo 30% 
e a publicidade cerca de 400/o. Isso até ou-
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tubro de 1990, pois, a partir daí, tivemos qua
se zero de publicidade. As assinaturas em 
1989 chegaram a compor 30% da receita. 
Mas, com a interrupção das assinaturas da 
Fundação de Assistência ao Estudante 
{FAE), o percentual baixou para 20%, cau
sandoumarupturamuito séria. No início de 
1990, compensamos essa queda com recursos 
de empresas que adiantaram a publicidade 
para o ano todo. Este ano, não há como. 

Alberto - Então, para recuperar Ciên
cia Hoje, deveríamos buscar medidas de mé
dio e longo prazo. Precisamos adotar uma 
série de medidas de correção. Fazer apenas 
um número mais barato não resolve. 

Roberto - Na verdade existem várias 
crises. Uma delas é conjuntural: como pa
gar a dívida e como fazer a revista. Outra 
é estrutural: a revista nunca foi um em
preendimento empresarial. Além disso, ou
tro ponto está em que não se conseguiu re
produzir o grau de engajamento no proje
to que se tinha no início. Nós fomos acu
mulando atividades. Ennio foi assumindo 
mais tarefas. A discussão desses aspectos 
talvez seja o médio e o longo prazo a que 
o Alberto se refere. Acho que deve ser fei
to um número especial, denunciando a cri
se, com um editorial explicativo. Mas adis
cussão principal é o que nós vamos fazer 
com o projeto como empreendimento da 
comunidade científica. 

Ennio - É verdade tudo isso. Eu apenas 
não desprezaria a dificuldade de arranjar 
em poucos meses 77 milhões de cruzeiros, 
num momento de crise. Montar o projeto 
empresarialmente, apesar do esforço feito 
até agora, não se demonstrou muito sim
ples. Alguns parâmetros de um projeto em
presarial revelam-se inviáveis para as nos
sas exigências de controle de qualidade. Po
deríamos chamar uma grande editora e ver 
quais são as condições.para a 'privatização' 
da revista. Outra hipótese é analisar se, de 
fato, a comunidade está ou não engajada 
em Ciência Hoje. O fluxo de artigos que 
chega à redação é superior ao que ocorria 
quando nós estávamos engajados, quando 
catávamos os artigos um a um. Havia mui
to menos participação da comunidade cien
tífica que hoje. Temos até uma reserva de 
artigos da Ciencia Hoy que não podemos 
usar de imediato porque há muito material 
em edição. 

Alberto - Cresceu o fluxo de artigos da 
comunidade científica, em oito anos, e cres
ceu também o número de pessoas que par-
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ticipam e contribuem. Curiosamente, au
mentou o número de pesquisadores que es
crevem para Ciência Hoje e reduziu-se a ca
pacidade de mobilização política da comu
nidade científica para defender a revista. 

Ennio - Ao mesmo tempo está havendo 
muita participação espontânea, não indu
zida, que não havia antes. Há hoje uma 
participação qualificada de pessoas que não 
conhecemos diretamente. O número de só 
cios da SBPC está aumentando. É um fe
nômeno novo. Vejo na SBPC pouca parti
cipação da velha guarda e uma nova guar
da que não en.contra caminho para se apro
ximar. Um pronunciamento da SBPC re
percute muito mais do que há dez anos 
atrás, o que não significa que este pronun
ciamento tenha mais influência do que an
tes. A expectativa em relação à SBPC é 
sempre muito grande. 

ACABARAIVI OS TEIVI

POS HERÕICOS, E ISTO E 

BOIVI. HOJE A REVISTA 

TEIVI UIVI CORPO TÉCNI

CO O.UE PODE LEVAR 

EIVI BOA PARTE O TRA

BALHO. 

José Murilo - Acabaram os tempos he
róicos, e isso, até certo ponto, é bom. Ho
je, a revista tem um corpo técnico que po
de levar em boa parte o trabalho. Um cer
to grau de rotinização pode ser um lado po
sitivo. O que é triste é que, no momento 
em que se caminhava no sentido de conso
lidar e profissionalizar a revista, vem essa 
crise financeira que bloqueia tudo. 

