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EDITORIAL 

A aplicação dos conhecimentos científicos através da tecnolo
gia proporcionou ao homem ferramentas extraordinárias para 
controlar a natureza. Por isso é comum confundir-se a ciência 
com seus produtos, acreditando-se erroneamente que a penicili
na, as viagens espaciais ou a bomba atômica, por exemplo, são 
a ciência e não simplesmente aplicações que dela derivam. En
tretanto, a razão de ser da atividade científica, ou ciência bási
ca, como se costuma dizer, não está na obtenção de resultados 
materiais, possibilitados pela ·tecnologia, mas na necessidade de 
alcançar uma compreensão mais completa da realidade. 

As descobertas de um cientista não podem ser consideradas_ 
de forma isolada das de outros pesquisadores e só se incorpo
ram ao conhecimento se sobrevivem ao exame crítico da comu
nidade científica. Por isso, a ciência, ao contrário da tecnolo
gia, é um bem público. Os conhecimentos científicos, uma vez 
aceitos, ficam à dísposição de todos e é praticamente impossível 
controlar o uso que se faz deles. A atividade científica é, além 
disso, imprevisível, já que não se pode saber se uma pesquisa vai 
gerar avanços no conhecimento ou se dará lugar a produtos ma
teriais úteis. Tampouco é possível avaliar o tempo que levará para 
converter esses produtos em bens comercializáveis. 

Se a ciência se identificasse com os produtos materiais deriva
dos de sua aplicação, por que não financiá-la com a venda des
tes, deixando o mercado estabelecer o tipo ·de ciência que cada 
país deve realizar? Esse ponto de vista se insinua no discurso dos 
especialistas em planejamento na Argentina e em outros países 
da América Latina, quando aludem à necessidade de buscar no 
setor privado recursos genuínos para financiar a ciência. Um 
exémplo é o chamado Decreto de Reforma do Estado·, sanciona
do pelo governo argentino em 1990. Sugere-se ali a intenção de 
congelar as verbas públicas destinadas à ciência a fim de que a 
indústria se converta na sua principal fonte de recursos. Esta in
tenção contém um erro conceituai: ao confundir a ciência com 
seus produtos, perdeu-se de vista o fato de que ela - sendo um 
bem público não apropriável nem comercializável, originado nu
ma atividade com resultados imprevisíveis - não pode ser fi
nanciada por meio do mercado. 

O mercado pode servir para explorar os produtos da ciência, 
porém não muitos economistas defenderiam suas vantagens pa
ra promovê-la. A exceção seria o caso pouco freqüente dos gran
des conglomerados econômicos privados, que podem fazer pla
nos a um prazo tão longo que não são afetados pelo caráter im
previsível e público da atividade científica. É por isso que mes
mo nos países desenvolvidos a pesquisa-básica é financiada fun
damentalmente com recursos públicos. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, a maior parte dos recursos para a ciência básica pro
vém do governo federal {60%) e dos governos estaduais e muni
cipais, das universidades e instituições privadas sem fins lucrati
vos {33%). A indústria só contribui com 7% dos recursos (Na
tional Science Foundation Data Book, 1990, Washington DC). 
Esses números encerram uma lição para o nosso pessoal de pla
nejamento: se nos Estados Unidos a contribuição da indústria 
para a pesquisa básica é tão baixa, quanto dinheiro para a ciên
cia pode-se esperar do deprimido sistema produtivo argentino? 

A CIÊNCIA É UM BEM PÚBLICO 
Por outro lado, a redução da ciência ao puramente utilitário 

omite sua importância cultural. Elimina, por exemplo, discipli
nas fundamentais para a compreensão da realidade, como a· cos
mologia e a filosofia, já que a possibilidade de que elas gerem 
produtos comercializáveis é remota. Ignora que a ciênsia gera 
produtos não materiais, cujos usuários não são apenas os estu
diosos, mas também o público em geral. Neste sentido, é útil 
transcrever o que diz a National Science Foundation dos Esta
dos Unidos: Na sociedade contemporânea, o exercício adequa
do e consciente dos direitos democráticos do cidadão depende 
cada vez mais da compreensão da ciência por todo o povo. O 
enfoque utilitário despreza também a importância que a ciência 
tem para que um país se conheça a si mesmo do ponto àe vista 
físico, biológico, cultural e social, e possa então definir a sua iden
tidade e planejar o seu futuro. 

Mas existe ainda um motivo econômico poderoso para que o 
Estado apóie a ciência básica: a tecnologia que sustenta a eco
nomia cios países desenvolvidos depende da ciência. Nem a níi
croeletrônica, nem os novos materiais existiriam sem a atual fí
sica da matéria condensada. A biotecnologia e a engenharia ge
nética seriam impossíveis sem a biologia molecular. Deveria ser 
evidente hoje que, para participar de uma economia glooal, ba
seada em indústrias que se sustentam na alta tecnologia, será ne
cessário dispor de sistemas científicos adequados, que permitam 
avaliar, negociar, adquirir, copiar, adaptar e gerar tecnologia. 
As nações que não compreenderem isso correrão o risco de ser 
relegadas para a periferia, em que apenas uma franja limitada 
da população será a beneficiária passiva da economia global. Os 
países da América Latina podem cair nessa situação. A redução 
das dotações públicas para a pesquisa básica e a pretensão inviá
vel de substituí-las por recursos do setor industrial trazem em 
seu bojo o perigo de que nossos sistemas científicos deixem de 
functonar, perdendo-se assim a possibilidade de nos tornarmos 
protagonistas da economia mundial. 

Não pretendemos ignorar que nossos sistemas científicos pre
cisam ser reformados. É necessário estabelecer planos realistas 
que não só otimizem o aproveitamento dos recursos públicos dis
poníveis para a ciência básica, como também proporcionem me-

-canismos eficazes para que os cientistas possam colaborar com 
o desenvolvimento tecnológico. Isso exige um debate amplo e in
teligente, do qual deverão participar as comunidades científica 
e universitária, e também os políticos, os economistas e os .em
presários. Por isso, Ciencia Hoy expressa sua preocupação diante 
do fato de que a reformulação do sistema científico argentino 
esteja sendo planejada sobre bases conceitualmente errôneas, exe
cutada longe da sociedade e sem a participação de seus protago
nistas mais idôneos. 

, Onde se lê Argentina e argentinos, pode-se ler Brasil e brasi
leiros. Por isto, este editorial traduzido de Ciencia Hoy (n? 11, 
jan.-fev./91) é também de Ciência Hoje. 

OS EDITORES 

• Continuamos empenhados na tarefa de sobreviver. Agradecemos aos nossos leitores as i;nanifestações de apoio e soUdariedade, bem como as 
idéias e sugestões para a sobrevivência de Ciência Hoje e a superação da crise. Precisamos continuar juntos. 

MARÇO DE 1991 



CARTAS DOS LEITORES 

CRIANÇAS E BICHOS 

Para que as crianças possam ser cons
cientizadas dos problemas que afetam o 
meio ambiente, o Zoológico Municipal de 
Piracicaba resolveu criar um Centro de 
Educação Ambiental, onde as crianças or
ganizaram um Clubinho do Zôo. De lá pa
ra c.á, elas participam de todas as ativida
des do Zôo, mostrando-se especialmente 
interessadas em salvar as espécies à beira 
da extinção. Para isso, ajudam no trata
mento veterinário, nos cuidados para are
produção e na devolução à mata natural 
de algumas dessas espécies. 

Para que o nosso movimento se amplie, 
precisamos de livros, revistas, documentá
rios (sobretudo relativos a animais e. eco
logia), para que os sócios do Clubinho 
montem sua própria biblioteca de estudo. 
Esperamos que, através de Ciência Hoje, 
esse pedido chegue a pessoas e entidades 
que desejem colaborar conosco. 

MARIA ISABEL l DE CAMPOS 
REGINALDO CAMARGO 
ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE PIRACICABA (SP) 

7. 
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HOWARD BECKER 

/ 

y 
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• No boxe 'A pesquisa como profissão', 
que acompanha a entrevista de ·Howard 
Becker publicada em Ciência Hoje n? 68, 
a informação de que este decidiu ser soció
logo porque o curso de antropologia não 
existia na Universidade de Chicago é incor
reta. Na verdade, a instituição não ofere
cia o curso de antropologia urbana, que in
teressava a Becker. 

2. 

GASES DE GUERRA 

Com relação ao artigo 'Gases da guerra 
e da paz', publicado na seção ''É bom sa
ber" de Ciência Hoje n? 66, foi citado que 
a estrutura molecular desses gases é conhe
cida. Gostaria de saber quais são seus com
ponentes. 

HELVÉCIO COSTA MENEZES 
DIVINÓPOLIS (MG) 

• A estrutura química e a descrição de to
dos os gases químicos consta do The Merck 
Index, facilmente encontrável em qualquer. 
biblioteca universitária ou livraria especia
lizada em ciências. 

SCHENBERG 

Sou estudante secundário do Estado e, 
gostando de física, matemática e biofísica, 
tornei-me leitor desta perfeita fonte de in
formações que é a revista Ciência Hoje. 
Escrevo-lhes hoje para saber se é possível 
escrever para o professor Mario Schenberg. 
Sou admirador desse grande cientista des
de que li seu perfil, publicado no n? 13 da 
revista. Peço-lhes também que me infor
mem sobre a possibilidade de assinar ou
tras revistas científicas especializadas em 
matemática e física. 

HENRIQUE DE MORAIS RIBEIRO 
MIGUELÓPOLIS (SP) 

• Por uma triste coincidência, sua carta 
chegou às nossas mãos ao mesmo tempo 

que a notícia do f alecimerzto do professor 
Mario Schenberg. No último número, o 
professor José Leite Lopes publicou um ar
tigo a respeito do papel por ele desempe
nhado no desenvolvimento da física no 
Brasil. 

Quanto aos endereços de revistas que nos 
pede, faremos o possível para atendê-lo em 
breve. 

FERNANDO DE NORONHA 

Ao receber um dos últimos números da 
revista, deparei com o artigo sobre vulcões. 
Fiquei feliz ao ver Fernando de Noronha 
no texto. Queria solicitar-lhes um artigo a 
respeito do arquipélago. Estive nesse pe
queno paraíso de beleza e quero registrar 
que o trabalho do pessoal do lbama mere
ce aplausos. A manutenção do Parque Na
cional de Fernando de Noronha não é ta
refa fácil para tão poucos: fiscalizar as 
praias, a enseada dos golfinhos, as pisci
nas naturais, a praia do Leão, onde acon
tece a desova das tartarugas, fazer pales
tras para os turistas e instruir os morado
res da ilha a preservarem o que existe, a dei
xar lá o que é de lá, para que outros · pos
sam apreciar ... isto requer muita dedica
ção. Penso que a taxa de preservação am
eiental instituída é uma boa medida, des
de que o dinheiro efetivamente reverta pa
ra Fernando de Noronha. Cabe à impren
sa ficar de olho e denunciar, se as verbas 
não forem aplicadas ali. 

MARIA CLEONICE RAHENKAHL 
BELO HORIZONTE 
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CARTAS DOS LEITORES 

'DEJÀ VU' 

Ao folhear há alguns meses um exemplar 
da publicação Jornal Agrícola, deparei com 
um artigo sobre morcegos. À primeira vis
ta, pareceu-me um dejà vu. Logo lembrei
me de que já tinha lido sobre o tema em 
Ciência Hoje. Pesquisando os volumes, lo
calizei na revista n~ 61, página 22, o artigo 
'Flores pedem morcegos', e vi que se tra
tava do m~smo texto. O jornal fizera al
gumas alterações 'cosméticas', mas o arti
go era o mesmo, assim como as fotos, co
mo podem verificar no exemplar que estou 
lhes enviando. 

Como não há na publicação a menção 
dos devidos créditos, venho alertá-los para 
que tomem as providências cabíveis. Já que 
neste sofrido país aquilo de verdadeira qua
lidade é tão pouco divulgado, quando o é 
que o seja por completo, sem a omissão dos 
dados referentes à autoria, origem etc. 

Aproveito para transmitir meu entusias
mo pelo belo trabalho desenvolvido por 
Ciência Hoje. Parabéns, também a nós, lei
tores, amantes da nossa 'nave Terra'. 

JULIO FERNANDES DE ALMEIDA 
BAURU (SP) 

• Obrigado, Julio, pela leitura atenta. In
felizmente, fatos como esse se repetem com 
freqüência. Claro que, ao fazermos um tra
balho de divulgação científica, queremos 
que ele chegue ao maior número de pes
soas. É um sinal positivo que outras publi
cações veiculem o que publicamos. Mas 
concordamos com você: o correto é que 
dêem os devidos créditos. Mesmo porque 
os fotógrafos também podem exigir o pa
gamento dos direitos autorais. 

MARÇO DE 1991 

REUNIÃO DA SBPC 

Gostaria de receber por reembolso pos
tal a coletânia das conferências realizadas 
durante a 42~ Reunião Anual da SBPC. 
Quero saber também se os artigos da Re
vista Ciencia Hoy são traduzidos de Ciên
cia Hoje, ou se a publicação argentina traz 
artigos próprios, não publicados pela bra
sileira. 

ANTONIO CARLOS LOBO DO NASCIMENTO 
OLINDA (PE) 

• Para adquirir os Anais das reuniões, o 
leitor deve escrever para a sede da SBPC 
(Rua Costa Carvalho 222 CEP 05429, São 
Paulo - SP), aos cuidados da secretária, 
D. Terezinha. O telefone é (011) 211.0933. 
Quanto às relações entre Ciência Hoje e 
Ciencia Hoy, elas são fraternas. E isso, no 
caso dos artigos, quer dizer que algumas 
vezes os artigos de uma saem traduzidos na 
outra. Mas são publicações absolutamen
te autónomas. 

PERFIL 

Em fevereiro, completa 80 anos um dos 
mais ilustres e combatentes cientistas bra
sileiros, que é o professor Herman Lent. 
Sem dúvida, o autor de Massacre ern Man
guinhos tem muito para contar aos leito
res de Ciência Hoje. Homem franco, ho
nesto, amigo e. conhecedor dos meandros 
da ciência no Brasil, o professor Lent já há 
muito merece ter seu perfil analisado pela 
revista Ciência Hoje. 

Como homenagem aos seus 80 anos, 
nós, abaixo assinados - colegas, discípu
los, amigos -, solicitamos a publicação 
dessa reportagem, que, temos a certeza, 

não será só uma homenagem ao professor 
Lent, mas também à ciência no Brasil. 

HUGO SOUZA LOPES, JOSÉ JURBERG, SEBAS
TIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, RUBENS PINTO DE 
MELLO, MOACYR VAZ DE ANDRADE, EMÍLIO 
METIDIERI, OTÉLIA R.A. METIDIERI, ARTHUR 
STEENHAGEN R. DE SOUZA, ANEIE CORRÊA ES
TEVES, THEREZINHA COELHO DE SOUZA, WIL
MA TURANO, ANTONIO THADEU, PAULO CE
SAR DANTAS ESTEVES, JOÃO LUIZ DA SILVA 
CARVALHO E AUGUSTO CID MELLO PERISSÉ, 
RIO DE JANEIRO. 

• Quando recebemos a carta, já estávamos 
providenciando a entrevista com o profes
sor Herman Lent. Ela serd publicada na se
ção 'Perfil' de um dos próximos números 
da revista. 

BIBLIOGRAFIA 

Sou portadora de uma doença denomi
nada distrofia simpática reflexa e, como 
conseqüência, tive que me submeter a duas 
cirurgias para implante de eletrodos na me
dula e um marcapasso no abdômen. Por· · 
isso, tenho um_ enorme interesse em saber 
mais a fundo sobre a fisiologia do sistema 
nervoso simpático. Já procurei em vàrios 
livros e nada encontrei. 

MARINA PRUDENTE DE TOLEDO 
SÃO PAULO 

• O livro Medical Physiology (ed. V. B. 
Mountcastle), publicado pela Mosby Co. 
em St. Louis/cv é uma boa pedida. Tem um 
bom capítulo sobre o sistema nervoso sim
pático e inf armações adicionais nos capí
tulos sobre fisiologia digestiva, cardiovas
cular, pulmonar etc. Pode ser encontrado 
nas livrarias especializadas em medicina do 
Rio e de São Paulo. 

3 
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EDITORIAL 1 

CARTAS 2 

UM MUNDO DE CIÊNCIA 7 

Pesquisas que envolvem o transplante de um grupamento de neurônios em hamsters 
reforçam a idéia de que o núcleo supraquiasmático, localizado no hipotálamo, está 
no topo da hierarquia de controle da ritmicidade circadiana - o ritmo biológico 
atividade-descanso - em mamíferos. Por Rafael Linden. 

Hernandes Faustino de Carvalho apresenta uma nova compreensão do ciclo celular, 
com a redefinição da mitose, que vem sendo proposta com base em abordagens bio
químicas e genéticas. 

TOME CIÊNCIA 10 

A origem da partenogênese - geração de novo indivíduo a partir de um óvulo não 
fecundado - desperta interesse crescente entre os cientistas. Pesquisas recentes com 
lagartos, relatadas por José M. Martins e Miguel T. Rodrigues, ajudam a elucidar 
a questão. 

ARTIGOS 

OS ANTICORPOS 
Cesar Milstein 

12 

A produção em massa de anticorpos de alta afinidade, seguindo a estratégia com 
que os animais estabelecem seu sistema imune, foi o desafio proposto pelo autor, 
prêmio Nobel de medicina, em conferência feita na Royal Society, em abril de 1989. 
Aqui, ele atualiza o tema. 

DINÂMICA BIOLÓGICA DE 
FRAGMENTOS FLORESTAIS 
Thomas Schierholz 

22 

Como garantir a sobrevivência das espécies da fauna e da flora em ecossistemas frag
mentados como os que decorrem da rápida destruição de florestas tropicais em todo 
o mundo? Há 11 anos, cientistas de vários países empenham-se em encontrar ares
posta, participando de um projeto de pesquisa de grande porte desenvolvido na 
Amazônia.-

AS TRANSFORMAÇÕES DA RUA DO OUVIDOR: 
1874/1988 
Renata de Faria Pereira 

30 

A descaracterização de uma rua que foi o orgulho do Rio imperial, a alma da capital 
da República, é demonstrada por um método de análise e representação que eviden
cia as transformações ali ocorridas. 
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PERFIL 40 

Conhecido internacionalmente, o matemático Leopoldo Nachbin fala de sua carrei
ra, dos trabalhos que desenvolveu no país e no exterior, de seu gosto por "fazer ma
temática" e das dificuldades que existiram e ainda existem no país para as pesquisas 
nesta área. 

OPINIÃO 50 

As assessorias jurídicas dos movimentos sociais, que tiveram importância fundamental 
no processo de democratização brasileiro, agora estendem sua atuação às lutas fun
diárias, constituindo um novo direito insurgente. Por Eduardo Guimarães de Car
valho. 

O LEITOR PERGUNTA 54 

Ana Maria C. Leonardo, em resposta a um leitor, explica que os cupins alimentam
se basicamente de celulose. Como esta é de difícil digestão, algumas espécies de cupins 
mantêm protozoários e bactérias simbiontes em seu sistema digestivo para que auxi
liem nessa tarefa. 

RESENHA 57 

Escrito em linguagem acessível, sem perda da precisão técnica, Fósseis do Brasil, de 
Murilo Rodolfo de Lima é um livro de divulgação científica que acrescenta à leitura 
agradável uma alta qualidade gráfica e belas fotos. Por Cândido Simões Ferreira. 

É BOM SABER 58 

José Alberto Magno de Carvalho mostra que o adiamento do censo de 1990 - as 
contratações temporárias necessárias à sua realização foram proibidas - trouxe imen
sos prejuízos ao país, cujo perfil demográfico sofreu profundas alterações na última 
década. 

É possível controlar o caos! Esta é a conclusão de uma experiência realizada na Uni~ 
versidade Federal de Pernambuco. Por Sérgio M. Rezende e Antonio Azevedo . 

Capaz de diferenciar as partículas suspensas no ar e determinar sua fonte, a micros
copia eletrónica é um valioso auxiliar no controle da poluição. Mário Epstein expõe 
um uso bem-sucedido da técnica na cidade de Rio Grande (RS). 

Fios multifilamentares de uma liga de nióbio e titânio (NbTi) são a base da indústria 
de aplicação da supercondutividade. Nei F. de Oliveira Junior expõe uma pesquisa 
que busca desenvolver no Brasil um processo alternativo de produção desses tipos. 

Substâncias que se dissolvem na água formando soluções viscosas, as gomas (natu
rais ou sintéticas) encontram aplicação em indústrias variadas. Léa Lopes, Cristina 
T. de Andrade e Eloisa B. Mano falam das propriedades das gomas e da pesquisa 
atual sobre essas substâncias. 62 

PONTO DE VISTA 71 

O debate a respeito do ensino superior gratuito .esconde um problema maior: a inefi
ciência do setor educacional. Por Renato Sérgio Balão Cordeiro. 

MARÇO OE 1991 
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O petróleo 
está em tudo. 

Escovas de dentes, maquia
gem, roupas, calçados, artigos 
esportivos, discos, fitas de áudio 
e vídeo, brinquedos, eletrodo
mésticos, remédios, fertilizantes, 
tintas, pneus, adesivos, imper
meabilizantes, equipamentos ci
rúrgicos, tecidos sintéticos, óleo 
combustível, gasolina, gás de co
zinha, lubrificantes. 

Praticamente tudo o que você 
utiliza no seu dia-a-dia tem petró
leo em sua composição. A lista é 
quase infinita. 

Mas estamos trabalhando du
ro para ampliá-la ainda mais. Por
que descobrir, transportar, refinar 
e comercializar petróleo é a nos
sa missão para tornar a sua vida 
cada vez mais confortável. 

o 
PETROBR~S 

~ 
JLB 



UM MUNDO DE CIÊNCIA 
CRONOBIOLOGIA 

TRANSPLANTE DE RELÕGIO BIOLÓGICO 
O s dtmos biológicos são um f enômeno 

já bem conhecido pelo leitor desta re
vista (ver 'O ritmo e a vida', 'Ritmos bio
lógicos' e 'O Leitor Pergunta', em Ciência 
Hoje n?s 53, 58 e 66). Mas nesse campo há 
uma questão básica ainda em aberto: o que 
determina a rítmicidade e que fatores alte
ram os ciclos biológicos? 

Poderíamos pensar, por exemplo, que 
nosso ritmo sono-vigília traduz uma aco
modação a compromi~sos e horários, idéia 
reforçada pelo hábito comum de dormir até 
mais tarde nos fins de semana. No entan
to, voluntários que passam semanas em 
ambientes fechados, sem relógio ou qual
quer comunicação com o exterior e livres 
para fazer o que querem a qualquer mo
mento, também dormem e acordam em um 
ritmo regular. A alternância dia-noite e ou
tras variações ambientais podem alterar o 
período de repetição de alguns ritmos, mas 
não são essenciais à sua recorrência cícli
ca. As oscilações circadianas (de repetição 
diária) dependem, portanto, de algum ti- · 
pode oscilador interno, ou 'relógio bioló
gico'. Qual seria a sede dessa função? 

Já era sabido que, nos mamíferos, o nú
cleo supraquiasmático (NSQ) - um grupa
mento de neurônios localizado no hipotá-

lamo - está envolvido, direta ou indireta
mente, nos ciclos circadianos. A lesão do 
NSQ em ratos e hamsters altera muito os 
ritmos de atividade locomotora, sono
vigília, ingestão de água, temperatura cor
poral e concentração sangüínea de certos 
hormônios. A atividade metabólica das cé
lulas do próprio NSQ apresenta uma varia
ção circadiana, verificada pela injeção de 
marcadores metabólicos. 

Por outro lado, nos primatas, a lesão do 
NSQ abole o ritmo de ingestão, de . água, 
mas não a variação cíclica da temperatura 
corporal. Observou-se ainda que, em ratos 
cujo NSQ foi destruído por lesão, a admi
nistração da droga metanfetamina pode 
restaurar a rítmicidade circadiana. Estes e 
outros achados sugerem que, além do NSQ, 
outros osciladores participam da determi
nação de alguns ritmos biológicos, ou po
dem substituí-lo eventualmente. 

No início de 1990, um grupo liderado por 
Martin Ralph, * do Departamento de Bio
logia da Universidade da Virgínia, divul
gou os resultados de um engenhoso expe
rimento: fizeram transplantes de tecido ner
voso para definir o papel do NSQ na de
terminação do ritmo circadiano de ativida
de locomotora em hamsters. 

Os hamsters foram mantidos em gaiolas, com uma roda em que podiam se exercitar livremente. A atividade 
locomotora, medida com base no movimento da roda, foi registrada por vários dias - os resultados estão 
no gráfico. Os hamsters selvagens são ativos sobretudo à noite, num ciclo de 24 horas. A lesão do NSQ dos 
dois lados do cérebro foi feita com corrente elétrica, através de um eletrodo introduzido no cérebro do ani
mal anestesiado. Após a lesão, o animal se locomove de modo irregular. O hipotálamo, retirado de fetos 
de mutantes 'tau' no 13~ dia de gestação, foi transplantado por injeção intracerebral no animal novamente 
anestesiado. Após o transplante, os hamsters recobram a atividade locomotora, mas com um ciclo de 20 horas. 
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Certos mutantes de hamster - conheci
dos como mutantes 'tau' - apresentam um 
ciclo de atividade-inatividade cujo período 
de repetição é de cerca de 20 horas, e não 
de 24, como é próprio dos hamsters selva~ 
gens. Assim, os pesquisadores testaram se, 
com o transplante de mutantes 'tau', hams
ters selvagens passariam a ter um ciclo de 
20 horas. Já se sabia que o transplante de 
hipotálamo de fetos de hamster restaura a 
rítmicidade de hamsters com lesão no NSQ. 
O novo experimento mostraria se isto se dá 
por força de uma oscilação originada no 
núcleo transplantado ou se este apenas re
transmite uma oscilação gerada em outras 
partes do cérebro. 

Hamsters selvagens tiveram seu NSQ le
sado, ficando com a rítmicidade totalmente 
abolida. Dias depois, receberam o trans
plante do hipotálamo de fetos de mutan
tes 'tau' (ver figura). O resultado foi espe
tacular: em vez de seu ciclo característico 
de 24 horas, apresentavam agora o de 20, 
típico dos mutantes! Fez-se também o ex
perimento inverso: hamsters 'tau' tiveram 
o NSQ lesado e receberam hipotálamos de 
fetos de hamsters selvagens - e o ciclo ori
ginal de 20 horas deu lugar ao de 24. Por 
fim, repetiu-se o experimento com mutan
tes 'tau' heterozigotos, que têm um ciclo 
intermediário, de 22 horas. Mais uma vez 
a rítmicidade da atividade. locomotora foi 
restaurada, com o ciclo característico do 
genótipo do hamster doador do transplante. 

O período de repetição do ritmo de ati
vidade locomotora do hamster é, portan
to, definido pelo período de oscilação do 
NSQ, o que reforça a idéia de qüe esse nú
cleo está no topo da hierarquia de contro
le da rítmicidade circadiana em mamíferos. 
Resta testar se o mesmo f enômeno ocorre 
com outros ritmos circadianos. Além dis
to, é necessário examinar a natureza das co
nexões formadas entre o tecido transplan
tado e o cérebro do hospedeiro. Seja co
mo for, o uso de mutantes como o 'tau' 
e da técnica do transplante terá certamen
te grande impacto nos estudos sobre a na
tureza dos osciladores circadianos e a inter
relação dos possíveis determinantes dos rit
mos biológicos. 

* Science, vol. 247, pp. 975-978, 1990 

RAFAEL LINDEN 

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



UM MUNDO DE CIÊNCIA 
BIOLOGIA CELULAR 

M esmo quando se ignorava sua função 
de carreadores da informação gené

tica, os cromossomos atraíam a atenção 
dos microscopistas, tanto pela sua forte co
loração como por suas propriedades de 
condensação, migração e separação. Des
de os primórdios da biologia celular, essas 
características foram associadas à divisão 
das células, e foi com base no aspecto e no 
comportamento dos cromossomos que se 
definiram as fases em que tradicionalmen
te decompomos a mitose e a meiose - as 
divisões celulares envolvidas, respectiva
mente, no crescimento do organismo e na 
formação dos gametas (células sexuadas en-:
carregadas da reprodução). 

Nos últimos anos, vem se delineando um 
novo quadro dos f enômenos que ocorrem 
durante a divisão celular. O suplemento n? 
12 do Journal of Cell Science, de 1989, re
porta os principais avanços feitos no co-

A DIVISÃO CELULAR SOB NOVAS LUZES 

nhecimento do ciclo celular - o conjunto 
de acontecimentos responsável pelo cresci
mento e a duplicação das células - apre
sentados num simpósio realizado na Escó
cia naquele ano. 

A maioria dos artigos ali publicados trata 
da estrutura e do modo de atuação de fa
tores relacionados com o controle da.divi
são celular. Estes foram descobertos prin
cipalmente por meio de experimentos de fu
são de células em diferentes fases do ciclo 
celular e a partir da identificação de alte
rações genéticas que provocam a maior 
proliferação das células, ou, ao contrário, 
as impedem de se multiplicar sob determi
nadas condições (ver 'Controle e subver
são da proliferação celular', em Ciência 
Hoje n? 52, p. 15}. 

O fator de promoção da maturação ou da 
mitose (MPF, do inglês maturation promo
tion f actor) foi caracterizado a partir de 

sua grande atividade durante a divisão ce
lular e su~ capacidade de levar células em 
0 2 à mitose (ver figura) e de induzir a ma
turação de oócitos ( ovos antes da forma
ção do glóbulo polar) de anfíbios. Experi
mentos de fusão de células foram decisi
vos para a identificação desse fator, pois 
revelaram a dominância de células em mi
tose sobre células interf ásicas, de tal mo
do que, quando fundidas com células em 
mitose, as células em interf ase têm cromos
somos condensados, quer tenham realiza
do a duplicação de seu ácido desoxirribo
nucléico (ADN} (estando, portanto, na fa
se 0 2}, quer estejam em processo de duplica
ção (fase S}, ou sequer tenham iniciado es
se processo (fase 0 1}. 

Na forma ativa, o MPF é um complexo 
capaz de fosforilar, isto é, capaz de adicio
nar fosfatos a aminoácidos específicos de 
algumas proteínas. A fosforilação de cer-

O ciclo celular mitótico envolve duas etapas distintas. A primeira, a interfase, envolve a fase G
1
, em que a célula cresce e se prepara para a duplicação do ADN; a fase 

s, que é a ciuplicação do ADN propriamente dita, e a fase G
2

, em que a célula se prepara para a segunda etapa. 
Esta é a mitose, cujas quatro fases estão representadas nas micrografias. Napr6fase (ai, a cromatina se condensa, formando os cromossomos como entidades distin
tas; o envoltório nuclear e o nucléolo se desÔrganizam. Na metáfase (bl, os cromossomos associam-se no centro da célula, e, na anáfase (e), migram para pó los opostos. 
Na te6fase {dl, os cromossomos são descompactados, o envoltório nuclear e o nucléolo se refazem e a célula se divide. 
As ciclinas começam a ser sintetizadas na prótase e se acumulam até a transição entre a metáfase e a anáfase, quando sua concentração cai bruscamente. 
O período de acúmulo de ciclinas corresponde ao da ação do MFP. · 
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tas proteínas pelo MPF desencadeia a con
densação cromatínica para a formação dos 
cromossomos e a desintegração do envelo
pe nuclear, entre outros eventos associados 
à divisão celular. O principal componente 
do MPF é uma proteína de peso molecular 
igual a 34 mil daltons (p34), codificada pe
lo gene cdc2. 

Embora a concentração da p34 se man
tenha constante ao longo do ciclo celular, 
a atividade do MPF só é detectada a partir 
da transição G2-prófase. Além disto, como 
sua ativação depende da ocorrência de sín
tese protéica, supunha-se que também o 
próprio MPF tinha um fator de ativação. 
O mais plausível candidato a essa função 
era um componente protéico da f anulia das 
ciclinas - proteínas especiais amplamen
te distribuídas entre os eucariotos e que 
apresentam grande homologia nos mais di
versos organismos - cujo ciclo de síntese 
e degradação se encaixa perfeitamente no 
ciclo celular. Hoje, está demonstrado que 
esse componente protéico de fato se asso
cia à p34, ativando o MPF. Provavelmen
te, o funcionamento do MPF é regulado 

também por outros componentes, como 
um fator anti-MPF (componente inibidor) 
e uma inativase do MPF (enzima quedes
faria o complexo ativo). 

Supõe-se que as ciclinas atuam por dois 
processos: no prill).eiro deles ocorreria a 
simples inativação do fator anti-MPF; no 
outro, a ação de umR fosforilase (enzima 
que remove fosfatos) sobre p34 se soma
ria a essa inativação. A p34 seria dessa for
ma desfosforilada após a ligação com a ci
clina, o que desbloquearia sua própria ação 
fosforilante. 

A inativação do MPF ocorre no final da 
metáfase por efeito da ação contínua de 
uma inativase do MPF. A ciclina,é degra
dada, com queda brusca de sua concentra
ção, enquanto a p34 continua presente na 
célula sob forma inativa. Para que novas 
moléculas de ciclina possam se formar no 
ciclo seguinte, deve haver um período de 
síntese protéica logo após a duplicação do 
ácido desoxirribonucl~ico (ADN), antes do 
início da nova divisão. 

Esta é uma simplificação do novo qua
dro que se está montando na área da bio-

logia celular. Novos componentes estão 
sendo descritos, como uma nova classe de 
cic-linas * relacionadas com a transição 
Grprófase, que são essenciais à progres
são do ciclo celular. 

Com base nos estados de atividade e de 
inatividade do MPF, ou, a princípio, na 
presença ou ausência de ciclinas na célula, 
alguns pesquisadores têm sugerido que o 
final da mitose ocorreria na transição me
táfase-anáfase. ** Dessa maneira, a p;ópria 
migração dos cromossomos para pólos 
opostos da célula e os eventos característi
cos da telófase, como a reestruturação do 
nucléolo e do envoltório nuclear, seriam le
gados à interfase. 

* Cell, vol. 62, pp. 225-237, 1990. 

** Science, vol. 246, pp. 614-621, 1989. 

HERNANDES FAUSTINO DE CARVALHO 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR, 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
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Mas qúe a devastação está fazendo desaparecer. Veja o caso da Mata Atlântica, por exemplo, essa maravilhosa massa de verde que 
acompanha o litoral brasileiro de Porto Alegre a Natal. Mais de 90% dessa mata iá foi destruída e o restante corre o risco de desapq 
recer até o ano 2000, se não tomarmos providências agora. Juntando suas forças ao S.O.S. Mata Atlântica, um grupo de idealistas que 
não se deixa intimidar por dificuldades, xingamentos e ameaças, você pode conscientizar as autoridades sobre a importância da Mata 
Atlântica e adotar ações concretas para evitar sua destruição. Inscreva-se pelos telefones (011) 887.1195 e 887.0559 e dê sua contribui 
ção depositando o que desejar na conta n~ 00090-0, agência 0183 do Banco ltaú. Senão, daqui a pouco,Jicaremos sem os veé!dinhos, sem 
o verde, sem o azul, sem o amarelo. Av. Brig. Luiz Antônio, 4442 - 01402 - São Paulo - SP. FUNDAÇAO S.0.S. MATA ATLANTICA ICt... 
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TOME CIÊNCIA 

A reprodução dos seres vivos é um tema 
que sempre atraiu o interesse dos pes

quisadores das ciências biológicas, o que 
pode ser constatado através do grande nú
mero de trabalhos sobre a matéria. Tem 
despertado especial atenção a partenogêne
se, processo reprodutivo de que participa 
apenas o sexo feminino - o desenvolvi
mento de um novo indivíduo se dá a partir 
de um óvulo não fecundado. Esse tipo par
ticular de reprodução ocorre em algumas 
espécies de plantas e em certos grupos de 
invertebrados, sendo extremamente raro 
entre os vertebrados. Os processos de di
visão das células reprodutivas que levam à 
partenogênese são complexos e ainda pou
co compreendidos. Em alguns vertebrados, 
como os lagartos, o ovo tem todos os seus 
genes provenientes da mãe, razão pela qual 
os descendentes de uma fêmea partenoge
nética serão réplicas perfeitas desta. 

Uma questão que sempre intrigou os 
cientistas diz respeito aos mecanismos que 
teriam dado origem à partenogênese. O fe
nômeno, segundo hipóteses formuladas pa
ra explicá-lo, teria surgido espontaneamen
te ou por hibridação. No primeiro caso, 
uma fêmea de uma população bissexuada 
começaria a se reproduzir por partenogê
nese por influência de determinados estí~ 
mulos. Na hipótese de hibridação, o cru
zamento de duas espécies afins geraria um 
híbrido que passaria a se reproduzir 
partenogeneticamente. 

REPRODUCÃO DOS LAGARTOS • 
INCÓGNITA EM VIAS DE SOLUÇÃO 

As pesquisas com lagartos poderiam 
elucidar esse problema, já que 37 espécies 
desses animais, entre as 3 300 conhecidas, 
se reproduzem por partenogênese, entre 
elas Gymnophthalmus underwoodi, da 
família dos teiídeos (figura 1). Esse peque
no animal de hábitos diurnos, com cerca 
de oito centímetros de comprimento, vive 
sob troncos de árvores ou sob a serrapilhei
ra e pode ser visto aquecendo-se ao sol nas 
primeiras horas da manhã. No Brasil ele 
ocorre ao norte da Amazônia e na região 
de Santarém, no Pará, podendo também 
ser encontrado na Guiana, Guiana Fran
cesa, Suriname e nas ilhas Trinidad-Tobago 
e Barbados. 

Em artigo publicado em 1976 na revis
ta Papéis avulsos de zoologia, do Museu 
de Zoologia da Universidade de São Pau
lo {USP), o pesquisador Paulo E. Vanzoli
ni propôs, com base na presença de ma
chos ocasionais em algumas populações 
de G. underwoodi, uma origem espon
tânea para a espécie. Mais tarde, em 1983, 
Charles C. Cole e Carol R. Townsend, 
do Museu Americano de História Natural, 
de Nova York, e Herbert C. Dessauer, 
geneticista do Centro Médico da Universi
dade de Louisiana, em Nova Orleans, de
fenderam a hipótese da hibridação em tra
balho publicado na revista Isozyme Bulle
tin. Cruzando exemplares de G. underwoo
di do Suriname e das ilhas Trinidad
Tobago, eles sugeriram, com base em es-

tudos citogenéticos e de eletroforese de 
proteínas, que esta espécie ter-se-ia ori
ginado por hibridação (ver 'Eletroforese e 
citogenética'). 

A hipótese apóia-se no fato de que essas 
populações apresentam alto índice de ani
mais heterozigotos {38%). E mais: estuda
dos 21 locos (parte dos cromossomos on
de se situam os genes ou seus alelos), oito 
apresentaram-se com heterozigotos fixados 
nas populações, isto é, todos os exempla
res amostrados eram heterozigotos. Eles 
identificaram também alto índice de hete
rozigotos estruturais (cujos cromossomos 
de alguns pares são morfologicamente dis
tintos) de G. underwoodi, o que reforça a 
tese de sua origem a partir de híbridos. Em 
1989, esses mesmos autores propuseram G. 
speciosus - congênere que ocorre ao nor
te da América do Sul - como uma das 
duas espécies parentais que teria dado ori
gem a G. underwoodi e chegaram mesmo 
a supor um cariótipo para esta última, que, 
segundo eles, ocorreria em áreas abertas da 
Venezuela. 

No laboratório .de moscas-das-frutas do 
Instituto de Biociências da USP, obtivemos 
resultados diferentes ao estudar exempla
res de G. underwoodi da ilha de Maracá, 
em Roraima, e de uma nova espécie bisse
xuada de Gymnophthalmus obtida em Sal
vamento, na região de cerrados de Rorai
ma, que está sendo descrita por Vanzolini 
e pelo pesquisador Celso M. Carvalho, do 
Instituto de Pesquisas da Amazônia (Boa 
Vista). Estudamos, com o auxílio de téc
nicas eletroforéticas, os produtos de 14 lo
cos gênicos e ficamos surpresos ao consta
tar uma proporção de heterozigotos mui
to baixa para ambas as espécies, se com
parada com os resultados de trabalhos an
teriores. Os valores encontrados, em tor
no de 6%, correspondiam aos valores típi
cos até então conhecidos para populações 
bissexuadas de lagartos e diferiam flagran
temente dos dados de Cole e colaboradores. 

FIGURA 1. ,Gymnophthalmus underwoodi coletado na ilha de Maracá (RR). 

Esses baixos valores de heterozigotos nos 
levaram a reconsiderar o problema. As di
ferenças eletroforéticas existentes entre as 
populações estudadas desse lagarto levam 
a crer que duas espécies crípticas - cuja 
distinção com base em caracteres morfo
lógicos é muito difícil - estão envolvidas 
sob o nome de G. underwoodi e têm sido 
tratadas equivocadamente como uma úni
ca espécie. Parece-nos, portanto, mais razoá
vel admitir que esses dois conjuntos de po-
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pulações partenogenéticas tenham tido ori
gens diferentes. Muito possivelmente as po
pulações de G. underwoodi de Trinidad
Tobago e do Suriname estudadas pela equi
pe de Cole resultaram de hibridação. Tan
to os altos valores da heterozigosidade por 
eles encontrados quanto as evidências ca
riotípicas que forneceram posteriormente 
sugerem que esta é a hipótese mais prová
vel. Já a população partenogenética da ilha 
de Maracá que estudamos - cujos limites 
de ocorrência são ainda mal conhecidos -
teria origem espontânea, a partir de uma 
população bissexuada. 

Mas há ainda vários detalhes a solucio
nar: que espécies parentais teriam, por hi-
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bridação, dado origem àquela estudada por 
Cole? Por que mecanismos e em que cená
rio a partenogênese teria surgido esponta
neamente na espécie a que pertence a po
pulação da ilha de Maracá? Embora ain
da não haja respostas para essas pergun
tas, algumas especulações são possíveis. 
Quanto à primeira questão, parece certo 
que G. speciosus t~nha realmente estado na 
origem de G. underwoodi. Uma nova es
pécie bissexuada de Gymnophthalmus re
centemente descoberta na região de Salva
mento está credenciada, ao menos do pon
.to de vista geográfico, a ser a outra espé
cie parental. Sabemos agora que algumas 
populações de G. underwoodi que surgiram 

por hibridação ocupam justamente a área 
intermediária entre essa espécie nova e G. 
speciosus. Para a segunda questão ainda 
não há resposta. Os estudos ecológicos, 
morfológicos, citogenéticos e de eletrofo
rese de proteína em andamento poderão 
contribuir decisivamente para se entender 
melhor a história dessas espécies e dos me
canismos ligados a essa forma tão peculiar 
de reprodução. 

JOSÉ MANOEL MARTINS 
MIGUEL TREFAUT RODRIGUES 
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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RUMO À GERACÃO /N VI
TRO DE ANTICORPOS DE 
ALTA AFINIDADE? 

"~ possível ~ibridizar células produtoras de ~nticorpos de origens diversas. 
foes ~íbridos podem ser cultivados in v1rro1 em grandes quantidades, e forne
cer anticorpos especfficos, o que poderia ter importância na medicina e na in
dústria", comunicavam em 1975 C.-Milstein e G. Kõ~ler, a quem essa desco
berta valeu o prêmio Nobel de medicina de 1984. Assim, da fusão de células 
tumorais capacitadas para sobreviver e se reproduzir em cultura com linfócitos 
provenientes de animais imunizados, nasceram os ~idridomas, produtores de, 
anticorpos monodonais. Os imunologi~as propõem-se agora um novo desafio: 
produzir in nrro anticorpos de alta afinidade, seguindo as próprias e~ratégias 
com que os animais estabelecem seu si~ema imune. fate desafio foi lan~ado 
pela primeira vez por C. Milstein em sua Croonian iedure apresentada na 
Royal Society (Inglaterra) em abril de 1989. O autor atualiza aqui temas tra
tados nessa conferência. 

os som QUe ACOMPANHAM eSTc ARTIGO fORAM eSCRITOS PARA CIENCIA HOYPOR llllA mrnui 
(INSTITUTO De QUÍMICA e fÍSICO-QUÍMICA BIOLóGICAS, UNIVeRSIDADe De BUeNOS AIReS- CONICen. 

~ preparação de hibridomas constituiu 
~ um marco na imunoq\límica. A pri
meira aplicação dessa tecnologia foi a produção de an
ticorpos monoclonais (MAb, de Monoclonal Antiboby) 
para substituir, em todos os tipos de ensaios, os anti
corpos policlonais obtidos por meios convencionais (ver 
'A estrutura básica de um anticorpo' e 'Os anticorpos 
monoclonais'). A preparação de MAb de alta afinida
de não deixa de ser uma tarefa laboriosa, tendo até de
sanimado a muitos. As possibilidades que eles ofere
ciam, porém, logo se tornaram óbvias para todos, ex
ceto alguns pesquisadores com paten~es a defender e ad
vogados e juízes cujas definições do novo ou do óbvio 
escapam aos limites da minha lógica científica. 

Talvez a mais importante contribuição dos MAb te
nha sido ajudar-nos a compreender muitos proc~ssos 
imunes e possibilitar a manipulação in vitro dos anti
corpos. Ao desenvolver o método, nossa intenção foi 
obter uma cepa celular capai; de produzir um MAb que 
pudéssemos estudar imediatamente no tubo de ensaio. 
Queríamos entender a origem da diversidade dos anti
corpos, mas naquele momento ignorávamos a existên
cia de genes separados, não compreendíamos os pro
cessos de recombinação dos genes V e J e sequer sabía
mos da existência de um segmento D - questões cuja 
importância se perceberá ao longo desta exposição. Tí" 
nhamos muitas teorias e poucos fatos concretos. 

O problema suscitado pela diversidade dos anticor
pos foi resolvido graças ao surgimento da biologia mo
lecular, que tornou possível descrever sua síntese. Nes
sa etapa, os anticorpos desempenharam apenas um 



papel secundário, mas posteriormente ad
quiriram particular relevância. Isso ocor
reu quando os MAb nos permitiram disse
car as respostas do sistema imune contra 
antígenos específicos e nos ajudaram a 
compreender a estratégia que um animal 
usa para produzir anticorpos de alta afini
dade. Em outras palavras, foi utilizando os 
MAb que pudemos entender e descrever o 
processo de maturação da resposta imune, 
até então considerado um verdadeiro enig
ma. Tal processo pode ser resumido assim: 
os anticorpos que se produzem em segui
da a uma estimulação antigênica (resposta 
primária) são diferentes dos que se origi
nam como resultado de uma segunda esti
mulação (resposta secundária) ou na hipe
rimunização, que é o resultado de múlti
plas inoculações. Depois de cada estimu
lação, há uma melhora da especificidade 
(caráter complementar) e da afinidade (for
ça de união) do anticorpo com relação ao 
antígeno. 

Os anticorpos possuem uma estrutura ou 
domínio que inclui o sítio de união com o 
antígeno. Essa região é constituída por'um 
esqueleto rígido formado por um preguea
mento específico da cadeia de aminoácidos. 
Nela se distribuem peptídios que dão lugar 
a alças de tamanhos e formas variáveis. Es
ses peptídios são compostos pelos aminoá
cidos que se complementam com o antíge
no, razão por que são chamados CDR (de 
Complementarity Determining Regions). 
Há seis segmentos CDR em cada braço do 
anticorpo, três em cada cadeia leve e três 
na pesada (ver a figura 1 e o esquema apre
sentado em 'A estrutura básica de um an
ticorpo'). O terceiro CDR da cadeia pesa-

• da é o mais variável, em particular porque 
seu ~omprimento pode se estender de al
guns poucos aminoácidos a 15 ou mais. 

A análise cristalográfica de vários anti
corpos (tema em que o argentino Roberto 
Poljak foi um pioneiro) mostrou que o es
queleto rígido tem um pregueamento qua
se idêntico, mesmo entre moléculas de es
pécies diferentes. Essa observação foi con
firmada experimentalmente, tendo sido 
possível 'transplantar' um segmento CDR 
de um anticorpo para outro proveniente de 
outra espécie. O 'enxerto' se realiza no ní
vel do ADN (ver 'ADN, uma molécula ma
ravilhosa', em Ciencia Hoy n~ 8), pelos 
procedimentos usuais da engenharia gené
tica. Em todos os casos estudados, com
provou-se que a nova molécula conserva as 
características da original, ainda que se per
ca um pouco da força de união com o an
tígeno. É possível que nem todo transplante 
de CDR de um anticorpo para outro fun
cione, mas os resultados obtidos indicam 
que há um repertório restrito de preguea
mentos de esqueletos rígidos, ainda que es
tes sejam constituídos por aminoácidos 
diferentes. 
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Os anticorpos (Ab, de Antibody) ou 
imunoglobulinas (Ig), formam um gru
po de glicoproteínas (isto é, proteínas 
unidas a açúcares) presentes no soro e 
em outros fluidos, cuja produção é in
duzida quando o sistema linf ó ide do in
divíduo entra em contato com uma es
trutura desconhecida, o antígeno (Ag). 
A função dos anticorpos é identificar es
ses elementos invasores, unir-se a eles 
e dar início ao processo que leva à sua 
eliminação. 

Na maioria dos mamíferos, encon
tram-se cinco classes de imunoglobuli
nas (IgG, IgA, IgM, IgD e IgE), que di
ferem em tamanho, cMga elétrica, com
posição de aminoácidos e açúcares. To
das as imunoglobulinas reconhecem al
gum antígeno de forma específica, mas 
se diferenciam quanto a sua localização 
tecidual, reatividade com outras proteí
nas etc. 

Basicamente, uma molécula de anti
corpo constitui-se de quatro cadeias po
lipeptídicas, duas pesadas (H, de 
Heavy), idênticas entre si, e duas leves 
(L, de Light), também idênticas entre si. 
Como se observa no esquema, as ca-

DOMÍNIO VH 

DOMÍNIO VL 

CADEIA LEVE 

CDR 

•deias pesadas estão unidas entre si por 
pontes dissulfeto (-S-S-); pontes 
iguais unem cada uma das cadeias leves 
a cada uma das pesadas. Como também 
se vê, a proteína tem a forma de um Y. 
Cada braço desse Y - chamado de 
fragmento Fab (de antigen binding 
Fragment) - une o antígeno de forma 
independente, o que significa que o an
ticorpo é bivalente. O restante da mo
lécula, ou fragmento Fc (assim chama
do porque cristaliza com facilidade), 
não participa da união com o antígeno 
- é reconhecido por receptores celula
res específicos e contribui para a efeti
vidade do processo pelo qual o antíge
no é destruído. 

Cada tipo de cadeia tem um domínio 

CADEIA LEVE 

AÇÚCARES 

COOH 

FIGURA 1. NO ALTO: Esquema da estrutura de um anticorpo em que cada aminoácido foi substituído por uma 
esfera (adaptado de Silverton et ai., Proc. Natl. Acad. Sei., 74.5140, 19nl. EMBAIXO: Esquema do pregueamento 
tridimensional da cadeia leve. As setas representam o esqueleto rígido (estruturas em folha pregueada). Estão 
assinalados os peptídios que formam as 'alças' correspondentes a cada COR (adaptado de Marchalonis e 
Schluter, FASEB J 3:2 469, 1989). 



variável (V H e V L) e outro constante 
(CH e CL), respectivamente. Os domí
nios variáveis estão unidos aos constan
tes por regiões J (de Joining). Nos ver
tebrados, há duas classes de cadeias le
ves, capa e lambda, que podem ser di
ferenciadas por anti-soros específicos. 
Num dado anticorpo, as duas cadeias 
leves são sempre da mesma classe. 

Tanto nas cadeias pesadas como nas 
leves, o caráter variável ou constante das 
zonas é determinado pela seqüência de 
aminoácidos. Por exemplo, ao se com
parar a seqüência de várias cadeias L de 
uma mesma espécie (aproximadamente 
220 aminoácidos), verificou-se que are
gião carboxi-terminal (- COOH) era 
quase idêntica em todas elas, ao passo 
que a região aminô-terminal (- NH2) 

era muito diferente. Por isto que se deu 
o nome de V L à estrutura f 9rmada pe
los 11 O primeiros aminoácidos e de CL 
à segunda metade. Mais tarde se cons
tatou que as trocas de aminoácidos nas 
regiões variáveis não se distribuem ho
mogeneamente; algumas porções da ca
deia se mostravam mais variáveis que 
outras, e por esta razão foram chama-

.5.5 . 

. 5.5. 

COOH COOH 

CDR1 
CDR2 

CDR3 

CADEIA 
LEVE 

ESQUEMA DA ESTRUTURA DE UM ANT!CORPO (lgG) 

das de hipervariáveis. Nas cadeias L, es
sas zonas se loc~lizam nas proximida
des dos aminoácidos 30, 50 e 95. 

Atualmente, admite-se que as regiões 
hipervariáveis constituem o sítio de 
união dos antitorpos com o antígeno e 
por isso são chamadas de COR (de 
Complementarity Determining Re
gions). Tanto na cadeia L como na H 
há três segmentos COR separados por 
estruturas rígidas, denominadas FR (de 
Framework Regions). 

É possível produzir anticorpos em 
animais de laboratório por meio de téc
nicas relativamente simples. Em primei
ro lugar, injeta_.se o antígeno e, após 
certo tempo, durante o qual se realizam 
sucessivas inoculações, o animal (coe
lho, cabra, cobaia etc.) é sangrado e no 
seu plasma estarão presentes os anticor
pos que reconhecem o antígeno que foi 
injetado. 

Os anticorpos assim preparados estão 
dirigidos contra diferentes porções do 
antígeno, denominadas determinantes 
antigênicos ou epítopos. Chamados po
liclonais, esses anticorpos são uma mis
tura de grande quantidade de popula
ções diferentes, cada uma das quais pro
vém de um linfócito B que foi estimu
lado e proliferou, dando origem a um 
clone celular (conjunto de células idên
ticas, oriundas de uma única célula pro
genitora). É importante destacar que 
não há meios físicos ou químicos que 
permitam isolar, nessa mistura, uma das 
populações de anticorpos. 

Um anticorpo monoclonal (MAb, de 
Monoclonal Antibody) é aquele secre
tado por células originadas de um só 
clone de linfócitos B. Sendo todas idên
ticas, essas células produzirão uma úni
ca classe de moléculas de imunoglobu
lina, que reconhecerão um único epíto
po do antígeno com determinada espe
cificidade e afinidade. Isto significa que, 
isolando uma célula plasmática e indu
zindo sua proliferação, obter-se-ia um 
clone celular secretor de um MAb. O 
problema é que essas células não se re
produzem no tubo de ensaio e, em sua 
curta vida, produzem muito poucos an
ticorpos. 

Em 1975, Cesar Milstein e Georges 
Kõhler solucionaram o problema, 
'imortalizando' a célula secretora: fun
diram uma célula tumoral (mieloma) -
capaz de se dividir e de viver indefini
damente em cultura - com os linfóci
tos de um animal imunizado. O híbri
do resultante contém o material genéti
co de ambos os progenitores, sendo, 
portanto, capaz de se reproduzir in vi
tro e, ao mesmo tempo, sintetizar anti
corpos. 

Os MAb podem ser preparados em 
qualquer laboratório em que se façam 
culturas de células; já em 1980, nenhum 
imunologista podia deixar de trabalhar 
com eles e posteriormente seu uso se es
tendeu a outras disciplinas. Atualmen
te se publicam de 30 a 50 trabalhos por 
semana que relatam a produção, a ca
racterização ou o uso de algum MAb. 

A possibilidade de contar com rea-

gentes biológicos específicos e estáveis 
teve notável impacto em várias áreas da 
ciência. De fato, os MAb permitiram, 
entre outras coisas, localizar, purificar 
e caracterizar moléculas biológicas re
levantes, estudar processos como inte
rações celulares e moleculares, identifi
car antígenos de membrana em células 
normais e tumorais, estudar o metabo
lismo de drogas. A 'imortalidade' dos 
hibridomas permitiu padronizar os rea
gentes usados em diagnóstico na medi
cina e na bioquímica, bem como aper
feiçoar os procedimentos de identifica
ção e localização de tumores. 

O preparo de imunoconjugados (um 
MAb unido a uma toxina, uma droga 
ou um isótopo radioativo) avançou con
sideravelmente nos últimos anos. Seu 
uso no tratamento do câncer, ainda em 
etapa experimental, é visto com otimis
mo por muitos investigadores. Final
mente, os MAb estão ajudando a eluci
dar cada vez mais complexos problemas 
imunológicos, tais como a ação de lin
focinas, a diferenciação de linfócitos, a 
função de certos receptores celulares, a . 
interação antígeno-anticorpo, a diver
sidade da resposta imune. 

Os MAb deram origem também a 
uma nova indústria. De fato, nos últi
mos anos, cresceu enormemente o nú
mero de empresas dedicadas seja a seu 
preparo e comercialização, seja à pro
dução dos reagentes e equipamentos ne
cessários para sua obtenção. 

A tecnologia utilizada para produzir 
hibridomas, que valeu a seus autores o 
prêmio Nobel de medicina em 1984, não 
foi patenteada. O órgão governamental 
encarregado das questões relativas aos 
direitos associados às contribuições do 
Medical Research Council, que Milstein 
e Kõhler integram, considerou que a 
descoberta não encerrava elementos pa
tenteáveis. 
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Que se passa, por outro lado, com o pre
gueamento dos peptídios que formam os 
CDR? Chothia e Lesk sugeriram recente
mente que a conformação de pelo menos 
cipco dos seis segmentos CDR correspon
de a um pequeno conjunto de 'configura
ções canônicas'. A sexta região (a terceira 
da cadeia pesada), que é a mais variável, 
teria um número maior, ainda que também 
restrito, de padrões de pregueamento (ver 
a figura 2 e 'Configurações canônicas'). 

Os vários anticorpos utilizam diferentes 
combinações das estruturas canônicas, mas 
o uso de idênticos pregueamentos de pep
tídios não implicà que as propriedades da 
região de união com o antígeno sejam as 
mesmas. Estas dependem da natureza dos 
aminoácidos que formam os CDR. 

Em suma, o enorme repertório de espe
cificidades dos anticorpos é o resultado da 
seleção combinatória de um número restri
to de pregueamentos canônicos que, por 
sua vez, diferem quanto aos aminoácidos 
que os formam. 

Esta descrição não leva em conta mudan
ças no esqueleto rígido, mas se sabe que 
mesmo modificações menores na disposi
ção de seu pregueamento podem influir na 
conformação final dos segmentos CDR. Os 

aminoácidos que formam esse esqueleto 
também podem af et'ar a configuração de 
tais segmentos. Por exemplo, a substitui
ção de um aminoácido volumoso (argini
na) por um menor (alanina) na posição 71 
da cadeia pesada pode fazer que o C:0R 2 
se desloque para ocupar o vazio gerado. 
Além disto, em alguns casos, os aminoáci
dos do esqueleto, que normalmente não 
têm acesso ao antígeno, podem chegar a 
participar diretamente da união com ele. 