Darcy - A revista está perfeitamente 
consolidada. É o que se percebe no dia-a
dia, nitidamente. Mesmo sem o trabalho 
de indução, as matérias chegam, ruins ou 
boas. O que se deixou de lado foi o fato 
de que uma ótima revista de divulgação 
científica é também um produto comercial. 
Isso não foi enraizado: o lado empresa. 
Nós discutimos muito no início do projeto 
a idéia da editora. Brigamos anos a fio. E 
a idéia de se fazer uma editora foi inteira
mente derrotada. Esse é o aspecto que es
tá no fundo dessa crise. Se nós tivéssemos 
consolidado a atividade de empresa como 
consolidamos a atividade de órgão de di
vulgação científica, passaríamos por esse 
momento mais facilmente. 

PRECISAIVIOS SABER 

SE ESTE PAÍS COIVIPOR-

TA UNIA REVISTA ·DE 

DIVULGAÇÃO CIENTfFI-

CA, COIVI A ASSINATU-

RA DO PESO.UISADOR E 

SEIVI FINS LUCRATIVOS. 

Otávio - Ou então já teríamos tomado 
a decisão empresarial de fechar a revista. 
Como editora, se a revista não está dando 
pé, fechamos. 

Darcy - Há uma série de indicadores que 
apontam para uma tendência de agrava
mento da situação de vendas. O fato de não 
termos estabelecido uma base que desse su
porte comercial à revista é o que pega. Você 
tem publicidade quase zero porque o su
porte comercial é quase zero. 

Otávio - A insistência nesse diagnósti
co ocorre porque não está claro se realmen
te o país comporta este tipo de revista em 
termos estritamente empresariais. Se não 
comportar, na hipótese oposta a essa do 
Darcy, então continuaremos a segurar are
vista através da mobilização política. Não 
vejo razão para que tenhamos certeza de 
que este tipo de revista tem con,dições de 
sobreviver empresarialmente no Brasil. 
Apesar da queda de publicidade e vendas, 
não tenho clareza de que isso tenha se da
do por falhas empresariais. Essa é a reali
dade do país. Não é só a revista Ciência 
Hoje que tem problemas. 

Ennio - A crise é geral. Já conversei com 
vários profissionais de revistas brasileiras. 
Todas as revistas mensais do mercado es
tão com graves problemas. E eu estou fa
lando de revistas jornalísticas, de moda, de 
cultura, de lazer etc., que sempre tiveram 
grandes vendagens e altíssimo retorno pu
blicitário. Há casos em que houve uma que
da de 90%, de 70 páginas de publicidade 
para apenas sete! Só as revistas jornalísti
cas semanais ainda se sustentam, e isto por
que o retorno publicitário é muito rápido, 
de curtíssimo prazo. 

José Monserrat - Um projeto empre
sarialimplica uma série de subprojetos, no 
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sentido de buscar o leitor, de conquistar 
uma área de apoio comercial. A revista 
nunca se definiu como um órgão de ven
das. Nossos anúncios são institucionais, de 
marca. Nunca houve um esforço de mar
car posição , comercialmente falando, de 
buscar o entorno, saber onde a revista atua 
e explorar ao máximo essa informação. O 
que tivemos foi a busca do patrocinador. 
Só que a grande empresa está muito mais 
interessada em vender seu próprio nome. 
Se admitíssemos a hipótese de entregar a 
revista para uma editora comercial, a pri
meira tarefa seria fazer um tremendo es
tudo de viabilidade de mercado. 

Otávio - Além disso, essa editora iria 
mudar 'a cara da revista. 

Cilene - Isso representaria uma altera
ção da proposta política e editorial. 

Otávio - Acho que a gente ainda não fez 
esse levantamento comercial porque a re
vista que nós queremos é esta que existe. 

José Monserrat - Não estou falando 
em mudar inteiramente o projeto. Quero 
apenas enfatizar que nossa preocupação 
empresarial sempre foi pequena. Houve um 
retorno até surpreendente para o pouco in
vestimento. A busca de publicidade nunca 
foi objetivo prioritário. 