Esta é a base química que explica o re
conhecimento específico, por parte dos an
ticorpos, da enorme quantidade de antíge
nos existentes. Podemos recorrer à analo
gia com o sistema chave-fechadura, utili
zada por Fischer em relação às enzimas e 
por Erlich no tocante aos anticorpos. Em 
nosso caso, podemos dizer que as diversas 
combinações de estruturas canônicas repre
sentam a forma geral da chave (redonda ou 
achatada, pequena ou grande, com dentes 
de diferentes tamanhos e em posições dis
tintas, etc.), ao passo que as característi
cas dos aminoácidos que constituem essas 
estruturas são responsáveis pelo detalha
mento fino. A chave coincide mi não com 
a fechadura que enfrenta (o a_ntígeno); só 
no primeiro caso a abrirá. Por outro lado, 

CADEIA LEVE 
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embora as variações possíveis de chaves e 
fechaduras sejam enormes, razões de eco
nomia limitarão as combinações que ef eti
vamente podem se produzir, e o mesmo 
ocorre com os anticorpos. De fato, nem tu-

. do que é teoricamente possível está ao al
cance da capacidade 'econômica' de um 
animal, que é definida pelo número de cé
lulas que participam das variações 
possíveis. 

Há, entretanto, uma diferença essencial 
entre os dois sistemas: enquanto toda cha
ve é construída a partir do conhecimento 
prévio de determinada f.echadura, um an
ticorpo deve ser capaz de se unir a uma es
trutura totalmente estranha. Em conse
qüência, talvez fosse mais adequado com
parar nosso sistema antígeno-anticorpo 
coni-ã gazua do ladrão, que se destina a 
abrir fechaduras desconhecidas. Também 
nesse caso, entretanto, uma diferença limita 
a comparação: o ladrão usa a gazua para 
abrir fechaduras porque não é um perfec
cionista nessa atividade; mas o sistema imu
nológico é perfeccionista, e implementa 
mecanismos que lhe permitem elaborar an
ticorpos específicos, com alto grau de pre
cisão. É do processo que conduz a este re
sultado que trataremos agora. 
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FIGURA 2. Esquema das estruturas canônicas das regiões hipervariáveis das cadeias leves (neste caso. capa) e pesadas. A parte superior de cada CDR correspon
de à zona acessível ao antígeno , e a parte inferior, à região que se prolonga com o esqueleto rígido (adaptado de Chothia et ai., Nature 342:Bn, 1989). 
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A especificidade e a afinidade de um 
anticorpo por um antígeno são determi
nadas pela estrutura das regiões hiper
variáveis ou COR. Foram propostos 
dois modelos que estabelecem uma re
lação entre a seqüência de aminoácidos 
e a configuração dessas regiões. No pri
meiro, supõe-se que os diferentes ami
noácidos produzem diferentes conforma-

, ções, e que, portanto, cada região.ado
taria uma estrutura ao acaso. O segun
do considera que os anticorpos usam 

· um pequeno número de conformações 
a que se chamou de 'estruturas canôni
cas' para cada região hipervariável. 

Em 1987, Chothia e Lesk apresenta
ram o segundo modelo como o mais 
provável. Segundo eles, essas configu
rações canônicas seriam determinadas 
pelas interações de alguns poucos ami-

·"noácidos localizados em sítios específi-
.. cos das zonas hipervariáveis e, em al
guns casos, no esqueleto rígido. A par
tir da análise da seqüência de aminoá
cidos de vários anticorpos, principal
mente de MAb, os dois pesquisadores 
previram a existência de certas configu
rações canônicas, que foram confirma
das por estudos cristalográficos desen
volvidos posteriormente. 

ESTRUTURAS CANÕNICÀS UTILIZADAS POR DIFERENTES MAb 

MAb CADEIA LEVE 
COR 1 COR 2 

J 539 1 
Hy Hei 5 

Hy Hei 10 2 

NC 41 2 

MCPC 603 3 

A região variável dos anticorpos é con
seqüênfia da combinação de três famílias 
de fragmentos de genes (V, D e J), nas ca
deias pesadas, e de duas famílias (V e J), 
nas cadeias leves (ver 'A origem da diver
sidade dos anticorpos'). A união dos frag
mentos de ADN não é exata, do que decor
rem variações no comprimento do gene re
sultante, em particular em volta do segmen
to D. É por isso que a região COR 3 da ca
.deia pesada apresenta-se tão variável. As 
diferentes combinações de cadeias pesadas 
e leves, juntamente com erros e reparos que 
se sucedem na união dos fragmentos do 
ADN, podem produzir pelo menos um bi
lhão de anticorpos diferentes; e, como ex
plicaremos adiante, essa quantidade pode 
aumentar por efeito de mutações pontuais 
sofridas pelos genes num processo poste
rior denominado bipermutação. 

A união combinatória de cadeias poli
peptídicas diferentes aparece em outros sis
temas biológicos, mas no caso dos anticor
pos vai mais longe. Isto porque, duran
te a diferenciação dos linfócitos que os pro_. 
<luzem, ocorre também o reordenamento 
somático dos fragmentos do ADN. Tal 
reordenamento pode dar lugar a efeitos co
laterais indesejáveis, como aberrações cro
mossômicas que podem causar alguns ti
pos de leucemia. Este é um dos preços que 
devemos pagar pela necessária geração da 
diversidade dos anticorpos. 

As bases genéticas da diversificação dos 
anticorpos supõem que há um repertório 
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CADEIA PESADA 
COR 3 COR 1 COR 2 

2 1 2 

3 
1 

1 2 

1 4 

potencial dos mesmos, várias ordens de 
grandeza maior que o número de clones de 
células virgens capazes de expressá-los (em 
nosso caso, um clone é um conjunto de lin
fócitos idênticos). Em outras palavras, o 
repertório de anticorpos disponível em um 
indivíduo, num momento dado, é apenas 
uma pequena fração do total possível. Mais 
ainda, a freqüência com que as diferentes 
combinações de fragmentos de genes apa
recem é variável. Algumas, por exemplo, 
podemlse encontrar em múltiplos clones ao 
mesmo tempo. Se forem capazes de exer
cer uma boa interação com determinado 
antígeno, os anticorpos produzidos por al
guns desses clones se transformarão na es
trutura dominante da resposta primária. 
Por exemplo, um rato BALB/c inoculado 
com o hapteno 2-feniloxazolona, unido a 
uma proteína transportadora, responde 
sempre com uma estrutura dominante ca
racterizada pelo que chamamos de combi
nação genética VOxl. Entretanto, no ani
mal há também outros anticorpos que re
conhecem ~ oxazolona com menor afini
dade. Estes anticorpos têm certa possibili
dade de participar da resposta, o que se ma
nifesta pela proliferação dos linfócitos se
lecionados, induzida pelo antígeno. Trata
se de um processo complexo, cuja descri
ção foge ao propósito deste artigo; é sufi
ciente assinalar que a produção em massa 
de linfócitos B está relacionada com sua 
abundância no estado inicial e com a afi
nidade pelo antígeno que tem o anticorpo 

que se expressa em sua membrana (ver 'Co
mo o antígeno seleciona o anticorpo que 
o destruirá'). 

É somente nesse momento - isto é, após 
o reconhecimento da forma da fechadura 
pelo sistema imune - que começa a cons
trução da chave apropriada. Nesse segun
do processo, que é o ponto crucial da ma
turação da resposta imune, é utilizado o úl

. timo dos geradores de diversidade: as mu-
tações somáticas pontuais. Essa etapa cor
responde à teoria darwiniana sob os seguin- · 
tes aspectos: 

• Envolve variação, uma vez que se tra
ta de um processo de mutações pontuais. 
· • Implica seleção, já que· a sobrevida ce

lular depende da interação com o antígeno. · 
• É hereditário, mas só no nível somáti

co: a experiência microevolucionária do in
divíduo morre com ele. 

Isto quer dizer que, na gênese da resposta 
imune, coexistem dois processos evolutivos. 
O primeiro, impelido pela seleção natural, 
determina o reordenamento do ADN das 
células germinais, dando lugar ao repertó
rio virgem de anticorpos; esse repertório é 
o resultado da experiência das espécies. 

O segundo processo, que, como acaba
mos de assinalar, transcorre no nível indi
vidual ou somático, leva à formação de um 
repertório de células de 'memória' e se pro
duz graças à hipermutação e à seleção ef e
tuada pelo antígeno; esse repertório refle
te· a experiência de cada indivíduo. 
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As células B sofrem um processo de 
dif érenciação durante o qual se produz 
um reordenamento somático do ADN. 
Sabemos que se trata de um reordena
mento somático (isto é, que não afeta 
os gametas e, portanto, não é transmi
tido hereditariamente, sendo próprio de 
cada indivíduo) graças a uma descoberta 
feita por Susumo Tonegawa em 1976. 
Esse pesquisador verificou que, nas cé
lulas embrionárias, os genes que codi
ficam para as regiões variáveis e cons
tantes dos anticorpos est.ão muito afas
tados, ao passo que, nas células madu
ras, produtoras de anticorpos, encon
tram-se estreitamente associados. 

Esse processo de diferenciação foi 
particularmente estudado . no rato. 
Determinou-se assim que esse animal 
possui entre cem e 300 famílias de ge
nes que codificam para a porção variá
. vel da cadeia leve (V L), localizadas em 
seu cromossomo número 6. Cada gene 
é precedido por uma pequena seqüên
cia líder (L). Existem além disso cinco 
famílias de genes que codificam para a 
zona de união de V L com a região 
constante CL' os quais são chamados 
de J (de Joining). Como se vê no esque
ma, durante o reordenamento do ADN 
um dos fragmentos de genes V se apro
xima de um dos fragmentos J. A célula 

Sobre o processo de bipermutação, de
vemos assinalar, em primeiro lugar, certas 
características: 

• A bipermutação se produz vários dias 
depois da estimulação antigênica. 

• A velocidade de mutação é muito ele
vada. Estimamos que, em média, um par 
de bases do ADN mudaria a cada duas ou 
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transcreve esse segmento de ADN, jun
to com o gene que codifica para a re
gião constante, num ARN mensageiro 
(ARNm) primário, que depois é pro
cessado para · originar o ARNm madu
ro. A partir deste último expressa-se a 
proteína, ou seja, a cadeia leve inteira 
(V-J-C). 

Os genes que codificam para cadeia 
pesada encontram-se no cromossomo 12 
do rato. Além das famílias de genes V H 

e JH, foi descrita a presença das famí
lias de genes D (de diversidade). O pro
cesso de recombinação e expressão des
ses genes é similar ao descrito para a ca
deia L. 

Como se não bastasse a diversidade 
gerada pela simples recombinação de ge
nes, a união dos fragmentos VL e JL' 
assim como a dos segmentos V H' D e 

J 

três divisões celulares, taxa que é cem mil 
vezes maior que a calculada para o apare
cimento de mutantes espontâneos. Cabe 
destacar que essa velocidade de mutação 
tem a mesma ordem de magnitude daque
la capaz de gerar a máxima diversidade sem 
produzir degeneração de um gene do tama
nho que têm os segmentos variáveis. 

J H não é muito precisa, o que dá ori
gem a variações na seqüência de bases 
do ADN que se traduzirão como ami
noácidos diferentes na proteína. Outro 
elemento que propicia a variedade de 
anticorpos é a combinação das cadeias 
H e L. Uma vez que qualquer cadeia L 
pode se unir a qualquer cadeia H, o nú
mero de anticorpos originado é o pro
duto do número de ambas as cadeias. 

Façamos um cálculo aproximado: 
• A cadeia L tem cerca de 200 genes 

V e 4 genes J funcionais: 
200 V x 4 J = 800 variantes 
A imprecisão da união dos genes po

de causar uma alteração da ordem de 
2,5: 

800 x 2,5 = 2 000 = 2 000 possibilida
des de cadeias L. 

• Repitamos o cálculo na cadeia H: 
200 X 20 D X 4 J = 16 000 variantes 
Consideremos também outras impre-

cisões: 
V - D = 2,5 
D - J = 12,5 
16 000 X 2,5 X 12,5 ~ 500 000 cadeias 
H diferentes 
• Se multiplicamos H x L: 
2 000 V x 500 000 H = 109, 

isto é, um bilhão, que é o número do 
repertório potencial de anticorpos a que 
Milstein se· refere. 

1----~ ADN NO GENOMA 
1---~ (CÉLULA TRONCAL) 

ADN REORDENADO 

ARNm MADURO 

ADNm PRIMARIO 

PROTEÍNA (LINFÓCITO B VIRGEM) 

• As mutações se localizam no segmen
to do gene que codifica para a porção va
riável do anticorpo, não afetando o resto 
do genoma da célula. É difícil imaginar que 
tal localização seja 100% precisa e, portan
to, intui-se que também isto pode condu
zir a aberrações e conseqüências não dese
jadas. É mais um preço a pagar pelo esta-
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belecimento de um sistema de defesa. 
• As mutações não se distribuem homo

geneamente dentro do segmento variável do 
gene. Isto foi atribuído, tanto .por nós co
mo por outros pesquisadores, a uma con
centração excepcionalmente elevada de pe
culiaridades na seqüência do ADN, tal co
mo palíndromos (uma porção da seqüên
cia de bases cuja leitura é·a mesma, quer 
seja feita da direita para a esquerda ou ao 
contrário), repetições diretas e inversas etc. 

A diversidade potencial de anticorpos 
que a bipermutação pode gerar é astronô
mica. Mesmo que só um terço da região va
riável de um anticorpo mutasse em dez dos 
20 aminoácidos naturais, seriam produzi
das 1030 variantes para cada cadeia. Mais 
importante ainda, porém, é que esse pro
cesso de degeneração é acompanhado por 
uma seleção efetiva, pelo antígeno, do que 
é útil e necessário. 

A efetividade dos processos de bipermu
tação e seleção é muito bem ilustrada pelo 
seguinte exemplo: os anticorpos maduros 
contra 2-feniloxazolona, que expressam a 
cadeia leve V küxl, sofrem rapidamente 
uma mutação no aminoácido 34 e mudam 
uma histidina por uma asparagina ou uma 
glutamina. Em conseqüência desta única 
substituição, a afinidade do anticorpo pe
lo antígeno aumenta dez vezes . 

O estudo desses processos em nível ce
lular revela um quadro tão complexo co
mo fascinante. Embora ainda não se te- · 
nham provas definitivas, acredita-se que, 
depois da proliferação induzida pelo antí
geno, as células B participam da organizà
ção de centros germinais, estruturas que 
aparecem no baço e nos órgãos linfóides 
poucos dias após a imunização. Pode ser 
que ali se dê o processo de bipermutação. 
Me Lennan e seus colaboradores sugeriram 
que haveria uma relação entre a seleção e 
a morte celular, ou melhor, o 'suicídio' ce
lular. Esses pesquisadores conseguiram re
tardar in vitro essa morte, tratando as cé
lulas com anticorpos - que no experimen
to foram unidos a glóbulos vermelhos -
dirigidos contra os anticorpos da membra
na do linfócito. Esses antianticorpos simu
lam os antígenos do processo natural, e 
supõe-se, portanto, que, se o antígeno não 
as 'resgata', as células que sofreram biper
mutação se suicidam (ver 'O suicídio 
celular'). 

As células que sobrevivem se diferencia
riam em células B de memória e em célu
las plasmáticas; estas últimas têm por fun
ção secretar grandes quantidades de anti
corpos. As células de memória vivem mui
to mais que as plasmáticas e estão prontas 
a reconhecer o antígeno caso ele volte a se 
apresentar. Assim, sob a pressão da com
petição pelo antígeno, processa-se uma se
leção darwiniana. 

Essas células de memória podem ser me-
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O processo de diferenciação que so
frem as células B tem duas etapas. A 
primeira é antígeno-independente e en
volve a diferenciação de uma célula
tronco em linfócitos B. Após o reorde
namento somático do ADN, essas célu
las sintetizam um anticorpo que perma
nece unido à sua membrana. Nos ma
míferos, essa transformação ocorre prí
meiro no fígado do feto e, em adultos, 
na medula óssea. Cada linfócito (e sua 
progênie) expressa um único anticorpo, 
uma IgM, originado pelo reordenamen
to combinatório dos genes das cadeias 
L e H. São essas as células que com
põem o repertório virgem a que Mils
tein se refere: estão localizadas no ba
ço e nos gânglios linfáticos. 

A segunda etapa é antígeno-depen
dente. A união específica de um antí
geno com o anticorpo da membrana in
duz a proliferação desse linfócito e a 
subseqüente diferenciação de células de 
memória e células plasmáticas. Estas úl
timas secretarão anticorp(?S da mesma 

o 
ofoE 

C~LULA \ 
TRONCO o 

LINFÓCITO 
PRÉ-B 

LINFÓCITO B 
VIRGEM 

ETAPA ANTIGENO-INDEPENDENTE 

especificidade que a daquele que reco
nheceu o antígeno. 

Num rato com sistema imune madu,. 
ro há aproximadamente 108 células B. 
Na medula óssea nascem por dia cerca 
de 5 x 107 células; algumas morrem em 
poucos dias, outras permanecem no sis
tema por semanas ou meses. 

CÉLULAS 
DE MEMÓRIA 

>t 

CÉLULAS 
PLASMÁTICAS 
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A morte celular programada, ou 
apoptose, foi descrita como um suicí
dio celular. Difere da necrose (produ
zida por hipóxia, infecções virais, toxi
nas etc.) sob aspectos morfológicos e 
bioquímicos. A apoptose é um proces
so mais lento e, ao que se supõe, é de
sencadeada por sinais reconhecidos p9r 
certas estruturas da membrana celular. 

lhoradas através de novas bipermutações 
e seleções? Nossa resposta, de que prova-

. velmente alguns discordarão, é que isso po
de ocorrer, mas apenas se um novo desa
fio antigênico vier a se apresentar. Nesse 
caso se repetiriam os processos da resposta 
primária, ou seja, haveria uma proliferação 
das células de memória, seguida de um no
vo turno de mutação e seleção. Estudando 
o acúmulo de mutações que se seguem às 
respostas primária, secundária e terciária 
à oxazolona, descobrimos que, em cada uma 
delas, há entre dez e 20 divisões celulares 
durante as quais se produz bipermutação. 

Esse tipo de morte, a mais comum en
tre as células eucariotas, ocorre duran
te a embriogênese, a metamorfose, a 
atrofia de tecidos e na remissão de cer
tos tumores. Já se sugeriu também que 
seria induzida, entre outros fatores, pe
los linfócitos citotóxicos, certas citoci
nas como o fator de necrose tumoral, 
linfotoxinas e glicocorticóides. 

Os sinais morfológicos característicos 
da apoptose são segmentação do núcleo, 
condensação do citoplasma e apareci
mento de vesículas que se unem à mem
brana celular. Além disto, a cromatina 
é degradada - talvez mediante uma en
donuclease específica - em vários frag
mentos de ADN múltiplos de um seg
mento de 190 pares de bases. As células 
que sofrem ess·a transformação são ra
pidamente reconhecidas e destruídas, 
tanto por macrófagos como por células 
epiteliais. 

Em resumo, e para concluir, se um antí
geno se encontra com um grupo de células 
constituído por seu repertório virgem e por 
um repertório de memória capaz de 
reconhecê-lo, produz-se o seguinte proces
so. O repertório virgem, que é mais variá
vel, dá lugar à resposta primária; haverá 
também uma resposta secundária prove
niente das células de memória. A bipermu
tação somática posterior provê uma maior 
variedade de células a partir das quais o an
tígeno selecionará aquelas portadoras de 
anticorpos que tenham melhores caracte
rísticas de união (ver a figura 3). 

LINFÓCITOS PRÉ-B LINFÓCITOS B 

\ ► Virgens ◄'11111---• 
,--------•Memória•----

1 • l 
1 ♦ f 

ANTÍGENO 

1 PROLIFERAÇÃO 
1 
1 
1 
1 

1 • J 
Centros germinais 

CÉLULAS 
DE MEMÓRIA 

■ PROLIFERAÇÃO 
.--- ■ HIPERMUTAÇÃO 

___ _. ___ _ 
SELEÇÃO :4J_J 

A partir do conhecimento de que hoje dis
pomos sobre a estrutura e a biogênese dos 
anticorpos de alta afinidade, nosso próxi
mo passo será fabricar anticorpos sem uti
lizar animais. Isso pode ser tentado de duas 
maneiras. A primeira, que podemos cha
mar de processo 'por programação', utili
za os métodos de computação para 'inven
tar' anticorpos com base, por exemplo, nas 
estruturas canônicas apresentadas na figura 
2 e configuradas para determinado antíge
no. O processo, por enquanto difícil, não 
há de ser impossível no futuro. 

O outro caminho consiste em utilizar um 
método que atua 'por seleção', buscando 
reproduzir a estratégia usada pelos animais. 
Este método baseia-se num aprendizado 
feito nos últimos anos: a expressão de ge
nes de anticorpos mediante técnicas de en
genharia genética. Esses anticorpos sinté
ticos podem se expressar em células euca
riotas, em bactérias ou, como foi recente
mente descrito, na superfície de um vírus. 
Assim como num animal há milhões de lin
fócitos, cada um dos quais possui o mate
rial genético que codifica para um anticor
po diferente, cabe perguntar por que não 
poderíamos chegar a produzir milhões de 
anticorpos (ou fragmentos deles, já que o 
anticorpo completo se expressa deficiente
mente em bactérias) . 

Falar de milhões de anticorpos poderia 
à primeira vista parecer um exagero, mas 
acabamos de ver que não é; a resposta pri
mária num rato provém normalmente de 
uma população de dez milhões de linf óci
tos, cada um dos quais é portador de de
terminada especificidade (população vir
gem). Esta, além disto, muda continua
mente e produz variantes num repertório 
potencial que supera, como também vimos, 
um bilhão de tipos de anticorpos. O cerne 

ANTICORPOS 

FIGURA 3. Geração de anticorpos de alta afinidade. A linha cheia indica o processo de geração de anticorpos da resposta primária a um dado antígeno. A 
linha quebrada, o processo que dá origem às respostas secundária, terciária etc. 
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da questão, porém, é que, ainda que se ve
nha a ter acesso a milhões e milhões, ou 
mesmo a centenas de milhões de estrutu
ras, coleções completamente virgens de ge
nes de ADN não produzirão anticorpos de 
alta afinidade, já que falta a etapa de ma
turação que ocorre durante a hiperimuni
zação. O animal tem o mesmo problema 
e o resolve mediante o processo de biper
mutação e seleção, que lhe permite produ
zir anticorpos de uma afinidade cada vez 
maior. Será possível imitar essa estratégia? 
Quais são as possibilidades práticas de ge
rar in vitro anticorpos de alta afinidade? 

Em primeiro lugar, será preciso prepa
rar o repertório virgem. Quero enfatizar o 
termo virgem porque, se forem usados ani"" 
mais hiperimunizados para isolar o mate
rial genético, as regras do jogo mudam. De 
fato, para obter animais hiperimunizados 
é preciso esperar um ano, e nesse caso as 
três ou quatro semanas adicionais necessá
rias para produzir os MAb nada significa
riam, e não se justificaria realizar o traba
lhd de clonagem em bactérias. 

6s métodos de ADN recombinante per
mitem reproduzir in vitro as combinações 
de genes a partir das quais se produzem os 
anticorpos da resposta primária e preparar 
uma coleção de bactérias que os expressem. 
O problema técnico foi resolviçlo pelo uso 
da reação em cadeia da polimerase (PCR, 
de Polymerase Chain Reaction). Essa téc
nica permite obter, a partir de uma peque
níssima quantidade de material, milhares 
de cópias de um gene ou de um segmento 
de ADN. Por outro lado, para preparar 
uma coleção virgem de genes seria possí
vel, em vez de reproduzir o repertório na
tural, utilizar estratégias alternativas. Po
deria ser inteiramente sintética, realizada 
a partir da combinação de segmentos V, D 
e J já existentes, ou de outros segmentos, 
construídos artificialmente. A escolha das 
configurações poderia ter por base as es
truturas canônicas descritas por Chothia e 
seu grupo. 

O problema que se apresenta em segui
da é desenvolver sistemas adequados de se:. 
leção, que possam ser aplicados a grande 
número de células ou bactérias. Trata-se de 
uma área em que se fizeram recentemente 
avanços muito promissores. 

Teríamos assim um repertório virgem, a 
partir do qual tentaríamos selecionar as cé
lulas que produzem 'bons' anticorpos. Se 
o processo de seleção for tão eficiente co
mo o que se produz in vivo, poderíamos 
imitar a resposta primária que, entretan
to, ainda é insuficiente. 

A etapa seguinte será expandir os clones 
escolhidos, produzir mutações pontuais e 
voltar a selecionar as células de maior afi
nidade. É nesse momento, em que se tenta 
reproduzir o processo crítico da maturação, 
que aparecem as dificuldades mais graves. 
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É possível provocar mutações no ADN, 
e de fato já se publicaram diversas formas 
de fazê-lo. A polimerase denominada Taq, 
que se usa na ampliação do ADN, comete 
erros que se incluitiam na categoria dese
jada de mutações, mas o processo seria len
to e complicado, já que cada etapa de hi
permutação e seleção exigiria isolamento 
do ADN, expressão nas células, expansão 
e, finalmente, seleção por parte do antíge
no. Essa seleção é mais difícil que a que se 
realiza a partir do repertório virgem, pois 
é preciso discriminar entre anticorpos pro
gressivamente melhores, com a mesma efi
ciência com que o fazem os animais. 

Em suma, seria de grande interesse po
der mudar os fragmentos específicos do 
ADN dentro da célula, não no ADN isola
do, expressar em seguida esses produtos na 
superfície de uma célula, uma bactéria ou 
um vírus, e por fim selecionar, de maneira 
darwiniana, as variantes de maior afinida-

. de. Os animais fazem esse trabalho na per
feição. Não vai ser fácil competir com eles. 
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P esquisadores brasileiros e estrangei
ros observam atentamente, há mais 

de dez anos, as alterações que acontecem 
na flora e na fauna de algumas reservas de 
mata firme situadas 70 quilôrnetros ao nor
te de Manaus - região re~alhada em 'ilhas' 
e 'penínsulas' por pecuaristas, que conver
tem a floresta em pastagens. O trabalho faz 
parte do Projeto Dinâmica Biológica de 
Fragmentos Florestais (PDBFF), urna ini
ciativa binacional do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INP A) e da Srnith
sonian Institution, dos Estados Unidos, 
destinado a catalogar os recursos e desven
dar a dinâmica daquele ecossistema. 

O banco de dados sobre o qual esses pes
quisadores se debruçam, no entanto, vai 
desaparecendo rapidamente, seguindo ·urna 
tendência mundial: as florestas tropicais 
úrnidas do globo são destruídas na veloci
dade de 20 hectares por minuto. Os resul
tados das inúmeras pesquisas incluídas no 
projeto representam subsídios importantes 
para que os formuladores de políticas to
rnem decisões sobre corno melhor utilizar 
e conservar os recursos da Arnazônia e de 
outras regiões tropicais do planeta. 

Quatro vezes por semana, vários jipes 
carregados de pesquisadores e provisões 
deixam a sede do PDBFF, junto à movi
mentada avenida Djalrna Batista, em Ma
naus, e tomam o rumo norte. A viagem de 
70 quilômetros demora, às vezes, mais de 
quatro horas e tem corno destino algum dos 
11 acampamentos que dão acesso às 24 re
servas florestais estudadas, situadas no Dis
trito Agropecuário da Zona Franca de Ma
naus. Essa rotina nasceu da colaboração 
entre o INP A e o Fundo Mundial para a Vi
da Selvagem (World Wildlife Fund), mas 
o projeto tem hoje um novo patrocinador 
- a Srnithsonian Institution. A tarefa na 
floresta, porém, permanece inalterada: res
ponder às questões postas pelo ecossiste
ma de maior biodiversidade do mundo. 

Ao tencionarem desvendar o que ocorre 
no processo de degradação da floresta, os 
fundadores do projeto na verdade buscam 
testar empiricamente antigas teorias sobre 
a biodiversidade. O PDBFF nasceu, em par
ticular, da tentativa de avaliar a teoria da 
biogeografia de ilhas, proposta por Robert 
MacArthur e Edward Wilson em 1967. As 
observações (que datam dos tempos de 
Darwin) a respeito da diversidade biológi
ca das ilhas oceânicas, base essencial des
sa teoria, sugerem que também nos hábi
tats fragmentados e isolados ocorreria o 
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mesmo fenôrneno: a presença de um nú
mero menor de espécies e a redução das re-
lações interespecíficas. · 

Tais hábitats incluiriam tanto os frag
mentos de ecossistemas naturalmente iso
lados corno aqueles cujo isolamento resul
tou da interferência humana (ação antró
pica) - fragmentos que subsistem rodea
dos por um 'mar' de outro ecossistema dis
tinto. Pesquisas concluídas em regiões de 
clima temperado confirmaram, há ~lgurn 
tempo, que as extinções de espédes variam 
na razão inversa ao tamanho do hábitat. 

Em parques nacionais norte-americanos 
estudados, houve pelo menos 42 casos, nos 
últimos cem anos, de extinção de espécies 
de mamíferos dentro dos limites da área 
protegida. A razão provável: os parques 
são ilhas ecológicas, danificadas em suas 
bordas pela ação humana. Os cientistas de
nominam esse processo de várias maneiras: 
decadência do ecossistema, falência do 
equilíbrio e colapso faunístico. 

Para os ecólogos preocupados com. a 
preservação da diversidade das espécies, 
questões fundamentais sobre o processo de 
decadência ecossistêrnica ainda esperam 
por respostas definitivas. São perguntas co
rno as seguintes: o aumento da área dos há
bitats isolados é suficiente, por si só, para 
assegurar a sobrevivência das espécies? As 
extinções ocorrem porque a área isolada é 
demasiado pequena para o número míni
mo de indivíduos necessário à auto-susten-

O sistema de numeração das reservas é o seguinte: 

- o primeiro dígito refere-se à fazenda onde está situada; 
- o segundo refere-se ao tamanho; 
- os dois últimos distinguem as reservas de mesmo tamanho. 

1 . Fazenda Esteio 1 . Um hectare 
2. Fazenda Dimana 2. Dez hectares 
3. Fazenda Porto Alegre 3. Cem hectares 
4. Fazenda Agroman 4. Mil hectares 
5. Fazenda Monte Rosa 5. Área de controle 

2km 
- Limite de fazenda ...,..,..,,..,, 
~ ESCALA 
...... ~ Curso d'égua 

□•■CI ■ Reservas [escala imprecisa] 

Áreas desmatadas 

FAZ. ESTEIO 

tação de urna espécie? Ou por que as áreas 
isoladas não apresentam suficiente diver
sidade de hábitat? Devem as reservas e par
ques ser maiores e em menor número (bus
cando-se, portanto, preservar o máximo em 
urna área contígua) ou devem ser menores 
e mais espalhados ( de sorte a incluir a maior 
diversidade de hábitats possível)? 

As pesquisas realizadas em regiões de cli
ma temperado foram incapazes de respon
der a tais questões, notadarnente porque os 
dados sobre as extinções de espécies eram 
retrospectivos. Em raras ocasiões os pes
quisadores tiveram acesso a dados que per
mitissem ''acompanhar e reconstituir a his
tória das ilhas, o·u dos fragmentos, desde 
o momento do isolamento, ou melhor ain
da, desde algum tempo-anterior ao proces
so de isolamento'', corno afirmou em 1983 
o biólogo norte-americano Thomas Love
joy. A ausência de dados sobre a demogra
fia das espécies e a dinâmica entre elas an
tes do isolamento não permitia compreen
der, em sua plenitude, o significado das ex
tinções que se seguiam. 

A utilidade da teoria da biogeografia de 
ilhas para o planejamento na área da pre
servação tornou-se terna de um debate fer
renho em 1976, logo após a publicação do 
primeiro artigo na revista Science. Os pes
quisadores Daniel Siml:>erloff e Lawrence 
Abele sugeriram que seria um erro gravís
simo usar a teoria de MacArthur-Wilson 
para justificar a criação de poucas reser-
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vas grandes, ao invés de muitas e menores. 
Ao final daquele ano, surgiu a idéia do 

PDBFF, então batizado com outro nome: 
Tamanho Crítico Mínimo de Ecossistemas. 
Seu objetivo era a coleta de dados que 
eventualmente contribuíssem para solucio
nar o debate em torno da teoria da biogeo
grafia de ilhas e estabelecer as bases para 
o estudo da dinâmica do processo de de
gradação da floresta tropical úmida. Lo
vejoy, então diretor de atividades científi
cas do WWF nos Estados Unidos, conhe
cia a Amazônia desde o final dos anos 60, 
quando elaborou sua tese de doutorado so
bre a ecologia das florestas tropicais, e sa
bia que a legislação brasileira exigia dos fa
zendeiros que deixassem intatos pelo me
nos 50% da floresta original de suas terras. 

Assim, teve a idéia de aproveitar essa exi
gência para testar as teorias a respeito da 
insulação de ecossistemas. Veio ao Brasil 
e expôs a idéia ao INP A e à Suframa, que 
a aprovaram. Posteriormente, o projeto te
ve seu nome mudado para o atual, refle
tindo assim os anseios dos pesquisadores 
no sentido de que o objeto dos estudos se 
estendesse para além da busca pelo tama
nho crítico mínimo e abarcasse também os 
efeitos mais amplos da fragmentação so
bre a dinâmica do ecossistema. 

Nos 11 anos passados desde a inaugura
ção do projeto, foram medidas e demar
cadas 24 reservas, cuja área varia entre um 
e mil hectares (ha). Com a colaboração dos 
agropecuaristas locais, 12 dessas reservas 
foram isoladas sob a forma de fragmento 
florestal, até o momento. E a cada nova 
'ilha' demarcada aumentam também as 
questões: a decadência do ecossistema 
ocorrerá de maneira previsível? A extinção 
das espécies seguirá uma ordem preesta
belecida? O processo de decadência obede
cerá a um mesmo padrão em grupostaxonô
micos distintos? O conjunto das espécies 
remanescentes do processo de decadência 
será apenas um subconjunto do todo ori
ginal, ou suá quantitativamente diferente? 
A composição das espécies será semelhan
te, ao final do processo, em fragmentos de 
igual tamanho? 

Durante os primeiros anos, a ênfase do 
PDBFF recaiu naturalmente sobre a ques
tão do tamanho crítico mínimo que uma 
reserva deveri& ter para gàrantir a sobrevi
vência de todas as espécies pre~entes· antes 
do processo de insulação. Mas os fatos e 
novos dados redirecionaram os esforços pa
ra a compreensão do que Lovejoy e outros 
pesquisadores, em 1984, denominaram 
'efeitos de borda'. 

MARÇO DE 1991 

Em ecossistemas inalterados pela ação 
antrópica a região de confluência de dois 
hábitats distintos geralmente mostra maior 
riqueza na biodiversidade, quando compa
rada a apenas um dos hábitats isoladamen
te, mas na Amazônia, onde a ação huma
na é grande, os pesquisadores do PDBFF 
descobriram que nas bordas abruptas cria
das pelo desmatamento da floresta de ter
ra firme há uma indução à decadência do 
ecossistema. A dinâmica desses efeitos -
inter-relação e interdependência entre ases
pécies de plantas, insetos, pássaros e ma
míferos - constitui agora o veio principal 
dos estudos do projeto. 

Uma das primeiras evidências que cha
maram a atenção para o efeito de borda foi 
a flutuação na população de pássaros do 
sub-bosque dos fragmentos florestais iso
lados. Observou-se uma. redução na taxa 
de captura desses pássaros em redes esten
didas nas bordas da reserva, logo após o 
desmatamento. A apenas dez metros da 
·borda, foram apanhados 38% menos pás
saros que em outra rede colocada a 50 me
tros da borda, e 60% menos que em redes 
estendidas um quilômetro no interior de 
uma floresta ainda inalterada. 

Observou-se também uma alteração no 
próprio número de espécies. Redes locali
zadas a dez metros da borda capturaram 
apenas 28 espécies diferentes, enquanto as 
colocadas a 50 metros apanharam 47 espé
cies, e aquelas estendidas no interior da flo
resta não perturbada prenderam 50 espé
cies. Redes montadas na borda de clarei
ras naturais (árvores caídas, por exemplo) 
no interior de florestas virgens não apre
sentaram qualquer redução no número de 
capturas, comparadas às estendidas na fio-

resta fechada circunvizinha, segundo pes
quisa de Carlos Quintela. 

Outra observação fundamental, feita 
quando do isolamento das duas primeiras 
reservas, em 1980, tem sido recorrente em 
casos posteriores de isolamento: o efeito de 
influxo ou processo de abarrotamento 
(crowding out)- uma superconcentração 
das populações de pássaros em reservas re
centemente isoladas. Tal processo parece 
ser diretamente proporcional ao número de 
pássaros refugiados e inversamente propor
cional à área remanescente de hábitat. Nas 
reservas de um hectare, o nível de captura 
é mais alto que nas reservas de dez hectares. 

Além do aumento na taxa de captura, os 
dados colhidos demonstram que a taxa de 
permanência dos pássaros originalmente re
sidentes na área do fragmento é menor que 
a dos refugiados, após o isolamento. As 
análises sugerem que os pássaros residen
tes estão em desvantagem, em relação aos 
refugiados. Os pássaros podem se esforçar 
tanto para defender seu território dos in
vasores que acabam apresentando um ní
vel de mortalidade mais alto ou simples
mente optam por abandonar o fragmento. 

No início, os pesquisador~s supunham 
que a queda no nível de permanência esti
vesse relacionada com o efeito de abarro
tamento, mas estudos posteriores indica
ram que nem sempre a relação existe. Em 
uma reserva de dez hectares onde não se 
verificou o processo de abarrotamento, por 
exemplo, a taxa de permanência dos resi
dentes era mais alta, o que fez com que os . 
pesquisadores esperassem uma taxa de per
manência também alta em reservas de cem 
hectares. No entanto, dados colhidos em 
uma reserva de cem hectares mostraram 
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baixo nível de permanência, refutando a 
teoria de abarrotamento como explicação 
universal para a menor permanência. 

Desde o prin,cípio, a redução da popu
lação de pássaros do sub-bosque aponta
va ainda para uma interdependência inten
sa entre pássaros e outras espécies. Duas 
espécies de pássaros - Pithys alb_ifrons e 
Gymnopithys rufigula - que se alimentam 
de insetos expulsos das folhas caídas pelas 
formigas de correição desapareceram em 
um período de dois a quatro meses após o 
isolamento das reservas de dez hectares em 
estudo. Apesar de a população de formi
gas persistir nas reservas por mais de um 
ano, seu número era claramente insuficien
te para assegurar o alimento necessário à 
sobrevivência da população de pássaros. 

Outro exemplo de interdependência de 
biotas distintas revelou-se durante as pes
quisas a respeito dos hábitos reprodutivos 
dos sapos da floresta. Dez espécies desa
_pareceram, em uma reserva de um hecta
re, em função do desaparecimento dos 
porcos selvagens (Tayassu pecan), o que 
acarretou o dessecamento das chafurdas 
nas quais anteriormente os sapos se 
acasalavam. 

Diante de um hábitat insuficiente, nas re
servas de um hectare, os caititus mudaram-
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· se e as poças que antes mantinham cheias 
d'água durante todo o ano secaram subi
tamente. Os sapos perderam seu meio de 
reprodução e provavelmente morreram. 
"Se me houvessem dito que os sapos de
pendem dos caititus eu teria achado ridí
culo, mas quando constatamos o que ocor
ria reconhecemos que faz sentido", diz o 
biólogo Richard O. Bierregaard, da Smith
sonian Institution, um dos diretores atuais 
do PDBFF. 

BIODIVERSIDADE 

Curiosamente, nem todas as biotas sim
plesmente entram em processo de degrada
ção em face da fragmentação-de seu hábi
tat. Segundo estudos feitos durante cinco 
anos por Keith S. Brown, da Unicamp, en
quanto se constatou que as formigas de 
correição e os pássaros tendem a desapa
recer, a longo prazo, o número de espécies 
de borboleta atinge níveis mais altos que 
os registrados antes do processo de isola
mento. Espécies heliófilas que habitam a 
mata secundária invadem a reserva, uma 
vez que o hábitat das espécies acostuma
das às sombras é alterado. As espécies in
vasoras podem ser encontradas até 300 me
tros no interior da floresta, segundo 
Brown. 

Entretanto, ao contrário dos pássaros' 
invasores, que deixam a área desmatada e 
se mudam para as porções mais escuras no 
interior da floresta, as borboletas invaso
ras buscam os níveis de maior luminosida
de, encontrados nos perímetros dos frag
mentos flo_restais, como constatou o zoó
logo Roger W. Hutchings H., pesquisador 
do INP A e o atual diretor de campo do 
PDBFF. 

O aumento na diversidade das espécies 
de borboletas, porém, não é motivo para 
comemorações. À medida que o fragmen
to florestal é invadido por novas espécies, 
e em maior quantidade, aquelas espécies 
cuja distribuição populacional é natural
mente esparsa ou cujas necessidades ali
mentares são altamente especializadas (as 
espécies típicas da floresta) tendem a de
saparecer. 

DE MACACOS 

pleonore Setz, da Unicamp, vem desen
volvendo sua tese de doutorado desde 1985; 

em uma reserva de 10 ha, estuçlan'do vários 
grupos de macacos parauaçu (Pithecia pi
thecia). À semelhança de borboletas_, sapos 
e pássaros, os macacos também sofrem es
tresses resultantes do isolamento de seu há
bitat. Durante a estação chuvosa (dezem
bro a junho), segundo Setz, os macacos ti
picamente comem frutos, mas durante a 
época da seca são compelidos a incluir flo
res e folhas em sua dieta. Na estação chu
vosa eles tendem a perambular em uma 
área muito grande, em uma atitl,\de qu~ não 
pode ser explicada pelo fenômeno da oti
mização do tempo gasto com a procura do 
alimento (optimal foraging). Na época da 
seca, eles não perambulam por áreas tão 
extensas. 

Segundo a conclusão preliminar da pes
quisadora, quanto maior é o suprimento de 
alimentos durante a estação chuvosa, mais 
tempo sobra para o lazer e, portanto, maior 
é a circulação dos parauaçus dentro das re
servas. Para testar essa hipótese, ela está 
se preparando para monitorar outro ban
do ' de 1parauaçus que não enfrenta essa li
mitação de hábitat. O monitoramento se
rá feito na área de controle de dez mil hec
tares do PDBFF (mil hectares dos quais es
tão sendo atualmente estudados), onde a 
floresta é contínua e se aproxima muito das 
condições de uma floresta ainda não 
perturbada. 

Acompanhar os macacos não será tare
fa fácil, pois os parauacus são tímidos. 
Com uma área de mil hectares para vigiar, 
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a pesquisadora terá que fixar um disposi
tivo radiotransmissor em vários animais. 
Como muitos aspectos das pesquisas em 
florestas tropicais, isto representa mais uma 
inovação para o projeto: especialistas da 
Colômbia virão este ano para colocar os 
transmissores. Apesar da garantia do fa
bricante dos dispositivos quanto à sua cori
fiabilidade, a pesquisadora permanece 
apreensiva a respeito da estratégia, mani
festando o receio de que os macacos arran
quem os transmissores. 

MICROCLIMÁTICA 

As pesquisas do PDBFF, concentradas 
hoje na dinâmica de adaptação das espé
cies à fragmentação, estão se voltando pro
gressivamente para a compreensão das cau
sas menos visíveis do processo de decadên
cia do ecossistema. Uma dessas causas es
tá nas alterações do clima local durante o 
processo de fragmentação. 

Com o isolamento de uma reserva flo
resta,!, o sub-bosque é exposto repentina-

MARÇO DE 1991 

mente a condições microcliínáticas drasti
camente diferentes das vigentes anterior
mente, como mostraram Lovejoy e outros 
em 1986. A vegetação situada até dois me
tros da borda, por exemplo, é afetada nos 
primeiros dias. O aumento da exposição ao 
sol (em particular de manhã cedo e ao cair 
da tarde) e aos ventos quentes e secos que 
sopram da área desmatada circunvizinha al
teram o meio físico, trazendo sérias conse
qüências para a fauna e a flora da reserva. 

Dados obtidos-em 1989 pela botânica Va
lerie Kapos (Universidade de Cambridge) 
demonstram que os efeitos de borda esten
dem-se até cerca de cem metros no interior 
da reserva a partir do perímetro do frag
mento. Diferenças na 'umidade relativa ob
servadas nas bordas e nos locais situados 
a cem metros dos limites da reserva variam 
de 50/o no início da manhã até 200/o ao 
meio-dia. Em uma reserva de cem hecta
res, a temperatura atmosférica (na sombra) 
pode diferir até 4,5 ºC entre a borda e áreas 
a cem metros desta. As variações são me
nores nas reservas que não são suficiente
mente grandes para conter um núcleo de 
ambiente normal característico da floresta 
contínua. Em reservas de quatro hectares, 
ou menores, toda a área é afetada em ter
mos microambientais. 

Um novo estudo sobre a relação plantas
água, utilizando medidas do carbono-13_ 
presente nas folhas, pretende auxiliar os 
pesquisadores na integração do conheci
mento atual sobre as mudanças microcli
máticas causadas pelo efeito de borda, com 
uma melhor compreensão dos estresses a 
que as plantas estão sujeitas em função das 
mudanças no ciclo da água. A nova abor
dagem envolve a análise e comparação da 
composição de isótopos estáveis de carbo
no existente em folhas recolhidas a várias 
distâncias, desde a borda da reserva. A téc
nica se-baseia no fato de que plantas com 
um suprimento interno de C02 restrito, em 
função do fechamento dos estômatos, ab
sorvem proporcionalmente mais 13C que 
em condições normais. Como uma das cau
sas mais comuns do fechamento dos estô
matos é a redução no suprimento de água, 
a técnica é potencialmente útil para detec
tar o estresse hídrico associado aos efeitos 
de borda. 

Com o passar do tempo, a extensão do 
efeito de borda aumenta, à medida que 
caem as árvores do perímetro da reserva. 
O crescimento denso de trepadeiras e da ve
getação secundária, mais tarde, proporcio
na proteção contra o vento em um espaço 
de dez ·a 25 metros na periferia da reserva 
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e providencia sombra nessa faixa. Cinco 
anos após o isolamento das primeiras re
servas em 1981, pesquisador~s notaram que 
a faixa perto da borda dessas reservas es
tava nitidamente mais escura e mais úmi
da que nos primeiros anos. 

Os estudos sobre as conseqüências dos 
efeitos de borda, portanto, são muito sig
nificativos para a política de conservação 
ambiental. Se tais efeitos se estendem até 
cem metros no interior das reservas, e as
sumindo que estas são quadradas, as de um 
hectare sofrem o impacto total do efeito de 
borda, as de 10 hectares são atingidas em 
quase 90% de sua área, as de cem têm 35% 
da área afetada e mesmo nas de mil hecta
res o impacto é de mais de 10%. 
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DE PLANTAS 

As projeções sobre o efeito de borda são 
confirmadas pelos dados coletados no 
maior subprojeto do PDBFF: o estudo de
mográfico das árvores com mais de dez 
centímetros de diâmetro à altura do peito, 
ou seja, das árvores que formam o dossel 
da floresta. Espera-se que outro subproje
to iniciado recentemente - o estudo dos 
efeitos de isolamento e dos efeitos de bor
da no crescimento e mortalidade das plân-

tulas com menos de três anos - propor
cione dados sobre a flora do sub-bosque. 

A identificação e a classificação dos 
exemplares coletados por ocasião do pri
meiro censo do dossel, iniciado em 1981, 
já registrou a presença de 621 espécies de 
55 famílias (principalmente Burseraceae, 
Sapotaceae, Lecythidaceae e Legumino
sae). Os pesquisadores acreditam que, nas · 
árvores estudadas, os efeitos associados ao 
processo de fragmentação e isolamento se
rão consideráveis, e têm razões para pen
sar assim. 

Muitas das famílias de plantas da floresta 
ueotropical, bem corµo a totalidade da co
munidade das árvores, têm uma alta diver
sidade e uma densidade populacional bai-

VOL 12/N? 71 CIÊNCIA HOJE 



xa. Na família Annonaceae, por exemplo, 
das 60 espécies encontradas em 50 hectares, 
65% tinham uma ocorrência de uma árvo
re por hectare ou menos, segundo Judy M. 
Rankin-de-Merona e outros. As implica
ções para a conservação da floresta são 
enormes. "Isso quer dizer que, ao criarmos 
uma reserva de dez hectares, pode ser que 
tenhamos na área apenas um exemplar de 
uma espécie; se aquela única árvore mor
re, essa espécie fica localmente extinta", diz 
a pesquisadora do INP A. 

REMOTO 

MARÇO DE 1991 

Valerie Kapos espera que as observações 
sobre o recrutamento de plantas e sobre sua 
mortalidade sejam em breve conffrmadas 
do espaço. Pesquisadores do Instituto Na
cional de Pesquisas Espaciais (INPE) e da 
Universidade de Washington (Estados Uni
dos) estão desenvolvendo uma nova meto
dologia de interpretação dos dados do sa
télite Landsat, para que possam ser utili
zados para medir as mudanças na estrutu
ra da vegetação dentro e em volta dos frag
mentos florestais. Usando imagens capa
zes de registrar alterações em áreas de 30 
por 30 metros (900 metros quadrados), o 
método permitiria aos pesquisadores mo
nitorar mudanças ocorridas nas áreas de 
floresta contínua e nos fragmentos. 

Dados referentes a territórios mais am
plos podem ajudar a estimar de modo mais 

preciso a taxa de reflorestamento natural 
e o grau de manejo ou abandono a que as 
terras de pasto estão sujeitas. A técnica, 
além disso, promete ajudar a responder nu
merosas questões ecológicas, tais como a 
taxa de formação de clareiras, o grau e a 
rapidez da recuperação da vegetação secun
dária em áreas-tampão em volta das reser
vas, o índice de heterogeneidade da estru
tura da floresta e a relação entre a estrutu
ra florestal e a topografia. Tais dados per
mitirão aos pesquisadores localizar flores
tas perturbadas, formular questões ares
peito das variações sazonais de vários fe
nômenos florestais e iniciar a ·construção 
de modelos de evapotranspiração e outros 
processos em escala regional. 

O tempo e as circunstâncias causaram a 
mudança no enfoque inicial do projeto, que 
pretendia determinar o tamanho · mínimo 
que uma reserva de floresta tropical deve
ria ter. Apesar dos desvios ao longo do ca
minho, o fundador do projeto, Thomas 
Lovejoy, atualmente secretário-assistente 
para assuntos externos da Smithsonian Ins
titution, ainda espera retomar à pergunta 
original. Em sua opinião, os pesquisado
res estão redigindo "o trabalho mais im
portante até agora, que vai dizer que é fun
damental ter reservas grandes". O próxi
mo trabalho, conclui Lovejoy, "tentará es
timar o tamanho crítico mínimo: nem to
dos acreditam que exista tal coisa, mas eu 
acho que existe". 
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N o final do século XVI a rua do 
Ouvidor era apenas um caminho 

que nascia à beira do mar, dirigindo-se para 
o interior. Em meados do século XIX, ul
trapassou em importância a rua Direita, a 
atual Primeiro de Março, tornando-se a 
mais destacada da capital do Império. 

De início chamado Desvio do Mar, o ca
minho que definiu a rua desenvolveu-se 
com o próprio crescimento da área central 
do Rio de Janeiro. Ao longo de sua histó
ria, teve 22 nomes. Chamou-se, por exem
plo, rua da Vera Cruz, Padre Homem da 
Costa, do Gadelha, da Sé Nova e do Cabi
do. Foram todos vencidos, porém, pela po
pularidade do nome Ouvidor (nela resi
diam, desde 1745, os juízes reais). 

Durante o século XIX, a rua do Ouvidor 
encontrou-se na mesma direção do cresci
mento do bairro, que avançava para oes
te: os trajetos dirigiam-se preferencialmente 
para o Campo de Santana e, mais além, pa
ra São Cristóvão. Não foi gratuita a cres
cente importância que assumiu. Sua situa
ção no tecido urbano e as características 
das áreas a que conduzia fizeram dela o lu
gar do comércio mais fino, o eixo da vida 
social, a coqueluche da cidade imperial. 

Por volta do terceiro quartel do século 
XIX, próximo ao mar, a rua do Ouvidor 
tinha um grande mercado, um ancoradou
ro e a igreja da Lapa dos Mercadores. Cru
zava a rua Direita junto à igreja da Santa 
Cruz dos Militares e seguia reta até o lar
go de São Francisco de Paula, onde foi 
construída a Real Academia Militar. Ao to
do, tinha 700 metros de extensão. 

Nesse período, a presença da corte im
perial e de comerciantes estrangeiros, adi
versidade das importações e a intensifica
ção das atividades econômicas influencia
ram a arquitetura·e a vida da cidade, mais 
que em tempos anteriores, segundo valo
res estéticos e culturais que eram então pro
clamados na Europa ocidental. 

O comércio na área central florescia, 
com toda sorte de novidades; as lojas se 
multiplicavam nas ruas próximas ao largo 
do Paço; os costumes e a vida pacata da 
cidade se transformavam. Com calçamen
to precário, água empoçada, iluminada por 
lampiões de azeite, a Ouvidor transformou
se no centro da vida comercial e cultural 
do Rio de Janeiro. Por estreita que fosse, 
dava passagem - por entre lojas e hotéis 
de luxo, cafés e confeitarias - a carros de 
boi e carruagens, que disputavam o espa
ço com gente de todas as camadas sociais. 
Era tão movimentada que, em 1867, foi 
transformada na primeira rua de pedestres · 
da cidade. 
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O centro do Rio de Janeiro, por volta de 1890. A paisagem urbana, em plena maturidade, mantinha-se ... 

Nessa "rua eminentemente francesa", na 
expressão de Joaquim Manuel de Macedo 
(Memórias da rua do Ouvidor, 1878), um 
de seus freqüentadores, concentrava-se o 
que de mais sofisticado havia na cidade. Ali 
as modistas imperiais Mmes. Josephine e 
Lambert, e os costureiros Ms. Saisset e 
Raunier, ditavam a moda. Nas confeitarias 
Pascoal, Déroche e Carceller, nos cafés 
Londres, Java e Cascata ou nas barbearias, 
como na do Bernardo, ecoavam os prog
nósticos políticos de liberais e republicanos. 
Junto a lojas reputadas, como a Notre Da
me de Paris ou a América e China, tinham 
sede jornais importantes, como o Jornal do 
Comércio e o Diário do Rio de Janeiro, e 
erguiam-se hotéis de renome, como o Fre
res Provenceaux, o Ravot e o Europa. Al
bino Jordão - o primeiro alfarrabista da 
cidade - , e livrarias e editoras como a 
Laemmert, Garnier, Francisco Alves e Jo
sé Olympio tinham ali seu endereço. São 
incontáveis as histórias da rua: foi na Ou
vidor que Antônio Chaves fabricou o pri
meiro telefone da cidade, que se apresen
taram as primeiras projeções de cine
ma. Nela morou Perpétua Mineira, que te
ria sido amante de Tiradentes; nela Dom 
Pedro I conheceu Mme. Saisset, um de seus 
muitos amores. 

Nas últimas décadas no século XIX, a pai
sagem do centro do Rio - área original
mente compreendida entre o mar e os mor
ros do Castelo, de São Bento, da Concei
ção e de Santo Antônio - atingira sua ma
turidade. No traçado das ruas, nas calça- ' 
das e praças, na divisão e forma de ocupa
ção dos lotes, na arquitetura de sobrados 
e igrejas estavam registrados todos os sé
culos da história da cidade. 

Contudo, o ideal de desenvolvimento 
acelerado, aliado ao uso especulativo doso
lo, pôs por terra inúmeras edificações. Tes
temunhos únicos dos 300 anos da história 
do Rio de Janeiro foram, a partir da aber
tura da avenida Central, demolidos grada
tiva e impiedosamente. 

A nova avenida, atual Rio Branco, idea
lizada pelo ministro de Viação e Obras, Lau
ro Müller, e construída por Paulo de Fron
tin entre 1902 e 1905, representou o marco 
inicial das transformações. Com 33 metros 
de largura, estendendo-se do novo porto até 
a avenida Beira Mar, ela atravessou o teci
do urbano e, à custa da demolição de cerca 
de 700 imóveis, dividiu em duas partes a Ou
vidor e outros logradouros. 

Os 'tempos modernos' chegavam à ca
pital da República. Novas formas de repro
dução do capital se fortaleciam no espaço 
urbano. Imagens do passado de nadava
liam. Era preciso progredir rapidamente, 
ultrapassar os séculos de colonialismo com 
o 'milagre do desenvolvimento'. 

Entre outros resultados, a área central 
da cidade do Rio de Janeiro - lugar de ori
gem de sua história - foi quase inteira
mente modificada. Ao longo dos anos, cen
tenas de sobrados foram demolidos para 

"Vós que tendes a cargo 
o aformoseamento da cidade, 
alargai outras ruas, todas as ruas, 
mas deixai a do Ouvidor 
assim mesmo. ( ... ) Há nela, assim estreitin, 
um espectro e uma sensação 
de intimidade. É a própria rua 
do boato. · Vá lá correr um boato 
por avenidas amplas e lavadas de ar. '' (. .. ) 

MACHADO DE ASSIS 
A SEMANA, 13/8/1893 



''Os portugueses entenderam como ninguém a paisagem 
e construíram à margem aos seus córregos, 
ao .longo de, suas praia~, na encosta de ~eus morros 
e dentro . de ~uas florestas u a cidade harmoniosa, 

· .amen~, doçe e lógica como .. Lisboa. '' 

PEDRO NAVA, BALÃO CÁ7':IVO 

... em equilíbrio com o cenário natural. Entre os sobrados, eram as torres das igrejas que se destacavam. 

dar espaço a novas edificações. A legisla
ção urbana, que permite a multiplicação do 
·valor dos lotes pela verticalização das cons
truções, avalizou esse processo. Sob a égi
de de interesses financeiros, o centro pas
sou a ser demolido, para crescer incessan
temente sobre os próprios escombros. A 
rua do Ouvidor é um dos mais significati
vos exemplos desse processo. 

tro andares. Quem o percorresse, tinha 
uma perspectiva completa, era capaz de 
avistar a beira dos telhados ou as platiban
das. Tinha a noção das proporções que en
cerravam o espaço, o que proporcionava, 
possivelmente, maior sentimento de segu
rança e liberdade. 

O estilo neoclássico predominava nas fa
chadas, sem eliminar, contudo, referências 
· arquitetônicas de séculos anteriores. Casas 
térreas de cercaduras retas eram dotadas de 
platibandas; fachadas de sobrados colo
niais adquiriam adornos e sobreverga. O 
que caracterizava a arquitetura do logra
douro era a reunião de elementos do neo
classicismo sobre estruturas anteriores. 

Reunião ou interseção de tempos materia
lizada e bastante visível nas construções. 

A cuidadosa execução e a complexa va
riedade dos elementos que compunham as 
fachadas era outra característica relevan
te. Pedras, vidraças, grades e adornos com 
requintados detalhes traduziam o próprio 

· espírito da rua do Ouvidor. 
Meu estudo acompanha as transforma

ções sofridas pela rua de 1874 a 1988, quan
do realizei a pesquisa. O início do período, 
1874, é a data do Mappa architectura/ do Rio 
de Janeiro, uma litografia de João da Ro
cha Fragoso e H. J. Aranha, reeditada em 
1971 por Genaro Rodrigues. Composto de 
quatro folhas, que abrangem boa parte do 
centro da cidade, o Mappa architectural 
apresenta, desenhadas, as fachadas de todos 
os imóveis da rua do Ouvidor, além dos de 
outros logradouros do çentro. 