Roberto - Estou preocupado porque a 
gente perdeu a fantasia do projeto. No co
meço, não tínhamos apenas o projeto de 
fazer uma revista. Havia a idéia, muito 
mais ambiciosa, de se fazer um movimen
to para promover uma forte mudança da 
atitude do público perante a ciência e da 
comunidade científica perante a divulgação 
do seu trabalho. Da parte da comunidade 
científica, nós conseguimos respostas, a jul
gar pela abundância de artigos. Da parte do 
público-leitor, é mais difícil aferir. Aquele 
projeto amplo se materializou na revista. 
Claro que nós fizemos a Ciência Hoje das 

· Crianças e o Jornal da Ciência Hoje. Mas tí
nhamos também a fantasia de fazer um cen
tro de documentação científica, uma video
teca, uma agência de notícias ... Queríamos 
uma Ciencia Hoy latino-americana! Quan
do falo em perda de substância política, é 
porque a gente perdeu a capacidade de fan
tasiar em cima desse projeto. 

José Monserrat - Se estivéssemos fi
nanceiramente bem, sem dúvida teríamos 
lugar para as novas fantasias, que surgem 
a cada dia. 
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Ennio - Acho que devíamos introduzir 
mais duas informações. Uma é positiva: em 
oito anos, a credibilidade e o prestígio da 
revista cresceram. Pode ser que, entre nós, 
alguns achem que a revista, em 1986, era 
um pouco melhor. Mas ainda assim ela tem 
mantido sistematicamente a credibilidade. 
Acredito que Ciência Hoje é a única revis
ta de bancas que admite arbitragem técni
ca de seus artigos. O último teste foram os 
comitês assessores do CNPq, que, mesmo 

AS REVISTAS CIENTIFI

CAS ESTRANGEIRAS,, 

O.UE SOBREVIVEIVI,, ES

TÃO ASSOCIADAS A UIVI 

FORTE INVESTIIVIENTO 

PARA RESISTIR AS FLU

TUAÇÕES E INCERTEZAS 

DO IVIERCADO. 

criticando a Reunião Anual da SBPC e a 
revista Ciência e Cultura, deixaram de fo
ra a Ciência Hoje. Esses comitês, aliás, re
comendaram enfaticamente à direção do 
CNPq manter o apoio à revista. Por isto, 
acho que seria um trauma para todos a in
terrupção deste projeto. Sabemos que re
vistas como Ciência Hoje - basta citar a 
Scientific American, nos Estados Unidos 
(que foi vendida a uma editora alemã), e 
La Recherche, na França - têm vida difí
cil. Lembro-me das conversas com o edi
tor de La Recherche, que me dizia que ca
da mil dólares eram mil dólares batalha
dos centavo por centavo. A revista Scien
ce'86, órgão de divulgação da American 
Association of Advancement of Science, 
foi fechada porque dava prejuízos de mais 
de um milhão de dólares por ano. Os que 
sobrevivem são projetos editoriais com for
te investimento, o que lhes dá uma grande 
capacidade de resistência às flutuações do 
mercado. Não imaginemos que se possa co
locar essa revista no mercado, em nivelem
presarial, sem associar ao projeto um ca-

~mto em ven ~lcidade alterou a rei 
i, Hoje em 1989 . A partir de outubro 
menor r sensível elevação do 

ometendo o fr uilibrlo financeiro. Em 
es de, revista mlt do· "Jamlll • Ci 



pital expressivo, que hoje, acredito, seria 
da ordem de um milhão de dólares. Este 
seria o investimento mínimo para fazer 
uma publicação com outro nível de eficiên
cia, que se empenhasse em pesquisa de mer
cado, publicidade, distribuição e tivesse 
acesso a maior rede de informações e uma 
organização interna sofisticada. Para isto 
é preciso muito dinheiro e nós não temos. 

Otávio - A surpresa, de repente, é que 
tenhamos sobrevivido ... 

Ennio - Na verdade, a situação dos 
meios científicos neste país vem decaindo. 
A crise é geral. Nos últimos dez anos, hou
ve apenas um ano em que os recursos para 
a ciência foram repassados regularmente. 
Foi no começo da nova república. Depois, 
vieram a inflação e os pacotes econômi
cos ... Atravessamos a superinflação ... Foi 
sempre uma luta! A Finep e o CNPq sem
pre ofereceram amplo apoio. Mas a libe
ração foi sempre incerta, num período de 
inflação alta e altíssima. Foram nove anos 
de guerra para viver mês a mês! 

José Murilo - A década de 1980 foi a 
famosa 'década perdida'. Nós atingimos 
uma tiragem de 90 mil exemplares e agora 
caímos para 30 mil. Mas eu gostaria de dis
tinguir o lado empresarial do profissional. 