O método reuniu três informações pas
síveis de representação gráfica: o traçado, 
o parcelamento e os gabaritos. O traçado 
representa a configuração determinada pe
los limites da rua; o parcelamento, a con
figuração resultante dos limites dos lotes; 
e os gabaritos, o número de pavimentos por 
imóvel da rua. 

Ü primeiro passo foi redesenhar as plan
tas de parcelamento do logradouro. Nessa 
fase, tive como referências a primeira plan
ta de esgoto da cidade, feita por Edmund 
Gotto em 1866, os levantamentos aerofo
togramétricos de 1929, 1953 e 1975, e o ca
dastro de campo que fiz em 1988. 

A razão das transformações sofridas pela 
paisagem dessa rua de 187 4 a 1988 foi o te
ma da minha dissertação de mestrado. 
Além de compreender os fatores responsá
veis por sua modificação, foi necessário 
criar um processo gráfico que a demons
trasse. Desenvolvi, assim, um método de 
análise e representação, que passo a expor. 
Neste artigo, meu objetivo não é apenas 
evidenciar as mudanças sofridas pela tra
dicional rua do Ouvidor, mas, sobretudo, 
questionar o modelo de desenvolvimento 
urbano que a antiga capital desta Repúbli
ca espelha para o país. Instituições locais 
de planejamento poderão, também, encon
trar aqui um novo instrumento para análi
se e controle do crescimento urbano. · 

A doca e o mercado da Praia do Peixe que marcaram, junto ao mar, o início da rua do Ouvidor (c. 1880). 

Formada por uma sucessão de sobrados 
coligados, postos no alinhamento frontal 
dos lotes, a paisagem da rua do Ouvidor 
era contínua e una nos fins do século XIX. 
A despeito de inúmeras variações, não ha
via - com exceção das duas igrejas - ne
nhuma edificação que se destacasse, fosse 
pela dimensão, forma, composição ou ma
terial empregado. Toda a paisagem pare
cia denotar uma só identidade. 

Inteiramente diversas das dimensões con
temporâneas, as alturas dos planos de fa
chada que definiam o espaço público eram 
similares e alcançavam, no máximo, qua-

MARÇO DE 1991 



A rua do Ouvidor em 1904. Ainda cheio de encanto e prestígio, mas sob ameaça: já estava em construção a avenida Central, que a seccionaria. 
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"Atualmente encontro, às vezes, fragmentos despedaçados das ruas que conheci 
com tio Salles. Roletes de pernas, de braços - tal postas de cadáveres mutilados 
por prefeitos-governadores-Jack-the-rippers. Coisas cortadas onde ficaram cotocos 
da rua Clapp ou da de Dom Manuel, de Misericórdia, Chile, Ourives, São José 
- da Sãofosé rachada ao meio. Tudo se foi na ânsia de derrubar.'' 
PEDRO NAVA, BALÃO CATIVO 
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A progressiva união de lotes, ao longo do período, é patente nos desenho_s. Em tonalidade destacada, os que se mantiveram inalterados. 
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Na Ouvidor somente nas proximidades das ruas Gonçalves Dias e dos Mercadores um número razoável de lotes conserva os limites de 1874. 
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0 AREA VAZIA OU EM OBRAS 

Elaboradas na mesma escala, e em papel 
transparente, esses cinco desenhos abran
gem não só a rua do Ouvidor, mas toda 
a área que se estende até as ruas Sete de 
Setembro e Buenos Aires. Interessava ve
rificar que a transformação dos lotes da rua 
não era um fenômeno isolado, refletindo 
a transformação que se processou no con
junto da área central. 

Em seguida, sobre as cinco plantas de 
parcelamento, foram indicados, em tona
lidade destacaçia, os lotes cuja configura
ção se manteve inalterada ao longo de ca
da período. Esta primeira informação é a 
mais importante, pois a transformação dos 
limites dos lotes equivale à reunião de par
celas para dar lugar a uma nova edificação. 
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Quando dois lotes se tornam um, segura
mente dois imóveis foram demolidos para 
dar lugar a uma outra construção. 

Os desenhos de Configuração parcelar 
revelam, portanto, em primeiro lugar, a 
transformação promovida com a abertura 
da avenida Central, a partir de 1902, e, nos 
anos seguintes, a gradativa demolição de 
imóveis. O número decrescente de lotes em 
tonalidade diferente, a cada novo período, 
evidencia esse processo. Na Ouvidor, ape
nas nas proximidades das ruas Gonçalves 
Dias e dos Mercadores restou um número 
razoável de lotes que não foram alterados 
para dar lugar a novos imóveis. 

Ainda que essa etapa da análise forneça 
dados preciosos, um lote inalterado não 
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significa necessariamente um imóvel man
tido. Por isso, o segundo passo foi verifi
car a transformação dos gabaritos, confor
me os documentos existentes: o Mappa ar
chitectural, de 1874, o levantamento aero
fotogramétrico de 1953 (os de 1929 e 1975 
não apresentavam dados relativos a gaba
ritos) e o cadastro de campo de 1988. 

Conforme as informações obtidas nas 
plantas de parcelamento e gabarito, foi fei
ta nova seleção de dados. Considerei que 
um imóvel de lote inalterado, acrescido de 
dois ou mais andares, representaria uma 
edificação inteiramente nova. Afinal, dadas 
as técnicas de construção utilizadas no sé
culo passado, seria remota a possibilidade 
de um sobrado sustentar mais de dois an-
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Plantas de gabarito foram um dos recursos utilizados para identificar, na atual rua do Ouvidor, os possíveis sobrados remanescentes de 1874. 
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~ IMÔVEL OE PARCELA MANTIDA E GABARITO 
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0 CASA TÉRREA ■ SOBRADO DE 2 E 3 ANDARES ■ EDIFÍCIO DE 7 A 10 ANDARES ■ EDIFÍCIO COM MAIS DE 16 ANDARES 

0 EDIFÍCIO DE 4 E 6 ANDARES ■ EDIFÍCIO DE 11 A 16 ANDARES 0 EDIFÍCIO EM CONSTRUÇÃO CJ SOBRADO 1 ANDAR 

''Parafraseando Carlos Drummond de Andrade, podemos dizer que o Rio de Janeiro 
é uma cidade construída sobre outra que se chamava Rio de Janeiro, edificada, 
também, sobre a mais antiga do mesmo nome de Rio de Janeiro. Uma cidade 
americana está sendo erigida sobre os escombros da cidade francesa que Passos 
construíra, derrubando a primitiva portuguesa. '' 

PEDRO NAVA, BALÃO CATIVO 

MARÇO DE 1991 37 



Rua do Ouvidor: elevação comparativa 1874/1988: A superposição gráfica de todos os dados pesquisados resulta neste. quadro, que atesta ... 
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Observações: A escala deste desenho é idêntica à do documento base dessa pesquisa, o Mappa Architectural! de 1874. 
A altura dos imóveis construídos está estimada em função do número de pavimentos. 1 -escala gráfica 

50 70 -
dares sobre sua estrutura original. Assim, 
os possíveis remanescentes de 1874 eram so
brados de parcela inalterada, com número 
de andares mantido ou acrescido de ape
nas um pavimento. Esses casos foram in
dicados na planta de gabaritos de 1988. 

Na terceira etapa do método, procurei 
reconhecer in loco os possíveis sobrados re
manescentes. Comparei a fachada dos imó
veis existentes na rua com os casos corres
pondentes indicados na planta de gabari
tos de 1988 e no Mappa architectural. 

O número, a proporção e a localização 
dos vãos das fachadas, bem comff a altura 
do pé-direito térreo e a disposição das sa
cadas, foram as principais referências nes
sa comparação. Surpreendentemente, ain
da assim, nem todos os casos foram escla
recidos. Oito imóveis em parcelas inaltera
das, com gabarito mantido ou acrescido de 
apenas um anqar, estavam tão modifica
dos que nenhuma comparação foi possível. 
Para que fossem devidamente identificados 
no conjunto de edificações da rua, deno
minei esses imóveis de 'irreconhecíveis'. 

A quarta etapa do método, conclusiva, 
constou da elaboração de um desenho que 
mostra a rua no primeiro e no último mo
mento do período estudado: 1874 e 1988. 
Intitulado Rua do Ouvidor: elevação com-
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parativa 1874/1988, esse desenho foi cons
truído mediante a superposição gráfica de 
todos os dados. Nele, é possível atestar o 
impressionante grau de transformação da 
Ouvidor. Seguramente, nenhum relato con
seguiria tão clara demonstração. 

Dos 182 imóveis que ali existiam em 1874, 
excetuando-se oito casos 'irreconhecíveis', 
apenas 16 foram preservados. Os demais 
158 sobrados foram substituídos, ou devo
rados, por 78 grandes edificações. O pro
cesso de reunião de parcelas apresentado 
nas plantas mostra claramente a elevada 
subtração dos imóveis da rua. 

O prédio que hoje se localiza no n~ 55, por 
exemplo, ocupa um espaço que, no século 
XIX, era dividido por quatro sobrados. No 
n~ 159, enfre Gonçalves Dias e Uruguaiana, 
uma nova construção será erguida numa 
área antes ocupada por sete imóveis. 

O desenho mostra, também, as demoli
ções ocorridas no início do século, em con
seqüência do alargamento da rua Uru
guaiana e da criação da avenida Central, 
e aquelas efetuadas na década de 1960, com 
a construção da avenida Alfred Agache. A 
altura das edificações junto à atual aveni
da Rio Branco, ou ao lado das ruas Pri
meiro de Março e Uruguaiana, é prova da 
acentuada valorização do solo. Há casos 
em que, numa mesma área, se construiu e 

se demoliu mais de três vezes em menos de 
cem anos. 

Além de permitir visualizar o grau do 
processo de demolição e construção de 
imóveis na rua do Ouvidor, este método 
possibilita comparar vários itens, como a 
proporção (largura e altura) das fachadas 
nas novas edificações com relação às das 
que foram demolidas, o número de parce
las subtraídas por imóvel construído e o lu
gar, a intensidade e o período das transfor
mações. 

Vê-se que pouco restou da célebre Ou
vidor. O processo de transformação foi 

_ mais intenso entre 1953 e 1975; foi a partir 
deste ano que o gabarito ultrapassou os 16 

andares, para alcançar patamares de 20 a 
25 pavimentos. 

Essa metamorfose, diretamente relacio
nada à legislação urbana e à valorização do 
solo, foi especialmente acentuada no tre
cho entre a rua Primeiro de Março e a ave
nida Rio Branco. Ali, prédios de seis, 12 
e mais de i6 andares perfilam-se ao longo 
da velha rua, de apenas 6,4 m de largura. 
Um único imóvel foi preservado nesse tre
cho: o sobrado de n~ 52, o herói da antiga 
rua do Ouvidor. 

Na última planta de parcelamento, iden
tificam-se grandes terrenos vazios onde, 
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al gg l!s 

... o grau da transformação sofrida pela rua. Dos 182 imóveis que nela existiam em 1874, apenas 16 foram indubitavelmente preservados. 
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certamente, serão erguidas novas constru
ções. As possibilidades de transformação 
parecem inesgotáveis. O processo de demo
lição e construção demonstrado nos dese
nhos ainda não teve fim. Ele se desdobra
rá, com a conivência da lei, até sua pró
pria saturação; até que a forma de ocupa
ção do solo proporcione ao capital inves
tido sua máxima rentabilidade. Será que 
restarão as igrejas? 

Nas palavras de Milton Santos, nas ci~ 
dades "a paisagem é o resultado da acu
mulação de tempos". Há vezes, entretan
to, em que os elementos que a constituem 
são inteiramente subtraídos. Há casos em 
que se renovam completamente. 

A evidente destruição das referências his
tóricas à paisagem oitocentista da rua do 
Ouvidor operada por essa transformação 
retrata a contradição presente no próprio 
crescimento da cidade do Rio de Janeiro. 
Enquanto determinadas áreas são recons
truídas repetidas vezes, fazendo com que 
o valor do solo se multiplique, outros bair
ros são relegados à estagnação e ao ~mpo
brecimento. 

Há a:r:ios, no Brasil, o conceito de pre
servação de edificações e áreas históricas 
baseia-se em avaliações de caráter cultural, 
isolando-se do fenômeno urbano. Em ou
tros países, a preservação é adotada em ca-
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ráter mais amplo e integrada ao planeja
mento, somando-se aos demais mecanis
mos que visam ao equilíbrio do crescimento 
das cidades. Conceitos ainda mais avança
dos consideram a preservação como o prin
cípio do planejamento urbano. Além de 
sua incontestável importância para a cul
tura, ela é, em última instância, instrumen
to de resistência ao crescimento urbano re
gido pela utilização do solo para fins de es
peculação financeira. 

Em cidades de pequeno porte, por exem
plo, a legislação de proteção de áreas his
tóricas é inteiramente ineficaz quando não 
está integrada a um plano municipal de de
senvolvimento urbano. Quando desarticu
lado de planos diretores, o tombamento 
pode garantir apenas a sobrevivência tem
porária de alguns imóveis. 

Em vista das cidades que se dividem em 
áreas de riqueza e pobreza, dentro das 
nossas cidades, a preservação e o planeja
mento urbano no Brasil deveriam estar es
treitamente interligados, para que o cres
cimento das cidades e o valor do solo fos
sem democraticamente equilibrados. O vio
lento contraste entre as zonas norte e sul 
do Rio de Janeiro, ou entre a cidade e sua 
região metropolitana, traduz a inexistência 
ou o fracasso de qualquer plano urbano ou 
político. 

A rua do Ouvidor, a mais célebre da ca
pital do Império, foi praticamente destruí-

. da. Sua transformação exemplifica o que 
não deveria ocorrer em uma área históri
ca. O método apresentado talvez possa ser
vir a diferentes estudos urbanos, sobretu
do àqueles que objetivem favorecer o pro
cesso de crescimento de_ nossas cidades. 
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PERFIL 

Há 50 anos, por indicação do matemático Gabrielle Mammana, então professor da Faculdade Na

cional de Filosofia do Rio de Janeiro, os Anais da Academia Brasileira de Ciências publicaram um arti-

go de título complexo e extenso - Sobre a permutab!lidade entre as operações de passagem ao limi

te e de integração de equações diferenciais - assinado por um pernambucano de 19 anos, filho 

N 

1 

de austríacos, que estudava engenharia na an-

tiga Universidade do Brasil. Foi o primeiro tra

balho publicado de Leopoldo Nachbin, hoje um 

matemático de renome internacional. 

Outro trabalho seu - enviado à Itália por 

Luigi Sobrero, outro professor italiano então no Brasil - foi publicado no exterior em 1942 mas sua 

projeção ocorreu no final daquela década, em função de trabalhos pioneiros, a nível mundial, sobre 

espaços vetoriais topológicos. Nessa época, estudou e pesquisou na universidade de Chicago, vol

tando ao exterior em várias ocasiões (universidades de Chicago, Princeton, Brandeis e Rochester, nos 

Estados Unidos, e universidade de Paris), para desenvolver avançadas pesquisas e proferir cursos. 

Membro fundador do ~entro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e do Insti

tuto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), duas das mais importantes institui

ções de pesquisa brasileira, Nachbin recebeu em 1962 um prêmio oferecido pela 

Fundação Moinho Santista a cientistas que se destacassem em suas áreas e, no 

mesmo ano, foi conferencista convidado do Congresso Internacional de Mate

máticos, em Estocolmo (Suécia). Em 1982, recebeu o prêmio Bernardo Hous

say de Matemática, concedido pela Organização dos Estados Americanos (OEA). 

ENTREVISTA CONCEDH>A A 

ALZIRA DE ABREU 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

SHEILA KAPLAN 
COLABORADORA 

VERA RITA COSTA 
CIÊNCIA HOJE 

Teve quatro livros editados no exterior - The Haar lntregral (1965), Topology and Order (1965), 

Elements of Approximation Theory (1967) e Topology on Spaces of Holomorphic Mappings (1969) 

- e quase cem artigos publicados em revistas de matemática nos Estados Unidos, França e Itália, 

principalmente. Escreveu também livros sobre o ensino de matemática.. Aos 69 anos, Nachbin ainda 

atua no CBPF, desenvolvendo estudos na área de análise matemática . Um de seus três filhos tam

bém é matemático, lecionando atualmente na Universidade de Columbus, em Ohio (Estados Unidos). 
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- Onde o senhor nasceu e fez os primeiros estudos? 
- Nasci em Recife, Pernambuco, em sete de janeiro de 1922. 

Fiz o curso primário no grupo escolar João Barbalho e o secun~ 
dário no Ginásio Pernambucano, que era uma das melhores ins
tituições públicas do estado. Aliás, para entrar no Ginásio Per
nambucano, precisei de uma autorização especial do Ministério 
da Educação, já que a idade mínima exigida era 11 anos e eu 
só tinha dez. 

- Por que isso? O senhor era bom aluno? Já se interessava 
pela matemática nessa época? 

- Eu era bom aluno, mas ainda não tinha afinidade pela ma
temática. No primeiro ano do Ginásio Pernambucano quase fui 
reprovado em matemática. Minha mãe achou que pudesse ter ha
vido algum engano na correção das provas e foi ao ginásio con
versar com o diretor Aníbal Fernandes, que, na época, também 
era jornalista do Diário de Pernambuco. O Aníbal Fernandes ve
rificou que não havia engano, mas que eu tinha dificuldade em 
compreender como formular matematicamente um problema. 

- E quando se manifestou seu interesse pela matemática? 
- Como fiquei muito encabulado com essa reação de minha 

mãe, fiz um esforço muito grande e aprendi esse mecanismo tão 
simples, nias tão difícil para um principiante, de colocar um pro
blema em uma equação e resolvê-lo. Acho que pelo fato de ter 
compreendido isso por mim mesmo tomei gosto pela matemáti
ca. A partir do segundo ano do ginásio tornei-me o melhor alu
no em matemática. Quando eu não tirava a nota máxima, era 
um escândalo no ginásio. Quando acabei o curso secundário, o 
Luís Ribeiro, que era um professor muito exigente, aconselhou 
à minha mãe que se mudasse para o Rio de Janeiro, porque em 
Recife eu não encontraria ambiente matemático suficiente para 
desenvolver minha aptidão para a matemática. 

- O senhor já estava decidido a estudar matemática? 
- Eu gostava de matemática, mas ainda não sabia exatamen-

te o que era estudar matemática. O Luís Ribeiro sugeriu que eu 
fosse para a Escola Nacional de Engenharia ou para a Escola 
Militar, locais em que se estudava matemática naquela época. 
Quer dizer, estudava-se o cálculo diferencial e integral e a geo
metria analítica. Na realidade, o Luís Ribeiro deveria ter sugeri
do à minha mãe que fôssemos para São Paulo, para que eu pu
desse freqüentar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Mas 
como a Universidade de São Paulo havia sido criada em 1934, 
acho que ele ainda não sabia de sua existência. Mudamos para 
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o Rio de Janeiro no começo de 1939, não obstante a situação eco
nômica de risco em que a gente vivia. 

- Seu pai era falecido? 
- Eu perdi meu pai muito cedo, quando tinha apenas sete 

anos. Ele era historiador e jornalista - há, inclusive, um livro 
sobre sua vida. Foi minha mãe que me criou. Ela era uma pes
soa muito zelosa dos estudos dos filhos. Ao chegar ao Rio de 
Janeiro, abriu um ateliê de costura e nos sustentou, a mim e à 
minha irmã. Foi no Rio que descobri o que era a matemática. 
Lá pelas tantas, disse à minha mãe que, embora eu me formasse 
em engenharw, queria ser professor de matemática. Ela não en
tendeu muito bem o que significava ser matemático, sobretudo 
no-Brasil daquela época, entre 1939 e 1941, mas disse: "Tudo bem. 
Se é isso que você deseja ser, que Deus nos ajude!" 

- Sua opção ao ir para o Rio de Janeiro foi a Escola Nacio
nal de Engenharia ou a Escola Militar? 

- Como eu não queria ser militar, optei pela Escola de Enge
nharia. Agora, quando estava no primeiro ano, soube da cria
ção da Faculdade Nacional de Filosofia, em que davam aulas 
de matemática alguns professores italianos, e passei a freqüentá-la 
como aluno-ouvinte, já que não era permitido a um aluno fre
qüentar dois cursos na mesma universidade; no caso, a Univer
sidade do Brasil. De modo que me formei em engenharia e não 
bacharel em matemática. Isso me causou algumas dificuldades 
no início da carreira. 

- Como o senhor explica essa sua inclinação para a matemá
tica? Houve alguma influência dos professores, no ginásio ou 
na f acuidade? 

- Acho que era uma inclinação natural. Alguns gostam de 
jogar, outros de escrever e eu ... de fazer matemática. Foi uma 
coisa espontânea. 

- Como era o ambiente intelectual no Recife e, mais tarde, 
durante a faculdade, no Rio de Janeiro? 

- No Recife não me lembro de nenhum colega em especial. 
No Rio de Janeiro, logo que cheguei fiquei muito amigo do ma
temático Maurício Matos Peixoto, que hoje é presidente da Aca
demia Brasileira de Ciências, e do físico José Leite Lopes, atual 
diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas {CBPF). O Mau
rício Peixoto é cearense e o Leite Lopes é pernambucano. Tor
naram-se meus amigos íntimos e, naturalmente, se criou entre 
nós um ambiente de interesse pelo desenvolvimento da física e 
da matemática nó Brasif. 

Na Faculdade Nacional de Filosofia, dois professores italia
nos exerceram inflúência sobre mim: Gabrielle Mammana, es
pecialista em análise matemática, e Luigi Sobrero, físico-mate
mático. Aliás, por causa do Luigi Sobrero, quase me tornei físi
co. Essa minha inclinação pela física chegou aos ouvidos de Gleb · 
Wataghin, e ele chegou a oferecer uma bolsa para que eu me 
transferisse para São Paulo. No início da minha carreira hesitei 
entre me tornar físico ou matemático, mas logo percebi que mi
nha estrutura mental era mais a de um matemático. Mantive, po
rém, um relacionamento sempre muito grande com os físicos, 
tanto que fui um dos membros fundadores e professor do CBPF 

· por muitos anos. Quando o centro deixou de ser sociedade civil 
para se tornar vinculado ao CNPq, optei pelo tempo integral na 
universidade. Em 1982, resolvi, por questões que não cabe reve
lar aqui, me aposentar da univer.sidade e voltar ao CBPF. 
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- Alguns historiadores da ciência atribuem a Luís Freire, pro
fessor da Escola de Engenharia de Recife, influência decisiva na 
carreira de físicos e matemáticos, incluindo Mário Schemberg e 
José Leite Lopes. O senhor também conviveu com Luís Freire? 

- Não. Só conheci Luís Freire muitos anos depois que fui pa
ra o Rio de Janeiro. Assim, não tive qualquer influência da par
te dele na minha formação. 

~ Quando o senhor terminou o curso de engenharia perma
neceu como professor na própria f acuidade? 

- Assim que terminei o curso, em 1943, tornei-me assistente. 
Mas, como ganhava muito pouco, consegui também um lugar 
como professor de física no Curso Preparatório de Oficiais da 
Reserva (CPOR) da Aeronáutica, na Ilha do Governador (RJ). 
Sustentei-me assim até que, em 1947, fui contratado como 
professor-regente da Faculdade Nacional de Filosofia. Em 1948 
prestei concurso de livre-docência para a cadeira de análise ma
temática. Nunca fiz o doutorado em matemática, mesmo por
que naquela época não havia pós-graduação estruturada no 
Brasil. 

- Como era trabalhar na Faculdade Nacional de Filosofia? 
- Era bom. O ambiente era bastante estimulante. Havia um 

matemático português, Antônio Monteiro, que incentivava bas
tante o estudo da matemática na faculdade. Ele obteve o douto
rado em Paris, mas por razões políticas - era anti-salazarista 
- não pôde permanecer em Portugal. Veio para o Brasil em 1945 
e ficou até 1949, quando a embaixada portuguesa fez pressão so
bre a Universidade do Brasil, nome da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro na ocasião, pàra que não renovasse seu contrato. 
Monteiro então se transferiu para a Argentina, onde se radicou 
e faleceu há alguns anos atrás. 

- Pode-se considerar, então, que já se formava no Brasil um 
grupo importante na área de matemática? 

- Sim. Mas, naquela ocasião, a Universidade de São Paulo 
era um centro matemático mais importante que a Universidade 
do Brasil. São Paulo, mais do que Rio de Janeiro, teve um bom 
gosto excepcional na escolha de alguns matemáticos estrangeiros. 

- Quem eram esses estrangeiros? 
- Inicialmente foi para São Paulo um grupo de italianos, em 

que se destacavam Luigi Fantappié, de grande prestígio em aná
lise funcional, Giacomo Albanese, de grande prestígio em geo
metria algébrica, e Gleb Wataghin, o pai da física brasileira. Os 
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italianos tiveram que deixar o Brasil por causa da guerra e fo
ram substituídos pelos franceses: André Weil chegou em 1945 e 
Jean Dieudonné em 1946. Com Weil veio também o americano 
Oscar Zariski. P9r causa da presença desses nomes, São Paulo 
era então o centro matemático mais importante do Brasil. O Rio 
de Janeiro também atraiu matemáticos estrangeiros, como Mam
mana e Sobrero, que permaneceram na Universidade do Brasil 
de 1939 a 1942. Eles eram bons professores e pesquisadores, mas 
não do mesmo nível dos que foram para São Paulo. 

--:- Quem eram os responsáveis por esses convites, pela esco
lha desses profissionais? 

- Não sei lhe dizer, porqce, na ocasião, eu era muito jovem. 
Tinha apenas vinte e poucos anos. Não tenho idéia, por exem
plo, de como o Monteiro, o Mamniana e o Sobrero vieram para 
o Brasil. Tive-o benefício da presença dessas pessoas, mas não 
sei dizer como surgiram os convites para que eles viessem. 

Na Universidade de São Paulo, sei que o André Dreyfus, di
retor da Faculdade de Filos_ofia, Ciências e Letras, foi o respon
sável pela vinda de André Weil. Ele foi a Nova York e consultou 
um amigo para saber se havia algum matemático francês dispos
to a trabalhar em São Paulo. Esse amigo indicou Weil, que esta
va_nos Estados Unidos, fugindo da guerra, financiado pela Fun
dação Rockefeller. Ele era professor numa universidade mixu
ruca. Talvez por isso tenha milagrosamente aceito o convite pa
ra-vir para São Paulo. Aliás, o André Weil recusa-se a citar essa 
universidade, porque diz que, se ele a citar, a universidade será 
injustamente famosa. Ele costuma se referir a essa universidade 
como a 'universidade não mencionável'. Weil assinou contrato 
de três anos e impôs, em bons termos, a vinda de Oscar Zariski, 
que era um grande nome da geometria algébrica. Weil ficou no 
Brasil três anos e Zariski um ano. Curiosamente, no Brasil, eles 
trocaram os papéis: André Weil dava um curso de geometria al
gébrica, especialidade de Zariski, enquanto este dava um curso 
de representação de grupos localmente compactos, especialida
de de Weil. Quando Zariski partiu, em 1946, Weil sugeriu que 
Jean ~ieudonné fosse convidado para vir para o Brasil. 

- Quem são os discípulos brasileiros desses matemáticos? 
- Dois nomes que são frutos diretos da presença desses es-

trangeiros em São Paulo são Cândido Lima da Silva Dias e Omar 
Catunda, este já falecido. Mas a influência desses três nomes -
Weil, Zariski e Dieudonné - é imensurável. Zariski deu um curso 
excelente de geometria algébrica, cujas notas de aula foram pu
blicadas por Luís Henrique Jacy Monteiro. Dieudonné deu um 
curso sobre grupos comutativos, que foi uma primeira versão do 
livro de Bourbaki - naquela época, o pessoal do grupo de Bour
baki ainda estava redigindo de forma preliminar o livro. A his
tória desse livro é a seguinte: na década de 1930 os principais ma
temáticos franceses (Weil, Dieudonné, Jean Delsart, Claude Che
valley e outros) sentiram que a escola matemática alemã era mais 
forte que a francesa. Então, formaram um grupo, sob o pseu
dônimo de Nicholas Bourbaki, com os objetivos de redigir uma 
coleção expositória da matemática, intitulada Éléments de Ma
thématique, e organizar um Séminaire Bourbaki, sobre os pro
gressos mais importantes da matemática, na época. Na minha 
opinião, o curso de Dieudonné, também publicado por Jacy Mon
teiro, chega a ser melhor que o livro de Bourbaki. O curso de 
Dieudonné é cheio de exemplos, foi feito de modo acessível. Já 
o livro de Bourbaki expõe a matemática de cima para baixo, par
tindo do mais complexo para chegar aos exemplos. 
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De um modo esquemático e aproxima- · Eltl.1948, na cálculo open:1.cion.al, ôbten~o, epi traba-
damente cronológico, pode.:se dividir a U11iversidade de Chicago, estudou a uni- Jho de 1959, condições para que certos ti
contribuição matemática de Nachbin em ão das duas estrilturas, com a.s quais ba- pos de álgebra tenham um cálculo ope
atuações nas seguintes áreas: ordem e to- via trabalhaêl~até ~qtão, pu~Ucando em racionâl com relação às funções reais di
pologia, teqria da aproximação, análise 1950 sua famosa monografia Topologia ferenciáveis. 
harmônica e .bolomorfia. Para rima ex- e Orde111, 9ue contém, entre cmtros resul- ANÁU$E H~RMÕNIC~ :Qesde o co
posição mais detalhada da obra de Nach- ta~ps, uma caracte,rização dos espaços meço da carreira, Nachbin publicou vá
bin, com a definição dos termos técnic9s topológi~os normalmente pré-ordenados, rios trabalhos sobre limites de integrais 
empregados abaixo e uma lista completa obtida através de uma imp<>rtante, gene- e convergência d~ séries, sob influência 
de seus trabalhos, deve ser consultado o ralização do teorema' de separação de do Uvro pio11eiro .de Weil.sobre análise 
livro Aspects of Mathematics anditsAp-: Urysohn. A monografia contém ainda re- . harmônica em .grupos compactos. Nos 
plications, de Jorge A. Barroso (editor),· . sultados ~emelha11tes ao~ qbtidospor An- anos 60, dá uma série de. cursos sobre a 
1986 (volume 34 da North-Holland .. Ma- dré Weil ·sobre, .a caracterização de espa- medida de Haar ê produz o que sê torna
thematical Library). ços uniformeD1énte .pré-ordenados. ria sua mais consultada monografia. Pou-

ORDEM No começo dos ·anos 40 ESf~Ç()S V~TORIAIS TIPOL~GICOS co depois apresenta uma demonstração, 
sabia-se que, em uma álgebra booleana, Acompanti~do o empenho dos mate- hoje adotada por todos, do teorema clás
todo filtro primo é maximal. Em 1947 máticôs em ~~sénvolver a teoria dos espa,- sico que afirma que toda representação 
Nachbin demonstrou que essa proprieda- ç?s vetoriais top9lçgi~os, sllrgida apçs unitária de um grupo topológico compac
de carácterizava· uma álgebra 'booleana a,intropuf~ÇJ, .~a.>t;oria das <listribuições to tem dimensão finita. 
(ou seja., gu~ um reticulado distributivo por Schwittz em 1~ ~achbin contri.. HOLOMORFIA Seu trabalho em ho-
com elementos O e 1 onde todo filtro pri- buiu com vários resú os. Entre eles es- lomorfia gerôu níais alunos e seguidores 
mo é m~imal é uma álgebra booleana). tavii umii extpnsã.ô dot~ôrenia de.Hahri.- que os de qualquer outra área. Em mea
Dois anos após, caracterizou ó conjunto-" Banaçh à~ fu~çõ~,, yef?rj~~, talvez seu dos dos anos 60 tentou concretizar~ na 
de ideais de um sub-reticulado: · um reti- tra.l>alho ~~is citado, on~~ ipo~tra a€!qui- Universidade de Rochester, o ambicioso 
culado não-vazio é isomorfo a esse con- valência entr!,a propd~dap.e da inferse- projeto de estender a teoria das d.istribui
juntode ideais se e somerite se o reticula- ção pimíria e a pro1nieda<le de ~xtçnsão. ções, desenvolvida em espaços de dimen
do é completo e tenha todo elêmento'co- EJJ) tra.1Jalho posterior, no caminho aber-: são finita, aos espaços de BaQa.ch arbi
mo a menor limitação superior dos ele- to por Di~udont1é ao terit~Jeneraliz,a.r o tráriOs. Em 1963, mostrou ,qUe o teorema 
mentos .. compactos .. menores ... que ••. ele,. _ -·.,, .. , ... oµtrograndeteor~ma~a .teorial:lo~~~pa~· . _ .. de ... ,.Raley-:W:iener-Schwartz .:,.estabelece 

TOPOLOGI.A , Em 1946, publicou sµa ç<:>s :vetoriais topplógice>s .<? de B~nach- uma correspondêrtcia entre distribuições 
Ptimeira contribuição à top9logia geral, Steinhaus ), ilpresentou ·ç<>.udi?ões n:ces- de suporte compacto e. certas · classes de 
UDl estudo sobre as relações entre espa- sárias ,.e. suficientes .,para que um espaço funções analíticas, o que olevou. ao es
ços metrizáveis" e espaços pseudometrizá- de funçõês contínuas. seja bornológico. tudo das funções holomoffas em dimen
veis. O trabalho, ampliado, seria o primei-: TEO-,,IA DA ~PRC>XIM~ÇÃ<J. , f ) Se~ são. infinita. NOs anos seguintes · obteve, 
ro voluipe da coleçãoNotas de.Matem.ó- primeiro trab~ilfí<>. sobr~ teoria da ªl?ro, , com seus colaboradores no Brasil e "no ex
tica, na época eqitada PClf~tôniôMor- ximação ubli.cado ainda nos anos,40~ es• terior, vários resultados esclarecendoa re
teiro, mas, a partir do número dez, diri- tende<o < ~ dê .~t~n~.,iWierstrasS às la~ão entre as diversas tc,pologias no es
gida pelo próprio Nachbin. No ,final da funrõ.es / ... , ... · . Pfiáveis. Nadécadii seguin- paço das Junções bolomorfas. Entre as 
década, desenvolveu o .queta.lvez seja sua te começqll atrallajhar com aproximação muitas contribuições deNachbin,e de sua 
mais importante contribuição il topo lo'" polinomialp~t1d.e.raclt1, .. s,eguin<.to o pro- escola pôde-se citar a introduçãb dos con
gia. Descoberto~ independentemente ppr blernade.Be!nstein·clfíssicore,introduziu OCit?sde~~fomorfia tini(ormemente.pura 
E. Hewitt, seus resultados forampúblF anoçãodepesq fµndame,ntiatEntreou- e de tipos de ,holomorfia. Já na ·década 
cados em 1950 e introduzem o que cha- tros resultad<>f, estabeleceu c()rdiç~es p1:t- dé t91q ;ISachbin· estende os conceitos de 
mou de espaços saturados; e que o gru-- fª que .una. ~ullesi,aço . de f~nções: conti• tonelag~m,e de t,ornologia, antes depen
po de Bourbaki chamaria de espaços re2 n,,s de . suporte ,f<>Itl.J;?acto s:JaJocalizá- dentes de propriedades, de aplicações li
pletos. Nachbiri mostrou que um.espaço vel .sob u.~~ .. sul>á~gebr~; da á!gebra da~ near~~; J)~aumateoria a11áloga, utilizan
é repleto se e somente se ele é completo funções co~ti111:1.as.'1ra15allj.ando na Uni- do propdédades de funções hoiomorfas. 
em relação à estrutura uniforme menos versidade µe ~ttds, ~3i coineço dos anos 
fina que torna funções cqntínuas 'em, fw;i- 60, reformulou o problema original de 
ções uniformemente contínuas. Tais es- Bernsteip., qefinindo c~ttó~ espt1ços pon
paços surgem naturalmente em várias deraclqs 9ue unificam a teoria de dif~ren
partes da matemática e são também de- tes tipos de espaços vetori;ds topológicos 
nominados espaços <;te Hewitt-Nachbin, de funções, cOntínuas. Ap~squi,a natee>
em homenagem aos dois. ria da .aproximação o levou a estqdar o 



- Em que diferia o ensino matemático dos italianos do mi
nistrado pelos franceses? 

- Quando esteve no Brasil, André Weil se interessou pelo en
sino da matemática e procurou eliminar a má influência que os 
italianos haviam deixado entre nós. Má influência em termos, 
porque na Itália se dava muita atenção à geometria descritiva 
e os franceses praticamente a haviam abolido. Os italianos tam
bém davam uma atenção excessiva ao estudo da geometria pro
jetiva. Weil e Dieudonné'estavam interessados num ensino de ma
temática mais didático, na exposição da matemática através dô 
método de Bourbaki, e influenciaram beneficamente São Paulo 
e Rio de Janeiro. Eu mesmo fui muito influenciado por Dieu
donné e Alexander Grothendieck. Lembro-me que Dieudonné 
me deu para ler um trabalho que havia acabado de publicar e 
me chamava freqüentemente a atenção para as besteiras que eu 
fazia por inexperiência, principalmente generalizar em excesso 
certas coisas. Grothendieck obteve o doutorado em Nancy e veio 
para o Brasil em 1953, por sugestão do matemático francês Lau
rent Schwartz e de Dieudonné. Ele ficou em São Paulo por três 
anos e fez seminários sobre espaços vetoriais topológicos e aná
lise funcional. Nessa época, ele resolveu pendurar a chuteira em 
análise funcional e passou a se interessar por funções de geome
tria algébrica. 

- Quando foi sua primeira experiência de estudo no exterior? 
- Foi em 1948, quando Francisco Clementino de Santiago 

Dantas, que era diretor da Facul~ade Nacional de Filosofia e de
pois foi ministro das Relações Exteriores, conseguiu uma bolsa 
de estudo do' Departamento de Estado dos Estad.os Unidos por 
um ano. Fui para a Universidade de Chicago e, no ano seguinte, 
permaneci lá com uma bolsa da Fundação Guggenheim, que o 
pessoal de Chicago obteve para mim. Esses dois anos na Univer
sidade de Chicago influenciaram enormemente o meu desenvol
vimento matemático. Chicago era, naquela ocasião, um dos me
lhores centros de matemática do mundo. André Weil, quando 
deixou 9 Brasil, foi para lá. Também estavam lá Marshall Sto
ne, que era o chefe do departamento de matemática, Adrian Al
bert e Antoni Zygmund, um matemático polônes que eu havia 
conhecido quando esteve de passagem no Rio de Jane~ro. Esses 
quatro nomes - Weil, Stone, Albert e Zygmund - foram os 
responsáveis pela minha decisão de ir para Chicago. O Stone e 
o Albert insistiram para eu me radicar nos Estados Unidos. Che
garam a me oferecer um cargo lá, mas minha mãe, que era aus
tríaca e já havia sofrido com a mudança para o Brasil, não quis 
mudar novamente. Voltei em 1950 e fui trabalhar no CBPF. 

MARÇO DE 1991 

- Qual.foi sua participação na fundação do CBPF e do Insti
tuto de Matemática Pura e Aplicada {IMPA)? 

- O CBPF foi criado em 1949, quando eu ainda estava em Chi
cago. O Cesar Lattes passou por lá para fazer uma conferência 
e me falou sobre ós planos para a criação do centro. Achei a idéia 
excelente e concordei em ser um dos membros · fundadores. Em 
1952, o IMPA foi criado, por insistência de Cândido Lima da Silva 
Dias e minha, e passei a trabalhar lá·. O IMPA inicialmente fun
cionava no mesmo prédio que o CBPF. Quer dizer, participei das 
discussões políticas para a criação das duas instituições e assumi 

· encargos administrativos em ambas. O CBPF nasceu como uma 
sociedade civil e as dificuldades financeiras foram enormes. O 
IMP A, apesar de ter sido criado vinculado ao CNPq, também en
frentou dificuldades, porque não se compreendia a importância 
de desenvolver a matemática no Brasil. As dificuldades do 
IMPA só foram atenuadas com a criação da Financiadora de Es
tudos e Projetos (Finep). 

- Em quais linhas de pesquisa o senhor trabalhou nesse pe
ríodo? 

- Eu comecei me interessando por equações diferenciais. Pou
co depois, passei a me interessar por séries trigonométricas clás
sicas e análise funcional. Lembro que um amigo, Francisco Men
des de Oliveira Castro, me emprestou um livro do Stephan Ba
nach, que teve uma influência muito grande sobre a minha for
mação. Nele encontreí coisas que .eu havia redescoberto, sem sa
ber que eram coisas conhecidas, e aprendi coisas que iam muito 
além do que imaginara. Isso foi entre 1942 e 1945. O meu inte
resse anterior por equações diferenciais deveu-se à influência de 
Gabrielle Mammana, que. tinha vindo ao Brasil por meio de um 
convênio firmado entre os ministérios da Educação do Brasil e 
da Itália. 

- Que outros matemáticos o influenciaram na carreira? 
- Em 1945, quando veio para o Brasil o matemático portu-

guês Antônio Monteiro, que era fundamentalmente um lógico, 
mas que se interessava por análise, passei a me interessar por con
juntos ordenados, reticulados, distributivos e álgebras de Boo
le. Acho que por minha livre e espontânea vontade nunca teria 
estudado conjuntos ordenados, mas o Monteiro teve uma influên
cia enorme sobre o meu gosto, a tal ponto que terminei fazendo 
minha tese de livre-docência em 1947 na área de topologia. 

Outra pessoa que influenciou muitíssimo minha carreira foi 
Marshall Stone, matemático norte-americano famoso, que este
ve em 1947 no Brasil. Ele tinha acabado de publicar um artigo 
expositório em que redemonstrava um teorema famoso, conhe
cido por teorema de Stone-Wierstrass, para uma álgebra de Boole. 
O curso que Stone deu na Faculdade Nacional de Filosofia so
bre esse tema e suas aplicações despertou meu interesse pela teo
ria da aproximação. Também nessa época, passou pelo Ri~ de 
Janeiro John Horvarth, matemático húngaro radicado na Co
lômbia. Ele realizou no CBPF algumas conferências sobre a teo- · · 
ria da aproximação ponderada, o que auxiliou nmito meu tra
balho posterior. Desde o começo da carreira tive um interesse 
natural por espaços vetoriais topológicos, tanto que em 1948 dei 
um curso na Faculdade Nacional de Filosofia e redigi uma mo
nografia sobre o ·assunto. 

- Segundo consta, esse foi o primeiro texto que surgiu sobre 
espaços vetoriais topológicos. Inclusive, ele aparece citado no clás
sico livro de topologia gerat de John Kelley ... 
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- Acho que foi. Quando releio aquele texto, costumo pen
sar: até que eu não era tão burro assim. Naquela época eu tinha 
uma certa iniciativa, típica do pessoal jovem, que hoje já não 
tenho mais. 

- Fale sobre seus trabalhos em teoria da aproximação. 
- Em 1960, passei quatro meses na Universidade Brandeis, nos 

Estados Unidos, procurando desenvolver as idéias que tinha for
mulado sobre teoria da aproximação graças aos cursos de Sto
ne, Horvarth e a um artigo de Paul Malliavin que acabara de 
ler no American Journal of Mathematics. Consegui realizar o 
que eu julgava que deveria ser feito na ocasião. Fiz conferências 
sobre o assunto no Instituto de Estudos Avançados de Prince
tone em outros lugares e cheguei a publicar um artigo no Proce
dings of the National Academy of Sciences, dos Estados Uni
dos, mas logo em seguida, quando estive na Universidade de Paris 
como professor visitante, entre 1961 e 1963, sabia que aquilo que 
havia feito antes não poderia ser tomado como definitivo. So
mente em Paris achei o que me pareceu ser a forma definitiva 
- definitiva em termos, porque em matemática nada é definiti
vo - e então publiquei um artigo no Annals of Matltematics. 

Entre 1963 e 1965, estive na Universidade de Rochester, tam
bém nos Estados Unidos. Queria desenvolver uma teoria das dis
tribuições em dimensão infinita, utilizando o que já havia sido 
feito por Laurent Schwartz para dimensão finita. Dei um curso 
na universidade e publiquei alguns artigos sobre o assunto, mas 
a teoria das distribuições em dimensão infinita não consegui fa
zer. Com isso, dei por encerrado meu interesse por teoria da apro
ximação ponderada em funções contínuas. Somente mais tarde 
- talvez por causa de uma nota que havia publicado em 1949 
no Comptes Rendus, da Academia de Paris, quando ainda esta
va em Chicago, e por influência das idéias sobre o assunto de 
João Bosco Prolla e Guido Ivan Zapata, doutorandos que eu 
orientava na époi:;a, voltei a nie interessar por teoria da aproxi
mação em funções contínuas e diferenciáveis. 

Na tentativa de desenvolver a teoria das distribuições em di
mensão infinita, redescobri, sem saber que já era muito conhe
cida, a idéia de função holomorfa em espaços normados. Numa 
definição de polinômios, pode-se imitar o que é feito em dimen
são finita, mas freqüentemente as imitações implicam a defini
ção errada. Errada, em termos ... Certa, mas não tão ampla co
mo se desejava. Curiosamente, redescobri exatamente a f órmu
la correta. Foi a tentativa de formular uma teoria das distribui
ções em dimensão infinita que me levou à holomorfia em dimen
são infinita, que ocupou minha atenção durante muitos anos. 
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- Qual o período de sua carreira que destacaria como o mais 
profícuo? 

- Essa é uma pergunta muito difícil de responder. O traba
lho que mais vi citado é o que publiquei em 1950 no Transac
tions of American Mathematics Society, sobre o teorema de 
Hahn-Banach para aplicações em espaços normados. Muita gente 
toma o número de citações de um trabalho como medida de seu 
interesse ou valor e como marco do ápice de uma carreira. Não 
acho que isso seja necessariamente uma medida. Dentre as coi
sas que fiz e faço, as de que gosto mais são as que fiz em teoria 
da aproximaç!o e em aplicações holomorfas. 

- Topologia e Ordem, que foi sua tese para tornar-se profes
sor titular, escrita em 1950, foi traduzida para o inglês, publica
da em 1964 e republicada em 1976. Em matemática isso é raro: 
um trabalho manter-se interessante a ponto de ser reeditado 26 
anos depois. Por que a demora em publicá-lo? 

- Não foi minha intenção. Pelo contrário, essa demora na 
publicação do trabalho me prejudicou. Aconteceu que apresen
tei essa tese em 1950, para um concurso que ia ser realizado ime
diatamente, mas que, por razões de política universitária, rivali
dade de grupos e outras bobagens, acabou sendo engavetado. 
Disseram-me que eu não poderia publicar a tese porque isso in
validaria a sua defesa em concurso público e eu resolvi esperar. 
Lá pelas tantas, quando me convenci de que o concurso nunca 
sairia mesmo, Paul Halmos se interessou em publicar o trabalho 
pela editora Van Nostrand, dos Estados Unidos. O trabalho aca
bou tornando-se conhecido, mas a demora me prejudicou em ter
mos de prioridade, de crédito. Posteriormente, mudou a situa
ção política na universidade e o concurso foi realizado, 22 anos 
depois de ter sido aberto. Pude atualizar meu currículo, mas ti
ve que defender a mesma tese. Acho que sou o campeão dos con
cursos que demoraram a ser realizados ... 

- Havia no início de sua carreira algum matemático brasilei
ro que se projetasse internacionalmente ou o senhor foi o pri
meiro a se tornar conhecido no exterior? 

- Antes de mim, o Cândido Lima da Silva Dias fez uma tese 
para professor titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le
tras da USP, que é um trabalho excelente. O que ele fez nessa 
tese foi feito simultaneamente por Kõthe e Grothendieck. Acho 
que o Cândido teve uma projeção muito significativa. Antes do 
Cândido, Joaquim Gomes de Souza também obteve certo desta
que internacional. Mas a·gente também não deve ser injusto: en
tre Joaquim Gomes de Souza e a escola de matemática que sur
giu em São Paulo houve muita gep.te com talento matemático. 
Teodoro Ramos, em São Paulo, Amoroso Costa e Lélio Gama, 
no Rio de Janeiro, Francisco Mendes de Oliveira Castro e pro
vavelmente outros tinham um talento matemático que não pos
so avaliar. Eles não encontraram nenhuma facilidade de traba
lho, mas mesmo assim produziram coisas boas. Eu encontrei mais 
facilidades que eles e outros têm encontrado mais que a gente, 
felizmente. 

- O senhor facilitou a carreira de muitos jovens matemáti
cos, orientando e indicando nomes para a concessão de bolsas. 
Quando come.çou a fazer isso? 

- Comecei a fazer isso a partir de mais ou menos 1950, quan
do voltei de Chicago e tornei-me pesquisador do CBPF. Foi gra
ças ao apoio do centro, sobretudo de Cesar Lattes e José Leite 
Lopes, que pude desenvolver esse tipo de atividade, em benefí-
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cio da matemática brasileira. Em 1952, graças à colaboração do 
Cândido Lima da Silva Dias, que era diretor do setor de pesqui
sas matemáticas do CNPq, conseguimos convencer algumas au
toridades do órgão a criar o IMPA e, a partir daí, foi através do 
IMPA que desenvolvi essa atividade. Entre 1952 e 1956, minha 
preocupação principal foi organizar a biblioteca do IMP A e pro
curar atrair alunos que demonstrassem possuir talento matemá
tico. Depois, em 1965, quando voltei de um período de quatro 
anos no exterior, passei a me dedicar mais à minha pesquisa pes
soal, embora continuasse procurando formar pessoal. 

-A biblioteca do IMPA é considerada uma das melhores do 
mundo. Qual a importância de boas bibliotecas na formação de 
úma cultura matemática, e em sua formação pessoal? 

-:- No caso das ciências e de muitas atividades, a biblioteca 
é uma fonte essencial a tudo o que já é conhecido. Senti isso muito 
claramente quando fui membro visitante do Instituto de Estu
dos Avançados de Princeton, que possui uma biblioteca de pri
meiríssima ordem. Lá, pude trabalhar com acesso fácil ao que 
precisava. 

- Qual a importância do computador na cultura matemáti
ca? Tem, ou ierá, importância tão grande quanto o acervo bi
bliográfico? 

- Creio que sim. Acho que o computador tem importância 
crescente no desenvolvimento .da matemática, mesmo em seto
res da matemática pura. 

- Summa Brasiliensis Mathematicae foi o primeiro periódico 
de matemática editado no Brasil e com circulação internacional? 
Fale de sua experiência como editor. 

- De fato, a Summa foi a primeira revista matemática brasi
leira de circulação internacional, mas infelizmente morreu por 
falta de recursos. Houve também o boletim da Sociedade de Ma
temática de São Paulo, interrompido quando foi criada a Socie
dade Brasileira de Matemática. A dificuldade principal para editar 
uma revista matemática era, e ainda é, a impressão de textos ma
temáticos. O problema não está na impressão em si, mas na apre
sentação gráfica desse tipo de texto. Na época da Summa, além 
de procurar material de boa qualidade para divulgar e buscar re
cursos onde fosse possível para subsidiar a revista, era necessá
rio encontrar uma tipografia adequada. O problema persiste até 
hoje: o atual boletim da Sociedade Mexicana de Matemática tem 
uma apresentação gráfica melhor que a de qualquer revista ma
t~mática brasileira. 

MARÇO DE 1991 

-De 1961 a 1970 o senhor coordenou o Instituto de Matemá
tica da UnB, em um período de grande conturbação política. Co
mo foi essa experiência? 

- Tornei-me coordenador do Instituto de Matemática da UnB 
a convite de seu primeiro reitor, Darcy Ribeiro. Com o golpe mi
litar de 1964, muitos dos meus melhores amigos na universida
de, como Roberto Salmeron, Jayme Tiomno e outros, pediram 
demissão. Eu, porém, decidi continuar, com a intenção de sal
var a parte matemática da UnB. Fiquei assim em uma situação 
politicamente difícil e fui alvo de críticas, mas afinal meus ami
gos compreenderam que eu não estava apoiando o governo mili
tar, mas sim procurando preservar a obra de Darcy Ribeiro. 

- Como o senhor avalia a matemática que se fazia no início 
de sua carreira em comparação com a atual? 

- A matemática que se fazia no início da década de 1940, 
quando fui para a Escola de Engenharia, era a geometria e o cál
culo - uma matemática elementar. Apenas com a vinda dos es
trangeiros e a formação da escola matemática de São Paulo é 
que a matemática brasileira começou a se desenvolver. Naquele 
tempo, a matemática argentina era muito superior à brasileira. 
Acho que a partir da criação do IMP A a matemática brasileira 
se desenvolveu mais. 

- Que centros de pesquisa o senhor destacaria como os mais 
expressivos atualmente? 

- Sou suspeito para responder a essa pergunta, mas tenho a 
impressão de que, no momento, o Rio de Janeiro tem maior pe
so matemático, por causa da existência do IMPA, da PUC e da 
UFRJ. Em seguida vem São Paulo, por uma diferença pequena. 
É_ preciso levar em conta, também, Campinas. Acho que as ci
dades do Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas são os princi
pais centros matemáticos do país. Depois vêm Brasília, São Car
los, Recife, Fortaleza e Porto Alegre. 

- A que atribui a formação desses centros matemáticos? 
- O desenvolvimento de qualquer área depende do apareci-

mento de pessoas com capacidade de liderança e energia sufi
ciente. Numa determinada época, isso surgiu em São Paulo. Em 
outra, verificou-se no Rio de Janeiro. Isso é obra do acaso. Cla
ro que o dinheiro ajuda, ajuda muito, mas acho que o principal 
fator é mesmo o acaso. Como disse Salomon Lefschetz, mate
mático russo radicado nos Estados Unidos, a disponibilidade de 
verbas é fundamental e ajuda o desenvolvimento da matemáti
ca, mas o aparecimento de pessoas de genuíno talento e com ca
pacidade de liderança não tem nada a ver com as verbas. 

A Bahia é um exemplo curioso: embora seja um estado im
portante culturalmente, na matemática não se desenvolveu. Fo
ram feitas tentativas para incentivar a matemática na Bahia, in
clusive através de Omar Catunda, que contribuiu muito para o 
desenvolvimento da matemática na USP e, ao se aposentar, 
transferiu-se para Salvador. Também Rubens Lintz esteve um 
período em Salvador. Não obstante essas e várias outras tentati
vas que fizemos através do IMPA, a matemática na Bahia per
maneceu modesta. Na minha opinião, a explicação está na au
sência de pessoas com capacidade de liderança e que conseguem 
fazer milagres mesmo com poucas verbas. 

- O senhor acha que a pesquisa feita em institutos isolados, 
como o CBPF e o IMPA, tem mais chance de sucesso do que a 
realizada nas universidades? _ 
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- Quando o CBPF foi criado, Joaquim da Costa Ribeiro, en-
. tão ·professor de física da Faculdade Nacional de Filosofia, foi 
contra. Não por mesquinharia, mas porque ele achava que o cen
tro iria fazer fora da universidade o que deveria ser feito dentro. 
Em parte ele tinha razão, porque o que se pretendia era, de fato, 
fazer o que não poderia ser feito na universidade, devido às pe
culiaridades e entraves que nos eram colocados - e que não sur
giram na USP, por exemplo. Também quando Cândido Lima da 
Silva Dias e eu tentamos criar o IMPA, Costa Ribeiro, que era 
diretor científico do CNPq, foi contra, e argumentava da mes
ma maneira: que iríamos fazer no IMP A o que poderia ser feito 
na universidade. Mas não havia condições na universidade. Só 
conseguimos criar o IMPA porque o Arthur Moses, presidente 
da Academia de Ciências, e o almirante Álvaro Alberto da Cos
ta e Silva, presidente do CNPq, foram a favor da idéia. 

O CBPF e o IMPA foram criados e se tornaram centros im
portantes para o desenvolvimento da física e da matemática no 
Rio de Janeiro e no Brasil. São instituições que tiveram influên
cia irradiante em vários estados, principalmente graças à cria
ção dos cursos de pós-graduação em física e matemática, que du
rante um determinado período figuraram entre os melhores do 
Brasil. Quer dizer: existiram razões determinantes para a cria
ção do CBPF e do IMP A, mas com a implantação posterior, pau
latina e gradual, da pós-graduação nas principais universidades 
brasileiras, o ponto de vista de Costa Ribeiro passou a ter tam
bém razão: a existência da pós-graduação no CBPF e no IMPA 
perdeu uma boa parte da razão de ser. O Laboratório Nacional 
de Computação Científica (LNCC}, por exemplo, foi criado e 
nunca se cogitou de implantar pós-graduação lá. Pessoalmente 
acho que estão certos, que institutos como o CBPF e o IMPA de
vem existir como centros de pesquisa - recebendo alunos de pós
graduação, professores e pesquisadores visitantes, fornecendo 
bolsas de estudo etc. - mas não devem se propor à pós
graduação, apenas à pesquisa. A meu ver a fase de pós-graduação 
no IMP A e no CBPF está superada. 

- Não há o risco de se retirar da universidade a atividade de 
pesquisa, deixando a ela apenas o ensino? 

- Acho que esse risco não existe. Nos Estados Unidos e na 
França, onde vivi e cuja situação conheço, existem universida
des que se dedicam à pesquisa e outras que só fazem ensino. Em 
ambos os casos, são excelentes. Tem sentido existirem universi
dades que só se dediquem ao ensino. Agora, as melhores univer
sidades, como a USP, a UFRJ, a Unicamp e a UnB, não podem 
esquecer a pesquisa. No meu entender, não há um divórcio en
tre pesquisa e ensino. O ensino é importante para produzir mas
sa crítica - professores e pesquisadores - e a pesquisa na uni
versidade é importante do ponto de vista social e internamente, 
para remodelação do próprio ensino. O professor que não está 
em co_ntato com a pesquisa se cristaliza e ensina a matemática 
da mesma maneira ultrapassada que aprendeu. As boas univer- · 
sidades terão que desenvolver ensino e pesquisa ao mesmo tem
po, através de institutos de pesquisa de caráter universitário, co
mo o Instituto de Princeton, o Instituto de Ciências Matemáti
cas de Berkeley, o Instituto de Ciências Matemáticas de Minne
sota. Ao mesmo tempo, devem também existir institutos de pes
quisa isolados, dedicados às aplicações da ciência, como aconte- . 
ce em vários países. 

- Tem sido observado que as principais universidades do país 
estão com seus quadros completos e os novos matemáticos não 
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estão encontrando lugar para trabalhar. Na sua opinião, qual 
deveria ser a solução para isso? 

- Seria importante que indústrias, laboratóríos de pesquisa 
industriais ou mesmo instituições que aparentemente nada têm 
a ver com a matemática atentassem para as possíveis aplicações 
da matemática e passassem a oferecer oportunidades profissio
nais aos matemáticos. Isso é feito nos Estados Unidos; a área 
tecnológica solicita muitos matemáticos. Na medida em que isso 
venha a acontecer no Brasil, as universidades certamente reagi
rão, procurando atrair para seus quadros profissionais de valor, 
que estarão fora da universidade, mas que poderiam estar nela. 

- O senhor está sugerindo uma concorrência entre a univer
sidade e as empresas pelos profissionais? 

- A concorrência é a única maneira de fazer as pessoas pro
duzirem o máximo e melhorarem seu nível. A formação dos ma
temáticos deve permitir que se dediquem à matemática pura ou 
aplicada, dentro ou fora da universidade. A existência de um mer
cado de trabalho externo à universidade acabaria por desenvol
ver as universidades. 