A RENOVAÇÃO DO PRO

JETO EDITORIAL DA 

REVISTA CIÊNCIA HOJE 

TEIVI PELA FRENTE,, DE 

UIVI LADO,, A EDUCAÇÃO 

SECUNDARIA,, DE OU

TRO,, A PESQUISA UNI

VERSITÁRIA. 

Dentro de uma visão puramente empresa
rial, a decisão seria fechar. Manter o fogo 
sagrado é importante, mas só com ele não 
dá. É fundamental criar uma rotina de pro
dução - isso é o que eu chamo profissio
nalizar. Não há como prever uma melho
ria na situação econômica que possa rever
ter, por exemplo, a queda de assinaturas. 
Mesmo o viés empresarial tem limitações. 
Acho que uma saída seria ir um pouco mais 
para o lado institucional. Se nós pudermos 
modificar a inserção institucional da revista 
junto às universidades, talvez seja possível 
estabilizar o quadro financeiro, contar com 
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recursos anticíclicos, capazes de contraba
lançar essas flutuações de publicidade, ven
das etc. Isso implicaria redefinições no pro
jeto editorial da revista, mas pode ser uma 
solução viável para se manter o essencial, 
que é a junção da credibilidade da assina
tura do cientista com um texto acessível ao 
universo de leitores. A Ciência Hoje não 
é um projeto de mercado e nem pode ca
minhar para lá. 

Ennio - Eu gostaria de tentar a partici
pação das universidades. Uma proposta se
ria dividir a responsabilidade de publica
ção da revista com algumas das principais 
universidades brasileiras, através de convê
nios. Outra seria conseguir estabelecer uma 
cota de participação financeira para estas 
universidades. As fundações estaduais de 
amparo à pesquisa são outra hipótese, mas 
têm apresentado obstáculos para investir 
em revistas. 

Alberto - De onde viriam os recursos 
das universidades? 

Ennio - Um projeto conjunto traria 
maior respaldo institucional para buscar re
cursos. Poderíamos dividir com outras for
ças a responsabilidade de garantir a esta
bilidade do projeto. Foram feitas sondagens 
muito encorajadoras. Poderíamos abrir um 
espaço maior ou fazer um caderno especial 
dentro da revista para o acompanhamen
to de projetos em andamento dentro das 
universidades, dar maior visibilidade à vi
da dos laboratórios. É possível que isso mo
bilize as universidades em favor de uma 
campanha de maior transparência, maior 
comunicação com o público. · 

Otávio - Uma coisa é lutar pela sobre
vivência de Ciência Hoje. Outra 'coisa é um 
novo projeto ligado às universidades, que 
não é uma questão de sobrevivência e po
de ser um meio de recuperar a fantasia. Eu 
me pergunto: se criarmos um espaço dedi
cado às universidades, isto deve ser feito 
em torno da revista Ciência Hoje ou deve 
fazer parte de um projeto mais amplo, com 
respeito ao ensino e à pesquisa? Seria pos
sível criar um novo projeto de divulgação 
científica, envolvendo a área de educação, 
produção de vídeo etc. 

Ennio - Acho que a proposta envolve 
um novo projeto, que deve ser articulado 
conjuntamente. Há três bases de trabalho. 
A primeira delas, na área científica e uni
versitária, se dá em torno da defesa da uni
versidade como instituição. A segunda gi-

ra em torno da divulgação da ciência e do 
fortalecimento do sistema científico. E a 
terceira é o reconhecimento de que chegou 
a hora de enfrentar o problema da educa
ção com todàs as forças possíveis. Pode
mos introduzir na Ciência Hoje um encar
te dedicado a prof ess,ores e estudantes de 
nível secundário, que poderia ser destaca
do. Seria feito por pessoas que trabalham 
com ensino de ciências humanas e naturais, 
formação de professores, reciclagem etc. 
Este encarte estaria vinculado também às 
sociedades científicas e seus setores de en
sino de ciências. Isto sem falar dos progra
mas que as universidades mantêm para o 
ensino secundário. 

Roberto - Para se fazer um caderno 
com notícias universitárias seria importante 
ter um controle de qualidade sobre estes 
textos. 