- Como avalia a matemática brasileira em relação à produzi
da no exterior? 

- Na niinha opinião, Argentina, Brasil e México, em ordem 
alfabética, são atualmente os principais centros da matemática 
latino-americana. Depois desses três países, creio que vêm o Chile 
e o Peru. O Uruguai também foi, quando eu era garoto, exce
lente centro matemático, mas por razões políticas destruiu-se a 
escola matemática uruguaia. Na atualidade, existem excelentes 
matemáticos uruguaios, como por exemplo José Luís Massera, 
Rafael Laguardia, Gunther Lumer e Juan Schaeff er, os dois úl
timos hoje radicados no exterior. Não há dúvida que, desde que 
me entendo por estudante de matemática, o Brasil se desenvol
veu incrivelmente e sua situação hoje é muito melhor que no pas
sado. Apesar disso, estamos muito distantes do que é feito no 
mundo. Mesmo considerando a América Latina como um único 
país, estamos muito aquém da produção dos outros países. A 
Rússia e os Estados Unidos são os melhores do mundo em mate
mática, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo. 
Japão, França, Suécia, Alemanha, Itália, Holanda, Dinamarca, 
Bélgica, Inglaterra e Polônia, todos esses países produzem uma 
matemática melhor que a da gente. Também porque o mercado 
de trab.alho no Brasil não oferece condições· e salários adequa
dos e alunos brilhantes acabam migrando para outras áreas. 

- Que direção o senhor indicaria para a matemática brasilei
ra? Para onde devem convergir as atenções, os financiamentos 
e os talentos? O que deve ser considerado prioridade? 

- É preciso fazer o que se faz nos Estados Unidos e na Fran
ça: os órgãos financiadores precisam se inteirar de quem são os 
melhores pesquisadores na área e, em função disso, incentivar 
o desenvolvimento desses grupos. Mas é preciso que essa seleção 
seja feita com critério. Meu conselho é esse: saber, em determi
nado momento, quem são os pesquisadores de real valor e de
senvolver a matemática, em função de seus projetos. Não se tra
ta de desenvolver uma área do conhecimento simplesmente por 
seu valor intrínseco. Trata-se de valorizar o melhor. Definir os 
critérios de eleição do melhor não é fácil. No entanto, acho que 
esse é o princípio que deve nortear o pensamento dos órgãos fi
nanciadores - CNPq, Capes, Faperj e Fapesp - e o desenvol
vimento da sociedade brasileira. É preciso investir no talento. 

VOL. 12/ N? 71 CIÊNCIA HOJE 



■ 

A Souza Cruz é muito mais 

do q~e você imagina. Ela é um grupo 

voltado para o desenvolvimento 

industrial e social do país. 

Sua atuação gera mais de 

100 mil empregos diretos e indiretos 
. 

e arrecada cerca de US$ 2 bilhões 

em impostos por ano, que possibilitam 

a construção de muitas obras de 

valor social. 

IL. 
Mas a Souza Cruz também 

projeta o Brasil no exterior. Suas 

empresas levam produtos brasileiros 

a cerca de 50 países em vários 

continentes, totalizando mais 

de US$ 200 milhões por ano em 

exportações. Isso significa 

reconhecimento internacional pela 

nossa qualidade e divisas importantes 

para o nosso desenvolvimento. 

O BRASIL E O BRAZIL PODEM 
CONTAR COM A SOUZA CRUZ. 

Souza Cruz 1•, 
Companhia Souza Cruz Indústria e Comércio 
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1 nstituto de Pesquisas em Planejamento Urbano e Reg ional, 
Universidade federal do Rio de Janeiro 

A s assessorias jurídicas dos movimen
Ji\ tos sociais tiveram muita importância 

na construção de uma prática que susten
tou a crítica ao autoritarismo, durante o 
processo de democratização da sociedade 
brasileira. Elas devem ser lembradas, em 
primeiro lugar, porque atuaram na esfera 
da defesa dos direitos civis e políticos, en
volvendo-se, então, com a arbitrariedade 
das prisões políticas e dos inquéritos mili
tares. Em segundo lugar, porque estende
ram sua atuação para o campo dos ditos 
direitos sociais e econômicos. Sua contri
buição nas lutas fundiárias é importantís
sima, constituindo o que chamo de 'direi
to insurgente'. 

Embora a elaboração teórica deva serre
metida a advogados que publicaram traba
lhos de direito civil, trabalhista e penal sob 
tal denominação, permito-me incluir den
tro da rubrica 'direito insurgente' outras 

contribuições, dedicadas ao espaço urbano. 
Em comum, elas aceitam a idéia de que a ci
dade tem uma função social, de que to
da a população urbana tem direito à cida
de e de que o direito de construir deve ser 
concessão do poder público municipal, se
parado do direito de propriedade. 

O trabalho de assessoramento jurídico, 
embora fundamental, não está livre de con
tradições. Sua marca registrada, comove
remos, é a distinção feita por esses asses
sores entre trabalho técnico e político. O 
privilégio que as segundas atividades têm 
sobre as primeiras constitui o cerne do pro
blema com que se defrontam. 

Para discutir tais questões, tomo como 
exemplo o trabalho do Centro de Defesa 
de Direitos Humanos Bento Rubião. Ele 
não se diferencia substancialmente das de
mais assessorias jurídicas existentes no Rio 
de Janeiro. Suas características, que exa-
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mino em seguida, sinteticamente, são: a 
criatividade, o advento de novas relações 
entre advogados e clientes, a descrença no 
Judiciário, o respeito às práticas popula
res, a conscientização, a participação e a 
crítica às práticas paternalistas. 

Por criatividade entendo uma prática al
ternativa do direito. A legislação e o pro
cedimento judiciário, de acordo com os as
sessores, operam contra o interesse das po
pulações por eles representadas. Nas ques
tões fundiárias, o direito dos proprietários 
tende, por exemplo, a ofuscar os tênues di
reitos dos posseiros. O trabalho, portan
to, obriga a uma constante busca de novas 
interpretações dos dispositivos legais, ou a 
uma reutilização de instrumentos jurídicos 
pensados para usos diversos, o que confor
ma uma prática alternativa do direito. Es
sa prática alternativa corresponde à des
crença no Judiciário. Os assessores com
partilham a idéia de que a Justiça não é 
neutra, sendo o Judiciário incapaz de aten
der às demandas das classes populares. 

Além disso, estabelecem-se nesses casos 
novas relações advogado-cliente. As rela
ções habituais entre advogados e seus clien
tes são formais. Elas se estruturam ao re
dor da procuração pela qual o outorgante 
transfere toda a iniciativa da solução do 
conflito para as mãos do profissional. Ora, 
como a Justiça está em questão e hão de se 
descobrir novos meios de atuar, os ad
vogados querem compartilhar com os clien
tes as incertezas de um processamento le
gal que lhes é, em princípio, adverso. Nes
se sentido, o cliente é co-responsável pelas 
escolhas feitas no processo. 

Há também grande respeito às práticas 
populares. Os adv0gados se colocam como 
aliados da população e reconhecem que es
se universo pensa e -age de forma diferen
ciada. Decorre daí que os assessores afir
mam sempre que respeitam essa diversida
de. Na prática, observa-se que o tal respeito 
é invocado no convívio com os grupos re
ligiosos - advogados ateus atendem a gru
pos católicos, assessores católicos socorrem 
grupos crentes. 

Outro ponto importante é a conscienti
zação: os assessores compartilham a idéia 
de uma profunda mudança social. Reco
nhecem a limitação de seu trabalho profis
sional, mas valorizam seu papel de agen
tes conscientizadores da população oprimi
da, sobretudo porque sabem que ''não é 
através da lei que se vai conseguir as con
quistas sociais desejadas", como afirma O. 
A. Rocha em seu texto 'O advogado po
pular e o Judiciário', incluído na coletânea 
Direito Insurgente (RJ, Apoio Jurídico Po-
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pular - AJUP, 1988). Essa conscientização 
leva ao outro fator: a participação. Cons
cientes dos problemas, os indivíduos devem 
tomar suas decisões e agir. Privilegia-se a 
atuação coletiva junto à administração. 

Essa prática alternativa do direito seba
seia na crítica às práticas paternalistas. As 
assessorias se distinguem de outros agen
tes que atuam no mesmo meio social, nu
ma perspectiva filantrópica. Nesse sentido, 
criticam a dádiva caridosa que se apieda e 
nada faz para modificar a situação. 

Obedecendo à forma como classificam 
suas ações, temos que as três primeiras ca
racterísticas compõem o perfil técnico
jurídico da advocacia insurgente enquan
to as quatro últimas marcam seu caráter 
militante. Em poucas palavras, de um la
do fica o trabalho com o processo e, de ou
tro, o trabalho fora do Judiciário, ambos 
marcados por paradoxos, que levam os as
sessores a uma virtual paralisia. A ação 
criativa (reinterpretando dispositivos, por 
exemplo) é contraposta pela descrença no 
Judiciário, que recomenda nada fazer ju
dicialmente. Da mesma forma o respeito 
às práticas populares se opõe, às vezes, às 
práticas de conscientização/participação. 

A virtual paralisia, todavia, se resolve no 
curso das violentas questões de terras: 
privilegia-se então o embate político (cons
cientização/participação) em detrimento da 
atuação técnica (criatividade, novas rela
ções com cliêhte). Dessa forma, a descren
ça no Judiciário se traduz na exclusão de 
qualquer prática jurídica. Resulta daí o 
abandono dos processos e, em contrapar
tida, uma valorização de entendimentos 
com os diversos níveis de governo na bus
ca de uma solução negociada, geralmente 
possibilitada por desapropriações. 

Os assessores jurídicos transformam-se, 
assim, em assessores políticos, muito em
bora, enquanto advogados, não estejam 
qualificados para a tarefa. Conseqüente
mente, os avanços técnicos tendem a ser 
muito lentos. 

A idéia de que o Judiciário é incapaz de 
resolver as questões de terras se funda na 
constatação de que, numa sociedade de 
classes, sendo este poder uma instância de 
dominação, preocupa-se em manter o sta
tus quo. Como afirma J. R. L. Lopes em 
Direito, justiça e utopia (RJ, AJUP, 1988): 
''O direito positivado pelo Estado e suas 
instituições e organizações não são capa
zes de responder às demandas formuladas 
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pelos grupos organizados das classes popJ 
lares. Esta dificuldade não é acidental, mas 
faz parte de um conjunto de relações eco
nômicas e políticas, as quais constituem no 
Brasil - e na América Latina em geral -
um sistema social feito para funcionar ape
nas para uma parcela da população.'' 

Cabe lembrar que o processo individua
liza questões genericamente tratadas pela 
lei. O Judiciário, nesse sentido, avalia a 
particularidade dos fatos, contrapondo-os 
à norma abrangente. Dois problemas de
correm daí. Os fatos, avaliados longe da 
sua ocorrência, são vistos de forma roti
neira e as inovações na interpretação da lei 
tendem a não ocorrer. Em segundo lugar, 
e em decorrência disso, o Judiciário, lugar 
da solução de conflito, esvazia-se de suas 
funções, sendo estas resolvidas no âmbito 
do Executivo. As repercussões deste apa
gamento do Judiciário sobre o processo de 
democratização da sociedade são evidentes. 

As assessorias acabam investindo menos 
na argumentação jurídica, privilegiando o 
enfrentamento extralegal. Criou-se, assim, 
uma prática pouco ortodoxa de defesa da 
posse: além dos pedidos nos autos, os as
sessores passaram a conclamar a imprensa 
e a concentrar os despejados no fórum, pa
ra que sua visibilidade transformasse uma 
questão jurídica em uma questão social a 
ser resolvida pelo Judiciário. Perdendo na 
Justiça, restava sempre o apelo ao Execu
tivo, a quem cabia desapropriar a terra, 
passando-a para os posseiros. 

Embora lentos, cabe ressaltar, ocorreram 
grandes avanços: cada vez menos reintegra
ções liminares são concedidas e o direito · 
de retenção por benfeitorias é ponto pací
fico nas decisões. Ora, o direito, apesar do 
justo ceticismo dos assessores, como afir
ma Lopes (em livro já citado), "não é um 
meio de dominação tão reflexo e tão mi
mético· da estrutura econômica''. A prin-
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cipal razão é que, instituindo-se enquanto 
controle social, ele se afirma para toda a 
socíedade e não parte dela. Na produção 
de normas genéricas está aberto o espaço 
para a contradição. 

Nessa perspectiva, na ausência de polí
ticas habitacionais eficientes, cresce a ca
da dia a importância das ocupações de terra 
como solução para a moradia. Pouco tem 
sido feito, no entanto, na direção da defe
sa jurídica das ocupações recentes. Nossa 
legislação garante o direito de retenção ape
nas para posses com mais de um ano e um 
dia; ficando a posse nova sem defesa. As 
soluções têm sido encaminhadas quase ex
clusivamente pelo Executivo, através d~s 
desapropriações em geral. 

As assessorias promovem reuniões com 
associações de moradores de áreas sob 
ameaça de despejo para demonstrar os li
mites da legislação. Nessas discussões, va
lorizam a participação direta da população 
na busca da solução dos conflitos. Esse en
caminhamento político é privilegiado pela 
ássessoria e tem dois momentos: a tomada 
de consciência da população e a mobiliza
ção para a ação (negociações, manifesta
ções públicas, confrontos). 

Esse trabalho junto à população tende 
a se complicar quando o movimento tem 
diferentes assessores. Nesses casos, fre
qüentemente, eles passam a competir en
tre si. As rivalidades são geralmente mar
cadas por acusações mútuas de paternalis
mo, para indignação do acusado, que se vê 
sempre como agente conscientizador. O 
que ninguém admite, nessas escaramuças, 
é que existem diferentes projetos para os 
assessorados. 
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Acredito que são justamente as divergên
cias entre os diversos projetos, ou estraté
gias de luta, as causas dos embates. Assim, 
fazer ou não acordo, negociar com esta 
agência do governo ou com outra, organi
zar ou não uma passeata, podem ser as cau
sas reais das cisões dos movimentos coleti
vos. Os assessorados, nestas situações, 
movem-se com grande sabedoria, estabe
lecendo as alianças que mais lhes convêm, 
para desespero dos assessores. 

Assessores e assessorados, sabe-se, são 
de classes diferentes. Além disso, a hete
rogeneidade que existe hoje nas grandes ci
dades nos obriga a reconhecer que diver
sos universos culturais coexistem e nego
ciam o cotidiano. Desta forma, os itens de 
uma pauta reivindicatória hão de ter sig
nificados distintos tanto para assessores 
quanto para assessorados, uma vez que am
bos ocupam lugares próprios nos seus res
pectivos universos culturais. Refiro-me à 
importância que os serviços urbanos e a 
propriedade da terra têm para as classes po
pulares. Tais carências, segundo inúmeras 
análises, seriam percebidas como direito. 

Em diversas situações, percebi que a no
ção de direito, remetida ao acesso à terra 
e à prestação de serviços urbanos, faz par
te do universo. simbólico dos assessores e 
não dos assessorados. Os assessores deman
dam direitos enquanto os assessorados re
correm à 'ajuda' do governo em função de 
sua necessidade e em face da 'obrigação' 
social do governo. Ocorre, às vezes, um 
contrabando de idéias de um grupo para 
o outro. Observei uma enorme capacida
de de uns em expressar suas demandas ao 
modo dos outros, num discurso mimético. 
Os assessorados, que habitualmente expres
sam sua relação com a terra em termos de 
necessidade, podem adotar o repertório dos 
assessores para negociar com determinadas 
agências governamentais, passando a ex
pressar a mesma relação em termos de di
reito. Essa mímica é avaliada pelos asses
sores como resultante do trabalho bem
sucedido de conscientização. 

As avaliações produzidas pelos próprios 
assessores, acredito, têm um efeito muito 
perverso. Elas tendem a medir a atuação 
segundo o grau de conscientização supos
tamente obtido, sem questionar a dimen
são técnica que permanece inalterada. As 
perdas . no Judiciário ratificam a aludida 
descrença e reforçam a necessidade de cons
cientização. O viés da análise coloca adis
cussão num círculo vicioso, numa profe
cia que se cull_lpre necessariamente. 

No campo técnico, muito resta a ser fei
to. Não existe, por exemplo, nenhum es-
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tudo sistemático sobre o comportamento 
dos juízes e dos tribunais em matéria pro
cessória e nem sobre a substância dessas de
cisões. No campo da política, faz-se urgen
te uma avaliação do objetivo da conscien
tização/participação. Se, por um lado, os 
limites da conscientização já foram vistos, 
é preciso lembrar que s1,1a meta consiste em 
transformar os indivíduos em cidadãos
horário integral. Eles devem dominar o uni
verso complicadíssimo da cidade, da admi
nistração, da Justiça, para participar. 

Ora, isso significa ignorar completamen
te a divisão social do trabalho, na medida 
em que todos devem conhecer diversos as
suntos para poder racionalmente decidir so
bre os rumos a serem tomados. Esta linha 
de raciocínio pressupõe que as classes po
pulares conheçam todo o organograma ur
bano que as camadas médias desconhecem, 
e nem se espera que conheçam, e que se
jam militantes de plantão transformando 
a sociedade. Se esse projeto é possível pa
ra algumas lideranças, ele certamente é im
pensável para a população em geral. 

Cabe lembrar finalmente que, no proces
so de democratização da sociedade brasi
leira, tal como se encontra explicitado pe
las assessorias jurídicas, o controle do Exe
cutivo tem sido pensado através desse sis
tema de co-gestão, isto é, de um sistema 
que prevê· a população junto ao Executi
vô, demandando direitos, exigindo a garan
tia e a execução dos direitos conquistados. 

As assessorias jurídicas não vaioriza
ram até então o papel que o Judiciário po
de desempenhar nesse processo de redefi
nição da cidadania. Se é verdade que os 
movimentos traduzem as necessidades da 
população em termos de direitos, as asses
sorias o fazem longe do Judiciário, que é 
o lugar por excelência da reivindicação de 
direitos.· 
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GCOBO 
CIEnCIR 
No mundo inteiro, a ciên

cia e a ecologia estão se unin
do cada vez mais. A Fundação 
Roberto Marinho resolveu apro
xi mar as duas ao máximo. A 
partir de agora, o Globo Ciên
cia e o Globo Ecologia vão ao 
ar no mesmo dia: domingo. 

As suas manhãs de domin
go na Globo vão render mui
to mais. 

7:40h 

M 
FUNOAÇÃO ROBERTO MARINHO 

DOMINGO 

Você acorda cedo e descobre 
no Globo Ciência como os avan
ços científicos podem melhorar o 
seu dia-a-dia. Logo dep_ois, a Na
tureza invade sua casa. E o Globo 
Ecologia, mostrando as maravi
lhas do.planeta e as lutas para a 
preservação do ecossistema. 

Globo Ciência e Globo Ecolo
gia. Juntos, eles vão dar a maior for
ça às suas m~nhãs de domingo. 

8:10h 



O LEITOR PERGUNTA 

A base da alimentação dos cupins é ce
lulósica. E a madeira, com seu alto 

teor de celulose, é o alimento preferido de 
numerosas espécies desses insetos. A celu
lose é uma substância orgânica de difícil di
gestão, constituída de polissacarídeos, cu
ja unidade fundamental é a molécula de ce
lobiose. (açúcar com duas moléculas de gli
cose). Para degradá-la é necessário um po
deroso arsenal enzimático. 

Poucos animais que se alimentam de ma
deira conseguem digerir a celulose usando 
seus próprios complexos enzimáticos. En
tre eles destacam-se moluscos lignívoros 
(p.ex.,- Xy/ophaga), larvas de besouros ce
rambicídeos (p.ex., Hylotrupes baju/us)_e 
outros coleópteros. Os outros só conse
guem fazê-lo em associação com micror
ganismos simbiontes (do grego symbion, 
ontos: 'que vive junto com outro'), capa
zes de degradar a celulose ingerida. É oca
so dos gulosos cupins, de algumas formi
gas e das baratas. 

Os cupins são insetos da ordem Isopte
ra, caracterizados pelo comportamento co
lonial, desenvolvimento de castas morf o
logicamente distintas e metamorfose in
completa. Conforme a espécie, suas prefe
rências alimentares variam de madeira in
tacta a folhas, grama, húmus, detritos ve
getais e até mesmo fezes de herbívoros. 
Também perfuram plástico, concreto e ou
tros materiais de dureza considerável que 
se interponham em seu caminho, mas sem 
o objetivo de alimentar-se. 

Na pança - uma dilatação do intestino 
posterior do cupim -, protozoários ou 
bactérias simbiontes encontram um meio 
adequado à sobrevivência, isto é, um meio 
anaeróbico, porque eles não se multiplicam 
e até morrem na presença de oxigênio. Ao 
mesmo tempo, permitem que seu hospedei
ro se alimente de celulose e derivados, co
mo papel, papelão e tecidos de algodão. 
Todas as evidências são de que as relações 
entre ambos representam um mutualismo 
verdadeiro, pois com sua capacidade de di
gerir madeira sã, os simbiontes tornam-se 
indispensáveis à sobrevivência dos cupins. 
Sabe-se hoje que, da celulose ingerida pe
los cupins, 2/3 são digeridos por seus fla
gelados simbiontes e apenas 1/3 por eles 
próprios. Flagelados que comem madeira 
e fragmentos de vegetais também existem 
no intestino posterior de qualquer barata. 
Uma delas, Cryptocercus punctulatus, das 
Montanhas Rochosas (EUA), alimenta-se 
de madeira podre e abriga uma fauna sim
biôntica bastante rica e muito semelhante 
à dos cupins. 

A produção de enzimas celulolíticas pe-
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FERNANDO GROSSMANN, SÃO PAULO (SP), PERGUNTA: 

''Qual a base da alimentação dos cupins? Quem coleta 
o alimento na sociedade dos cupins? Todos os cupins que 
se alimentam de madeira possuem protozoários simbion
tes? Pode-se controlar os cupins através dos simbiontes?'' 

ANA MARIA COSTA LEONARDO, DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTA
DUAL DE SÃO PAULO (CAMPUS DE RIO CLARO), RESPONDE: 

lo próprio cupim explica por que ele con
segue sobreviver algumas semanas depois 
que seus protozoários são mortos pela ex
posição ao oxigênio. No entanto, os cupins 

· morrem em um prazo relativamente curto 
e isto acontece porque a digestão da celu
lose realizada somente pelo inseto não lhes 
assegura todas as necessidades energéticas. 
Não se sabe ainda a natureza exata das ce
lulases secretadas pelos cupins e por seus 
flagelados. Sabe-se, porém, que elas desdo
bram a celulose em seu constituinte final 
- a glicose -, usada pelo cupim como 
fonte energética. 

A simbiose com zooflagelados está pre-

FIGURA 1A. Esquema do tubo digestivo do cupim Ser
ritermes serrifer, com especial evidência da pança 
intestinal. 

sente em cinco famílias de·cupins inferio
res: Kalotermitidae, Rhinotermitidae, Mas
totermitidae, Hodotermitidae e Serritermi
tidae, que constituem 25% das espécies 
existentes. A tomada de alimento pelos sim
biontes se faz através de uma zona deno
minada trófica, que cobre geralmente a 
parte posterior do corpo. O interessante 
nesse tipo de alimentação é que as partícu
las de madeira que flutuam no líquido da 
pança intestinal ficam em contato direto 
com o citoplasma do protozoário e não 
dentro de vacúolos. 

Algumas espécies de cupins preferem 
alimentar-se de madeira já degradada por 

1 

FIGURA 1B. Esquema do tubo digestivo de um cupim 
de madeira seca (Kalotermitídeo), cuja pança é bas
tante volumosa. 
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FIGURA 2. Corte da pança intestinal de Serritermes serrifer ao microscópio óptico (350x). 
b: bactérias, 1: lúmen da pança, m: fragmentos de madeira ingeridos, p: protozoários flagelados, pa: parede 
da pança. 

fungos, que decompõem substâncias repe
lentes ou tóxicas para esses insetos. Outras 
desenvolveram o intrigante hábito de cul
tivar jardins de fungos como alimento. Ho
je sabe-se que há uma maior especificida
de dos cupins em relação às condições da 
madeira do que ao tipo de vegetal. Em al
guns casos há uma interação bastante com
plexa cupim-fungo e comprovou-se que 
madeiras atacadas por fungos, já em pro
cesso de deterioração, apresentam substân
cias que atraem o inseto. 

O operário dos cupi~s é a casta que do
mina a dinâmica nutricional da colônia. É 
ele quem sai em busca da comida e tam
bém quem processa o alimento dos demais 
companheiros. Os operários alimentam as 
ninfas jovens, os soldados (casta diferen
ciada por mandíbulas preparadas para a lu
ta e não para a alimentação) e os reprodu
tores. Isto é feito com alimento mastigado 
e regurgitado (alimentação estomodeal) ou 
expulso do intestino (alimentação procto
deal), que é passado às castas dependen
tes. Tais processos, denominados trofalá
xis, são muito comuns entre esses insetos. 

Quanto à digestão celulósica, que se pro
cessa de forma diferente segundo a espé
cie, podemos distinguir três categorias de 
cupins: 1) cupins inferiores, sempre asso
ciados com protozoários flagelados; 2) cu
pins superiores (família Termitidae), asso
ciados com bactérias simbiônticas e 3) cu
pins que cultivam fungos. Os membros da 
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primeira categoria (que não pertencem à fa
mília Termitidae) abrigam uma fáunula 
composta de diversos protozoários que se 
desenvolvem na pança. 

Esses protozoários foram descobertos 
por C. Lespes em 1856, mas até 1897 se pen
sava que fossem parasitas. Sabe-se hoje que 
estão associados a inúmeras bactérias, prin
cipalmente espiroquetas, algumas livres 
dentro do lúmen do intestino do cupim, ou
tras ligadas a bactérias filamentosas, ou
tras entre os flagelos dos protozoários. Elas 
são encontradas constantemente dentro do 
núcleo ou do citoplasma do protozoário, 
mas ainda se desconhece o significado desta 
presença. Outra característica, percebida 
por meio de microscópio comum, é a pre
sença, ao redor dos flagelados, de uma ca
pa bacteriana complexa, freqüentemente 
específica, cujo papel também não está de 
todo esclarecido. Esse envoltório é, às ve
zes, fagocitado em parte pelo protozoário 
portador. 

Entre os cupins inferiores, os flagelados 
estão presentes no intestino posterior de to- . 
dos os indivíduos que se alimentam de ma
deira-: ninfas mais velhas, operários e sol
dados. Não aparecem, porém, nas castas 
nutridas por saliva, geralmente constituí
das por sexuados funcionais (rei e rainha) 
e por todas as ninfas jovens. Quando saem, 
em revoada para fundar novas colônias, os 
sexuados alados, conhecidos popularmen
te como siriris ou aleluias, também carre
gam em suas panças uma massa de proto- . 

. zoários flagelados. Estes simbiontes lhes 
são indispensáveis durante o início da for
mação da nova colônia, quando o par real 
ainda se alimenta de madeira. Mais tarde, 
quando passam a ser alimentados com sa
liva, vão perdendo pouco a pouco todos os 
simbiontes, que deixam de ser necessários. 

Antes do vôo nupcial, os alados elimi
nam parte dos flagelados, talvez para di
minuir seu peso e facilitar o vôo. Depois 
das mudas, os cupins também perdem seus 
flagelados, e só se reinfestam através da ali
mentação proctodeal. Esta alimentação, 
praticada apenas pelos cupins inf ~riores, 
provém da última porção do tubo digesti
vo. É semilíquida, rica em simbiontes in
testinais e muito diferente das pelotas sóli
das de fezes. O indivíduo só a excreta em 
resposta a estímulos tácteis por parte de ou
tros cupins da colônia. 

A quantidade de simbiontes varia de 
acordo com a casta, faixa etária e peso to
tal do inseto. Assim, por exemplo, para o 
gênero Zootermopsis, calcul_a-se que os 

FIGURA 3. Aspecto da parede (pa) da pança intestinal 
do cupim Serritermes serrifer ao microscópio eletrô
nico. Notar a disposição das bactérias (bl que estão 
presas à cutícula (cl luminal (2700x). 
1: lúmen· da pança, mt: musculatura, n: núcleo. 
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protozoários representem de 30 a 350/o do 
peso das ninfas mais velhas e cerca de 170/o 
do peso dos soldados. As fáunulas de pro
tozoários que vivem no intestino dos cu
pins pertencem a espécies da ordem Hyper
mastigida, caracterizada pela capacidade de 
ingerir partículas de madeiras. Mesmo 
quando instaladas em locais diferentes, co
lônias de cupins da mesma espécie abrigam 
essas f áunulas, geralmente compostas de 
duas a dez espécies. 

Experiências indicam também certa es
pecificidade dos protozoários para com 
seus hospedeiros, mas esta não é muito ri
gorosa, uma vez que os flagelados subsis
tem sem demasiado prejuízo com a trans
ferência de uma espécie para outra. 

Existem, entretanto, cupins que não pos
suem protozoários simbiontes no trato di
gestivo. Eles constituem 750/o das espécies, 
e pertencem à família Termitidae. Às ve
zes esses cupins - chamados cupins supe
riores - abrigam protozoários intestinai , 
cujo número e composição não diferem da
queles encontrados em outros insetos e in
vertebrados, bem como no tubo digestivo 
dos vertebrados, sem que qualquer relação 
mutualística pareça estar envolvida. Mui
tos dos cupins superiores se alimentam de 
madeira e, como os inferiores, precisam de 
enzimas específicas para digeri-la. Em ge
ral, contudo, ingerem madeira muito mais 
deteriorada e as enzimas celulásicas (celu
lases e celobiases) que produzem são sin
tetizadas sobretudo pela parede do intesti
no médio, cuja atividade é comprovada
mente secretora. 