Cilene - Claro. A seção universidade na 
Ciência Hoje não pode cair nos relatórios 
rotineiros de pesquisa. É preciso fazer com 
que a universidade exponha o melhor da 
sua produção. E eu ainda acrescentaria 
uma outra hipótese de renovação do pro
jeto editorial de Ciência Hoje. O projeto 
inicial era o de valorizar a pesquisa cientí
fica realizada no Brasil, por pesquisadores 
brasileiros, de modo a tornar esta pesqui
sa mais conhecida do grande público. Es
ta fase não está esgotada, mas já admite 
uma complementação de informações mais 
próximas do universo científico mundial. 
Não podemos manter a revista alheia a in
formações do que acontece no mundo, 
num mundo que se globaliza a grandes pas
sos, e num Brasil que quer abrir o seu pro
jeto de desenvolvimento. 

Ennio - Concordo. Eu tenho a impres
são de que nós, sem abandonarmos o nos
so projeto de divulgação inicial, podería
mos acrescentar algo em torno de 20 a 25% 
de informações estrangeiras. Cilene tem ra
zão. Precisamos divulgar mais o que se faz 
lá fora, procurar artigos assinados por pes
quisadores estrangeiros, traduzir textos pu
blicados em revistas estrangeiras, fazer con
vênios para publicações simultâneas, au
mentar o intercâmbio com Ciencia Hoy. 

Roberto - Vejo dois caminhos: aprimo
rar o que seria a seção 'Um mundo de ciên
cia', assinando convênios e obtendo arti
gos de pesquisadores estrangeiros. Temos 
muitos colegas que estudaram no exterior 
e que poderiam conseguir estes artigos facil
mente para nós. No caso das matérias so-
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bre universidades, eu sugiro que a revista 
se restrinja aos projetos já aprovados pelo 

º CNPq, pela Finep e pelas F APs, porque as
sim teríamos urna garantia de qualidade. 
Nós poderíamos propor a formação de um 
cornitê de pró-reitores e representantes de 
departamentos para viabilizar estas pági
nas de notícias universitárias. 

José Murilo - Vamos discutir estes cri
térios de publicação junto com os represen
tantes das universidades, esclarecendo que 
a revista tem um conhecido padrão de exi
gência e que nós queremos garantias de 
qualidade. Podemos estabelecer esses cri
térios em comum. Além disto, ternos um 
outro problema pela frente: todas estas al

Roberto - Eu não gosto da idéia de vin
cular a Ciência Hoje a um projeto de ensi
no secundário. Assim se torna muito difí
cil manter a perspectiva de divulgação da 
produção do pesquisador. Teremos que in
corporar um lado de didatismo, de verbe
te, que a gente sempre combateu ... Você 
pode fazer um artigo sobre um trabalho de 
pesquisa, visando a universitários, sem 
qualquer didatismo. Agora, dificilmente 
você poderá fazer o mesmo visando ao en
sino secundário. 

NOSSOS FILHOS ESTU-

DAIVI HOJE NOS IVIES-

terações acarretam urna enorme ampliação IVIOS LIVROS O.UE NOS 
do público-leitor. Teremos dois leitores di- , 
ferentes: de um lado, o leitor universitário, 
o p~squisador; e do outro, o aluno secun
darista. Isto terá conseqüências substanti
vas para o projeto editorial de Ciência Ho
je. Para que se consiga atingir o aluno se
cundarista, por 9emplo, a preocupação 
com o carát-erâídático dos textos terá que 
ser muito maior. O critério de escolha da 
pauta vai ter que se adaptar às novas cir
cunstâncias. 

Roberto - Eu tenho dúvidas de que es
ta ampliação do público-leitor seja conve
niente. A maior preocupação, que ternos 
hoje, com o público universitário não atra
palharia os esforços na direção do público 
de nível médio? 

José Murilo - Acho que não. Dentro 
da universidade é muito grande a preocupa
ção com a qualidade do ensino secundário. 
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ESTUDAVAIVIOS. A PES-

O.UISA AINDA SE EN-

CONTRA ISOLADA DO 

RESTO DA SOCIEDADE. 

Otávio - Pois eu tenho um certo fascí
nio pelas possibilidades de articulação en
tre a produção universitária e o ensino de 
segundo grau. Isto me estimula! A visão 
que eu tenho é a de que há urna espécie de 
dívida de todo este aparato de ciência e tec- · 
nologia que se implantou nos últimos 20 
anos com a sociedade brasileira. A promes
sa de que todo este aparato científico e tec
nológico algu-Pfi dia reverterá em maior de
senvolvimento social é muito abstrata e 
pouco realizada. Acho que a preocupação 
em encontrar formas de articulação entre 

a sociedade e a produção universitária é 
muito salutar! Eu estava vendo outro dia 
que os livros de história dos meus filhos di
zem exatamente as mesmas coisas que di
ziam os livros de história do meu tempo! 
Fazem comentários sobre as três raças fun
dadoras da nacionalidade, sobre se o Brn
sil foi descoberto por acaso ou de propósi
to ... Eu fiquei impressionado! Isto é reve
lador do quanto a pesquisa universitária . 
ainda se encontra isolada do resto da so
ciedade. A Ciência Hoje tem sido esta re
vista que conhecemos em função de deter
minados compromissos políticos com a in
serção da ciência e da tecnologia na socie
dade brasileira. Quem sabe se hoje esta in
serção não passa necessariamente pelo en
sino secundário? Eu tenho a impressão que 
sim. E neste sentido o princípio maior de 
Ciência Hoje seria mantido. A revista já 
se enraizou na universidade. De alguma 
forma, esta tarefa já foi cumprida. Mas as 
quedas de venda e as tiragens menores mos
tram que a revista não está inserida na so
ciedade brasileira e sim num determinado 
meio muito específico. Corno sair deste 
gueto? Corno ir além dele? Eu simpatizo 
muito com a busca de um público-leitor de 
alunos do segundo grau. 

Cilene - Terno que a busca de leitores 
entre secundaristas modifique inteiramen
te o projeto editorial da revista. Talvez fos
se o momento de retornarmos a idéia de fa
zer séries de cadernos de divulgaçào cien
tífica, na forma de encartes. Cadernos de 
botânica, de física, de ecologia, de genéti
ca e assim por diante. Estes cadernos, com 
artigos introdutórios, de revisão científica, 
poderiam ser dirigidos ao segundo grau. 
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Ennio - Mesmo que optemos pelo encar
te, esta ampliação do público-leitor é fun
damental. O momento exige uma comple
ta revisão do nosso projeto editorial. Aqui
lo que era o nosso projeto de 1982 agora 
caminha na direção de um tripé: a univer
sidade, o compromisso educacional e o for
talecimento do sistema institucional, cien
tífico e tecnológico existente no país. Na
quela época nós estávamos tentando influir 
na construção de um sistema -de ciência 
mais participativo. Não havia nenhuma hi
pótese de chegar a interferir na questão da 
educação, ainda que esta necessidade fos
se bastante clara, porque o quadro políti
co nos impedia. E a universidade estava 
muito longe de poder interferir neste pro
cesso. Hoje estamos na universidade com 
um desafio concreto que nos é cobrado: a 
educação. 

Otávio - Uma tarefa urgente da univer
sidade é a revalorização do ensino secun
dário e seus professores. A minha dúvida 
é se nós sairíamos de escoteiros ou se já 
existe dentro da universidade uma preocu
pação neste sentido. 

Ennio - Acho que existe esta preocupa
ção, sim. Só que ainda não -existe um mo
vimento articulado, que coordene as for
mas de se promover esta aproximação. 

Otávio - Esta edição da revista não seria 
então só de denúncia da crise, mas sim de 
discussão das formas de enfrentar a crise. 

José Monserrat - Não devíamos nos 
resumir a um número da crise, mas fazer 
toda uma série, mais econômica. A revista 
atual pára e se lança uma revista 'de guer
ra' para se enfrentar a situação, num no
vo patamar de produção, num novo enfo
que editorial, com todas as dificuldades que 
estão aí. 

Otávio - Vão logo dizer: '' Até que en
fim acabou aquele desperdício, aquele lu
xo ... Agora eles vão fazer uma revista pa
ra o povo ... Finalmente!" (risos) Na ver
dade, não temos feito uma revista 'requin
tada'! Investir em qualidade nunca foi des
perdício! 

José Monserrat - Não se trata de 'po
breza'. Vamos fazer uma revista excelen
te . Só que com menos recursos. 

Alberto - Isto vai espantar leitores. 
Uma coisa é reconhecer: "Não temos di
nheiro para imprimir um número da revis-
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ta." Outra coisa é decidir: "Vamos fazer 
a revista com a cara da crise. '' Se a revista 
não for atraente, vai perder leitores. 

José Monserrat - Ela pode ter outros 
atrativos. 

Alberto - Numa banca onde só tem re
vistas a cores?! O leitor fez uma assinatu
ra que previa uma série de exemplares a co
res e agora recebe outra em preto e bran
co ... Ele pode querer desistir da assinatura! 

Roberto - E a periodicidade não pode
ria ser modificada? Poderíamos voltar a fa
zer uma revista bimestral! 

Cilene - A revista não reduz tanto os 
seus custos, se for bimestral. Há uma par
cela substantiva das despesas que perma
nece mensal, enquanto a receita se torna 
bimestral. 

VAIVIOS FAZER UIVIA 

CAIVIPANHA DE EIVIER

GIENCIA. Ê PRECISO CO

IVIUNICAR AOS LEITO

RES .... VOCIES PODEIVI 

NOS AJUDAR!'' 

José Murilo - Vamos fazer uma cam
panha de emergência. É preciso dizer aos 
leitores e sócios da SBPC: "Vocês podem 
nos ajudar!" Uma campanha bem-feita po
de nos permitir fazer um número a cores 
depois desse. 

Alberto - É preciso responder a esta per
gunta: uma revista sem cores é uma boa es
tratégia para nos tirar da crise? Não pode
mos fazer outros cortes? 

Cilene - Nós já fizemos muitos cortes. 
Já reduzimos pessoal, despesas com infra
estrutura e custos de produção. De nove su
cursais, ficamos com apenas três: São Pau
lo, Minas Gerais e Brasília. Fizemos cor
tes de telefone, material etc. Reduzimos os 
custos com a revista ao mínimo indispen
sável para manter a qualidade. 

José Murilo - Eu olho as revistas cien
tíficas estrangeiras e vejo que elas têm pou
quíssimas páginas a cores e muitos anun
ciantes pequenos, em preto e branco. 

José Monserrat - Mas nos Estados 
Unidos é diferente. Eles têm um mercado 

consumidor gigantesco, um consumo inter
no muitas vezes maior que o nosso. 

José Murilo - Uma publicidade em 
preto e branco pode ser acessível a anun
ciantes de menor poder aquisitivo, em 
maior número. Montar um perfil de anun
ciantes pequenos é muito complexo, mas 
existe a hipótese de termos que nos prepa
rar para isto também ... 

Ennio - Precisamos fazer um estudo do 
desempenho financeiro para encontrar for
mas de estancar a velocidade com que o dé
ficit vem se propagando. Isto não é sim
ples, uma vez que as taxas de inflação, os 
custos financeiros, o fluxo de caixa irregu
lar e a ausência de capital de giro torna
ram a equação quase insolúvel. Temos que 
encontrar formas de manter o ponto de 
equilíbrio entre vendas em bancas, assina
turas e publicidade. 

Cilene - Acho que um caminho seria fa
zer uma grande campanha para chegar a 
20 mil assinaturas e 25 mil exemplares ven
didos em bancas. E temos que ter como ob
jetivo prioritário manter pelo menos dez 
páginas de publicidade. Mas para isso é 
fundamental assegurar a pontualidade da 
revista. A Ciência Hoje tem que ter data 
certa para sair. 

José Monserrat- Podemos fazer ofer
tas promocionais de assinaturas, como por 
exemplo aos sócios de associações científi
cas e docentes. Mas isto não basta. Temos 
também que aumentar o acesso do públi
co à revista. É preciso descentralizar adis
tribuição, buscar distribuidoras regionais 
e mobilizar as secretarias estaduais da 
SBPC para criar formas diretas de distribui
ção em escolas e universidades. 

FORTALECER A SBPC Ê 

PRESERVAR A REVISTA 

CI/ENCI.A HOJE. 

Cilene - Seria importante conseguir 
apoio para projetos especiais da revista, co-
mo a tradução e distribuição no exterior de 
números especiais de Ciência Hoje, prin
cipalmente um volume que reúna tudo o 
.que a revista já publicou sobre a Amazônia. ~ 
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