A estrutura da parede da pança dos cu
pins superiores não evidencia sua partici
pação na produção de enzimas digestivas. 
Nesses cupins, assim como nos inferiores, 
a pança abriga rica flora bacteriana que po
de estar livre ou ligada à sua parede. As
sim, as celulases e celobiases ali existentes 
devem ser produzidas pelas bactérias, uma 
vez que os flagelados estão ausentes. 

Outro tipo de digestão da celulose é en
contrado nos cupins que cultivam fungos. 
Exemplo típico são os térmitas africanos 
da subfamília Macrotermitinae. Eles cul
tivam em seus ninhos fungos basidiomice
tos do gênero Termitomyces, que fazem a 
pré-digestão da celulose e da lignina em 
fragmentos vegetais. Além do alimento pré
digerido, os fungos lhes fornecem um su
plemento de enzimas, vitaminas e nitrogê
nio. No Brasil esse alto grau de especiali
zação ~parece em formigas, como as saú
vas, e não em cupins (ver 'Formigas corta
deiras: a linguagem dos odores', em Ciên
cia Hoje n? 35). 
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RGURA 4. Protozoários flagelados de Serritermes serrifer ingerindo fragmentos de madeira (flechas) no lú
men da pança intestinal (800x). 
b: bactérias, p: protozoários flagelados, m: madeira ingerida. 

Atualmente a pesquisa se volta para o con
trole dos cupins atravé~ da eliminação dos 
simbiontes. Na busca de produtos que ma
tem os cupins sem prejudicar o meio am
biente, tenta-se também isolar compostos 
de madeiras com propriedades repelentes 
ou tóxicas para esses insetos. Alguns já fo
ram identificados como derivados da qui
nona. Recentemente descobriu-se que, pa
ra cupins inferiores, a toxicidade de algu
mas madeiras e seus extratos se relaciona 
ao efeito destrutivo sobre os simbiontes. 
Quando o cupim Reticulitermes flavipes foi 
alimentado com algumas delas, sua popu
lação de protozoários foi completamente 
eliminada ou drasticamente reduzida. 

Alterações programadas na população 
das colônias são uma nova possibilidade de 
combate aos cupins. Existe na cabeça des
ses insetos uma glândula endócrina - a 

corpora a/lata-, cujas células secretam o 
denominado hormônio juvenil, importan
te para os fenômenos de muda e de dife
renciação das castas, pois tende a suprimir 
o desenvolvimento reprodutivo e a induzir 
a transformação das ninfas em soldados. 
A produção supérflua de soldados é fatal 
para a colônia, porque essa casta é depen
dente do ponto de vista nutritivo. 

Substâncias análogas ao hormônio juve
nil têm sido usadas para controlar os cu
pins, com efeitos inesperados e interessan
tes sobre os protozoários do intestino pos
terior. Uma delas, o Methoprene, quando 
usada em altas concentrações na espécie 
Reticulitermes flavipes, provoca a morte 
dos cupins, ao eliminar por completo os 
protozoários simbiontes. Entretanto, a base 
bioquímica deste efeito ainda não está es
clarecida: 
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RESENHA 

FÓSSEIS DO BRASIL, por Murilo Ro
dolfo de Lima, Ed. da Universidade 
de São Paulo, 1989, 118 p. 

Iniciativas como esta do professor Mu
rilo Rodolfo de Lima, num país onde o em
pobrecimento cultural cresce tão rapida
mente, valem muito mais pelas perspecti
vas de divulgação que possibilitam do que 
pela disseminação inter pares que inevita
velmente realizam. Com esta importante 
obra, o professor Murilo dá contin~idade 
a uma prática bastan_te salutar, iniciada por 
Josué Camargo Mendes, na medida ém que 
serve como certificado de garantia de 
aprendizado por meio de técnicas de divul
gação científica. 

Fósseis do Brasil certamente cont_ribui
rá para a formação científica até mesmo 
no ensino secundário, que no Brasil care
ce de informação nas chamadas 'ciências 
da terra'. O autor, competente profissio
nal, conseguiu, sem que fosse necessário 
abrir mão da precisão técnica, uma lingua
gem acessível àqueles que detêm um conhe
cimento de nível médio. É este um dos 
grandes méritos desta obra. 

Além do enriquecimento que o livro traz 
para a literatura do tema em língua portu
guesa, ele faz ainda divulgar os principais 
exemplares fósseis do Brasil, através das ex
celentes fotos de Sérgio Ferreira Beck. A 
publicação tem qualidade gráfica de alto 
padrão, o que contribui para dar realce ao 
trabalho • fotográfico. 

Sob o ponto de vista da difusão, Fósseis 
do Brasil poderia ser mais interessante se 
tivesse explorado, por exemplo, o aspecto 
sensacional do gigantismo de ossos de di
nossauros já coletados no país, bem como 
as grandes pegadas fósseis do vale do rio 
do Peixe, na Paraíba, pois foi através dis
so que os meios de comunicação - cine-
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FÓSSEIS, COMO NO CINEMA 
ma, televisão e gibis - difundiram e con
seqüentemente levaram para os museus 
(ainda que não fosse esta a intenção) um 
público desejoso de ver de perto aqueles 
que eram personagens, em belos desenhos 
artísticos, dos filmes de animação e das his
tórias em quadrinhos. 

A distribuição da matéria é feita de for
ma linear, do mais antigo para o mais re
cente, obedecendo 'perfeitamente fl. escala 
de tempo geológico. Isto possibilita uma as
similação eficiente e agradavelmente didá
tica do conteúdo da obra, que foi escrita 
rigorosamente dentro das normas científi
cas. Neste sentido, Fósseis do Brasil tam
bém pode ser utilizado como uma excele_n
te fonte de consult~, inclusive dos estudan
tes que necessitam informação paleontoló-

gica, não específica, no nível superior de 
ensino. 

O material está muito bem distribuído 
dentro dos propósitos aos quais o autor se 
dispôs. Há uma boa amostragem de 'inse
tos, vegetais, moluscos e peixes, que pos
sibilita ao leitor uma compreensão abran
gente do assunto em pauta. A descrição e 
a apresentaçãó transcorrem dentro de uma 
linha evolutiva, que se conclui com o apa
recimento do homem, que não poderia ser 
chamado de fóssil, no Brasil. 

Aliás, falta no glossário que o livro traz 
a definição para fóssil. Deve ter sido esque-

cimento do autor, dada a familiaridade do 
termo para ele, que não deixou de incluir 
na sua listagem nem mesmo palavras tão 
corriqueiras no vocabulário como areia, ar
gila, austral ou duna. É no glossário que 
se poderia apontar o único deslize de co
municação nesta obra que prima pela efi
ciência em divulgação. Ali, ao abrir mão 
da precisão da linguagem científica, o au
tor se torna vago na descrição de alguns ter
mos. Por exemplo, quando define os coti
lossauros como sendo 'répteis primitivos, 
extintos'. Na realidade, isto não explica 
quais sejam eles, pois há muitos outros rép
teis relacionados no mesmo glossário, co
mo os tecodontes, terapsídeos, rincocefa
lídeos etc., que : estão na mesma situação 
e não são cotilossauros. 

Restam nossa esperança e nosso desejo 
de que este livro sirva como indez para cien
tistas e pesquisadores que se deixem atrair 
pelo exemplo do professor Murilo e abram,' 
assim, novos precedentes, também em ou
tras áreas do conhecimento, para o desen
volvimento da cultura científica. 

CÂNDIDO SIMÕES FERREIRA 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA, 
MUSEU NACIONAL 

Colaborou Jussara Ribeiro 
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É BOM SABER 

O primeiro recenseamento geral do país 
aconteceu em 1872, sob o nome de Re

censeamento da População do Império do 
Brasil. Pouco depois, na República Velha, 
foram realizados os censos de 1890, 1900 e 
1920. Em 1940 iniciou-se a série de censos 
brasileiros modernos, repetidos a cada dez 
anos - 1950, 1960, 1970 e 1980 - sem qual
quer interrupção. Tamanha é a importân
cia do censo demográfico que, independen
temente da situação política e econômica 
do país, sua realização no último ano de 
cada década tornou-se parte de nossas tra
dições, uma verdadeira conquista social 
traduzida em um dever de governo. 

Os censos têm maior_re.:.. 

levãncia nos países do 

Terceiro IVlundo que em 

nações desenvolvidas, 

pois estas contam com 

outras fontes de dados 

para o detalhamento de 

seu perfil demográfico, 

social e económico. 

A relevância dos censos é maior nos paí
ses de Terceiro Mundo que nas nações de
senvolvidas, pois estas contam com inúme-:
ras outras fontes de dados. Suas popula
ções também são muito mais homogêneas, 
não sendo tão fundamental um maior de
talhamento do perfil demográfico, social 
e econômico. Um grande esforço interna
cional vem sendo feito nas últimas déca
das, principalmente através da Organiza
ção das Nações Unidas, para que cada país 
realize censos de dez em dez anos, e são ca
da vez menos numerosos os países que não 
seguem essa orientação. 

Nesse aspecto, o Brasil saiu na frente. Os 
censos iniciados em 1940 não apenas man
tiveram a periodicidade necessária como 
ofereceram uma ampla gama de informa
ções, internacionalmente consideradas de 
boa qualidade. Em um país tão vasto e he
terogêneo, esta já longa série de censos sem 
dúvida contribuiu para o melhor conheci
mento da realidade social e econômica, a 
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O (NÃO) CENSO DE 1990 

maior conscientização da sociedade e a de
finição de políticas públicas. 

Um exemplo disso está no debate ocor
ri.do nos anos 70, apesar das tentativas de 
censura oficial, sobre a distribuição de ren
da, que se originou nos dados do censo de
mográfico de 1970. A comprovação do rá
pido e generalizado declínio da fecundida
de, apesar dos que cultivam o mito da ex
plosão demográfica e defendem políticas de 
controle da natalidade, também só foi pos
sível com o censo demográfico de 1980. 

A primeiro de setembro de 1990 deveria 
ter começado o trabalho de levantamento 
de dados do censo, através das visitas dos 
recenseadores aos domicílios e do preenchi
mento dos questionários. Entretanto, o 
censo de 1990 foi iniciado muito antes. Um 
censo é uma operação extremamente com
plexa, que exige investimentos materiais e 
recursos humanos maciços muito antes do 
trabalho de campo. 

Tais investimentos há muito vinham sen
do realizados. Entre 1987 e 1990 o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
teve o cuidado de discutir exaustivamente 
com a comunidade, principalmente através 
das associações científicas da área de ciên
cias sociais, o perfil do censo. Entre outras 
decisões, definiu os questionários geral e 
da amostra, os setores censitários e toda a 
estratégia de apoio logístico, e também trei
nou o pessoal próprio que se envolveria di
retamente no trabalho de campo e na pre
paração dos supervisores e recenseadores 
a serem contratados. 

Pela primeira vez foi constituída uma co
missão consultiva, composta por pesquisa
dores externos à instituição, para assesso
rar a presidência do IBGE durante o pro
cesso de preparação do censo. O decreto
lei 96 705 (de 15/09/88) determinava a rea
lização do censo em 1990 e os recursos ne
cessários foram aprovados pelo Congres
so Nacional quando da votação do Orça
mento da União para o mesmo ano. Mi
lhões de questionários, cadernetas de recen
seadores, manuais de instrução e todo o 
material pertinente estavam impressos no 
início de 1990. 

O novo governo assumiu em março, em 
plena euforia de Brasil Novo, e o censo não 
se realizou na data prevista. Preparou-se 
tudo para a grande batalha e ela não ocor
reu. Uma verdadeira batalha de Itararé! 

Não é possível, pelo menos para os que 

Entre as sérias conse

qüências para o país da 

não-realização do censo 

de "1990, a principal é o 

grave precedente criado, 

incompatível com uma 

sociedade que se quer de

mocrática e civilizada. 

têm um conhecimento mínimo sobre o sig
nificado de um recenseamento - tanto de 
conteúdo quanto de complexidade-, pre
tender realizar o trabalho de campo sem a 
contratação temporária de pessoas. A não 
ser que o IBGE mantivesse ociosas, duran
te os restantes nove anos da década, as 
aproximadamente 200 mil pessoas necessá
rias para o trabalho censitário. 

A autorização para a contratação tem
porária de pessoal foi solicitada à Secreta
ria de Administração da Presidência da Re
pública em abril do ano passado. Julgava
se isso simples ato de rotina, pois a legisla
ção ordenava a realização do censo, o Con
gresso aprovara os recursos e os investi
mentos já haviam sido efetuados, mas de 
forma surpreendente a resposta foi nega
tiva. A Secretaria chegou a sugerir ao 
IBGE o aproveitamento dos funcionários 
recém-colocados em disponibilidade pelo 
governo federal. Se aceita a hilariante su
gestão, o censo de 1990, em termos de co
bertura e qualidade dos dados, envergonha
ria· o vetusto censo imperial de 1872. 

Os entraves burocráticos foram tantos -
incluindo uma consulta da Secretaria de 
Administração ao Tribunal de Contas da 
União - que, em setembro do ano passa
do, o IBGE concluiu que, na melhor das hi
póteses, só seria possível iniciar o censo em 
dezembro, prevendo-se o término do preen
chimento dos questionários para março de 
1991. Baseado em parecer de seu corpo téc
nico e da comissão consultiva, o IBGE de
cidiu então não realizar o censo demográ
fico em 1990 e envidar todos os esforços pa
ra que ocorresse em 1991. 

Tal decisão baseou-se em três fatores 
principais: 
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1. A data de referência do censo deveria 
permanecer a mesma (primeiro de setem
bro), tal como em 1960, 1970 e 1980, para 
efeito de comparabilidade com os censos 
anteriores, entre outras razões. 

2. O período de dezembro a março, além 
de Tegistrar chuvas fortes em grande parte 
do território nacional, caracteriza-se pela 
elevada mobilidade da população, em fun
ção das festas natalinas, do carnaval e das 
férias escolares. 

3. A taxa de desistência dos entrevista
dores, já significativa e problemática em 
condições normais, aumentaria muito nesse 
período, pelas peculiaridades referidas. 

Dados os altos custos de uma operação 
censitária e a necessidade de garantir a me
lhor qualidade possível das informações le
vantadas, teria sido irresponsável deslan
char, àquela altura, o trabalho de campo. 

As conseqüências negativas da não-reali
zação do censo de 1990 são inúmeras, al
gumas delas sanáveis se este acontecer em 
1991. A pior conseqüência foi o preceden
te criado, sem que houvesse justificativa 
para tal, ignorando-se inclusive o disposi
tivo legal e o fato de os recursos orçamen
tários terem sido aprovados pelo Congres
so. Esse precedente, da maior gravidade, 
é incompatível com uma sociedade que se 
quer democrática e civilizada! 

O rápido declínio da fe

cundidade no Brasil alte

rou profundamente o pa

drão demográfico,, princi

palmente quanto ao rit

mo de crescimento da 

população e à sua distri

buição etária. 

Do ponto de vista puramente demográ
fico, a não-realização do censo em 1990 im
plica, entre outros, três problemas sérios: 

L Neste século, talvez um censo nunca 
tenha sido tão necessário. O rápido e ge
neralizado declínio da fecundidade no Bra
sil modificou profundamente o padrão de
mográfico do país, principalmente quanto 
ao ritmo de crescimento da população e à 
sua distribuição etária, com proporções ca
da vez menores nas idades mais jovens. 

MARÇO DE 1991 

Como os últimos dados com represen
tatividade nacional sobre a fecundidade são 
de 1986, qualquer estimativa para a popu
lação abaixo de cinco anos baseia-se ape
nas em suposições. Se em nível nacional 
pode-se estar incorrendo em erros graves, 
muito pior é a situação em áreas menores, 
principalmente municípios, em função de 
migrações. Toda a base existente hoje pa
ra o pl~nejamento de políticas educacionais 
de primeiro grau e, em especial, de cam
panhas de vacinação de crianças, é bastante 
frágil no que se refere à demanda. O fato 
torna surpreendente a freqüência com que 
autoridades das áreas educacional e de saú
de falam com absoluta segurança sobre ta-
xas de atendimento e cobertura! · 

2. Os recursos do Fundo de Participa
ção dos Municípios são transferidos para 
as prefeituras com base nas populações es
timadas dos municípios. Para isso, o IBGE 
projeta a população para toda a década lo
go após a realização de cada censo. Nos 
anos 80, a projeção foi feita antes que os 
dados das Pesquisas Nacionais por Amos
tra de Domicílios (PNAD) de 1984 e 1986 
mostrassem um declínio da fecundidade 
maior do que o previsto, e não houve cor
reção posterior. É consenso, entre· os estu
diosos da área, que a projeção sobreesti
ma a população para 1990. 

Como o censo de 1990 não ocorreu e ha
via necessidade das estimativas de popula
ção municipal para 1991, o IBGE as fez. A 
adição das estimativas municipais, no en
tanto, alcançou o total surpreendente de 
155,6 milhões de habitantes para o país 
(Jornal do Brasil de 29/ 01/90 e Veja de 
06/02/91). Comparando esse total com o de 
150,4 milhões anteriormente projetado pe
la mesma instituição para 1990, teria havi
do um aumento populacional de 3,5% de 
um ano para outro. Tal dado é· inaceitável 
e irrealista, pois os níveis de fecundidade 
e mortalidade apurados pelas PNAD de 
1984 e 1986 indicam que a taxa de cresci
mento neste ano deve estar em torno de 
1,8%. Além disso, deve-se lembrar que a 
projeção para 1990 provavelmente está so
breestimada. 

Esta situação, que decorre da não-reali
zação do censo na data prevista, traz co
mo conseqüência custos de três ordens: (a) 
a opinião pública será afetada, porque uma 
taxa de crescimento tão elevada ressuscita 
o mito da explosão demográfica (explora
do pela revista Veja na citada reportagem, 
intitulada 'Um número maior'); (b) adis
tribuição de recursos do Fundo de Partici
pação dos Municípios apresentará distor
ções graves, levando a injustiças e privilé-

gios; e (c) a realização do censo eni 1991 re
velará os números reais, com toda a pro
babilidade colocando em risco a respeita
bilidade técnica do IBGE, o que seria las
timável, pois esse órgão, por suas funções, 
deve ter na credibilidade junto à opinião 
pública seu maior patrimônio. 

3. A série de dados de boa qualidade ob
tidos a partir do censo de 1940 deixou o 
Brasil em posição privilegiada para análi
ses temporais, através de informações re
ferentes às mesmas coortes de pessoas, im
portantes nos estudos de fecundidade, mor
talidade e migrações internas. Com a pe
riodicidade de dez anos dos censos e a dis
tribuição da população em grupos qüinqüe
nais de idade, para minimização dos erros 
de declaração de idade, podem-se analisar 
vários aspectos da mesma coorte de pessoas 

O governo federal,, atra

vés da Secretaria de Ad

ministração da Presidên

cia da República,, teve um 

comportamento prepoten

te,, passando por cima da 

legislação e ignorando uma 

decisão do Congresso. 

entre 1940 e 1980. A não-realização do cen
so em 1990 causa a perda dessa grande van
tagem: o grupo de idade de dez a 14 anos 
em 1980, por exemplo, não mais correspon
derá ao de 20 a 24 anos no censo de 1990, 
mas ao de 21 a 25 anos, se houver o censo 
este ano. Como em função dos erros na de
claração de idade não se deve adotar esse 
tipo de grupo etário, terão que ser feitos 
ajustes de dados, com óbvia perda de qua
lidade. 

finalmente, é preciso refletir sobre o pa
pel de três atores no melancólico episódio 
da não-realização do censo de 1990: o _go-

. verno federal, o IBGE e a opinião pública. 
O governo federal, através da Secre'ta

ria de Administração da Presidência da Re
pública, teve um comportamento prepoten
te, passando por cima da legislação, des
conhecendo a decisão implícita do Congres
so ao aprovar os recursos orçamentários e 
não procurando, através do debate fran-
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co, avaliar a importância de um censo, já 
que a ignorância sobre o assunto ficou pa
tente. É extremamente grave saber que tão 
poucos decidem sobre uma questão de in
teresse direto ou indireto de tantos! 

O IBGE, apesar dos esforços de seus di
rigentes para contornar a questão, sempre 
usou de canais puramente burocráticos, 
sem procurar, logo que identificada a com
plexidade do problema, apoio e sustenta
ção na sociedade, principalmente através 
da imprensa e das associações científicas. 
O episódio deveria reabrir a discussão so
bre a necessidade de autonomia para um 
órgão central com as características do 
IBGE , evitando-se qae sua direção esteja 
a todo momento submetida a injunções po
líticas. Essa autonomia só seria possível se 
a direção do órgão, indicada pelo Presiden-

60 

te da República, fosse aprovada pelo Con
gresso, com mandatos não coincidentes. 

A reação da opinião pública brasileira 
diante da ameaça, afinal concretizada, de 
não-realização do censo foi extremamente 
débil, se avaliada através das atitudes do 
Congresso, da imprensa e - ainda mais 
surpreendente - de associações científicas 
(com a honrosa exceção da Associação Bra
sileira de Estudos Populacionais - ABEP), 
universidades e institutos de pesquisa. Bra
sília certamente recebeu menos mensagens 
sobre o assunto do que quando se trata da 
escolha ou substituição de dirigentes dos 
nossos órgãos de fomento. Que a popula
ção de modo geral não tenha idéia da im
portância das informações socioeconômi
cas produzidas por um censo é normal, pois 
tem assuntos mais prementes com que se 

preocupar. Porém, quando a mesma apa
tia ocorre entre os intelectuais, nas asso
ciações científicas, nos conselhos superio
res de ensino e pesquisa e no meio univer
sitário, o problema torna-se mais sério, 
mesmo porque essas pessoas e instituições 
são mantidas pela sociedade para que se 
preocupem e se dediquem a tais assuntos, 
enquanto a maioria da população luta pe
la sobrevivência no dia-a-dia. 

JOSÉ ALBERTO MAGNO DE CARVALHO 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO 
REGIONAL (Cedeplar), 
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS (Face), 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
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' o urante a última década, cientistas de di-
versas áreas - física, matemática, quí

mica, biologia e fisiologia, entre outras -
descobriram fenómenos em comum e de
senvolveram conceitos, dando origem a um 
novo campo interdisciplinar de investiga
ção - o caos. O que é o caos? Um estado 
complexo, caracterizado pela (aparente) 
imprevisibilidade de comportamento e por 
uma grande sensibilidade a pequenas mu
danças nas variáveis do sistema. Ele é ob
servado tanto em sistemas muito simples 
quanto nos complexos. A condição essen
cial é que tais sistemas sejam não-lineares, 
isto é, que sua resposta não seja propor
cional ao estímulo. 

Atualmente, sabe-se que o comporta- · 
mento caótico é quantificável e previsível, 
desde que se disponha de um modelo ma
temático, analítico ou numérico, para des
crever o sistema. Entretanto, para um ob
servador externo que não conheça o mo
delo ou não possa resolvê-lo, o comporta
mento de um sistema no estado caótico pa
rece ser totalmente aleatório e imprevisível. 

Há muitos anos investigamos diversos ti
pos de materiais magnéticos usados em fi
tas de gravação de áudio e vídeo, ímãs per
manentes e outros produtos. As proprie
dades dos materiais magnéticos são devi
das aos spins que certos átomos apresen
tam, como o ferro, por exemplo. O spjn 
de um átomo comporta-se num campo 
magnético como se fosse uma minúscula 
agulha magnética. Quando os spins de áto
mos de determinado material entram em vi
bração coletiva e coerente, temos o que se 
chama uma onda de spin. Nosso grupo de 
pesquisa foi o primeiro a descobrir que era 
possível produzir e quantificar o caos em 
ondas de spin numa amostra de óxido de 
ferro e ítrio irradiada por um campo.para
lelo de microondas. Publicamos artigo na 
Physical Review Letters, vol. 56, p. 1 070, 
de 1986 ( assinado por F. M. Aguiar e S. M. 
Rezende). 

Recentemente, porém, obtivemos um re
sultado bem mais relevante: é possível con
trolar o caos! Tudo começou em 1990, 
quando um grupo teórico da Universida
de de Maryland, conhecido por seus tra
balhos sobre o caos, propôs um método pa
ra controlar um estado caótico. Este mé
todo foi publicado na Physical Review Let
ters, vol. 64, p. 1 196, de 1990, com as assi
naturas de E. Ott, J. A. Yorke e do físico 
brasileiro C. Grebogi. A hipótese básica é 
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É POSSÍVEL CONTROLAR o· CAOS! 
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AMOSTRA DE SUBSTÂNCIA MAGNtriCA 

FIGURA 1. Diagráma esquemático da montagem expe
rimental utilizada para o estudo do controle do caos 
em material magnético. 

a de que há sempre uma ordem escondida 
no caos. Esta ordem poderia ser caracteri
zada por órbitas instáveis, que nunca se re
petem no estado caótico, mas que podem 
ser seguidas e alteradas. 

O caos, em qualquer sistema, resulta de 
um certo estímulo, caracterizado por de
terminado parâmetro. Normalmente, o es
tado caótico é atingido em razão de uma 
grande variação desse parâmetro. Na ex
periência da onda de spin, por exemplo, o 
parâmetro pode ser o campo magnético de 
um eletroímã ( dispositivo que se torna ímã, 
quando recebe uma corrente elétrica), no 
qual a amostra é colocada. É preciso va
riar o campo, em centenas de gauss, para 
se chegar a um estado de caos completo. 
Uma forma de voltar do caos para a or
dem seria variar o campo no sentido opos
to. Essa seria, porém, uma solução trivial 
e que muitas vezes não se mostra viável. O 
que Ott, Grebogi e Yorke propuseram foi 
um método de controlar uma órbita instá
vel do sistema por meio de uma pequena 
variação periódica controlada, tornando
ª estável e eliminando o caos. 

Um diagrama simplificado da experiên
cia é mostrado na figura 1 . A amostra de 
substância magnética (neste caso, óxido de 
ferro e ítrio) é colocada numa estruturares
sonante de microondas e submetida ao 
campo magnético de cerca de 2 000 gauss 
de um eletroímã. b campo alinha os spins 
e determina sua freqüência de vibração em 
cerca de 1010 Hz. Quando a radiação de 
microondas é ligada com certa intensida
de, as ondas de spin são excitadas no esta
do caótico. Isto é observado na tela de um 
osciloscópio, que permite acompanhar o si
nal de microondas refletido pela amostra. 

FIGURA 2. Espectro do sinal de microondas observa
do em experiência de controle do caos. 

a. estado caótico, sem modulação no campo magné
tico. 
b. estado de caos controlado, com modulação de fre
qüência de 1 480 kHz, amplitude de 0,4 gauss. 

No estado caótico, o sinal parece um ruí
do na tela. Seu espectro é sujo, ruidoso, co
mo se pode ver no gráfico (a) da figura 2. 
A novidade da nossa experiência foi acres
centar um campo magnético suplementar, 
com bobinas de modulação de campo. Es
te campo deve ser variável, periódico, de 
amplitude e freqüência bem controladas. 
O resultado é o gráfico (b) da figura 2. Bas
tou um campo variável de 0,4 gauss para 
limpar o espectro e, portanto, controlar o 
caos. O resultado dessa experiência acaba 
de ser publicado na mesma Physical Review 
Letters, vol. 66, p. 1 342, de 1991. O artigo 
contém detalhes técnicos que comprovam 
a eliminação do estado caótico. 

Este é o primeiro resu1tado experimen
tal em sistemas magnéticos e um dos três 
únicos já publicados (todos em 1991). Eles -
não deixam dúvidas sobre a conclusão: é 
possível controlar o caos com pequenas va
riações de certos parâmetros. 

SÉRf;IO M: REZENDE E ANTONIO AZEVEDO 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
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MICROSCÓPIO ELETRÔNICO AJUDA NO CONTROLE DA POLUICÃO 

U m passo fundamental, quando se pre
tende controlar o grau de poluição do 

ar em determinada região, é identificar as 
fontes de emissão dos poluentes, de modo 
a poder restringi-las ou eliminá-las. A aná
lise química dos contaminantes aéreos, en
tretanto, nem sempre permite sua comple~ 
ta diferenciação, o que pode dificultar a lo
calização de sua origem e a adoção de me
didas de controle da qualidade do ar, es
pecialmente em áreas industriais, em que 
existem dezenas de chaminés. 

A microscopia eletrônica apresenta-se 
neste caso como um valioso auxiliar, dada 
sua capacidade de diferenciar as partícu
las suspensas no ar e determinar sua fonte 
(ver 'O Leitor Pergunta', em Ciência Hoje 
n? 47). Nos Estados Unidos, essa ferra
menta é utilizada com este fim desde os 
anos 70, mas só agora esse uso começa a 
ser explorado no Brasil. 

A primeira medida na aplicação da téc
nica é succionar uma amostra do ar atmos
férico da região poluída através de um fil
tro de papel que retém em sua superfície 
as partículas com mais de O, 1 µm ( o micro
metro é a milionésima parte do metro). O 
tempo da coleta deve variar segundo o grau 
de dispersão das partículas. 

Ao microscópio eletrônico, o filtro tem 
sua imagem ampliada em até cinco mil ve
zes, de tal modo que as partículas mais co
muns podem ser identificadas de imedia
to, pela simples observação, sem necessi
dade de quantificação química. As partí
culas mais raras podem ser identificadas -
com base na sua forma e tamanho, e na tex
tura da superfície - por comparação com 
fotos de outras partículas publicadas em ma
nuais de microscopia eletrônica. 

A partir do percentual em que cada tipo 
de partícula está presente na amostra, é 
possível estimar a contribuição de cada fon
te potencialmente poluidora na contamina
ção efetiva do ar. 

Essa técnica foi utilizada numa pesquisa 
desenvolvida e patrocinada pelo autor pa
ra identificar a origem da poluição aérea 
no centro da cidade de Rio Grande (RS). 

Segundo entidades ecológicas, o princi
pal responsável pela contaminação do ar 
dessa área seria um gaseificador de carvão 
mineral que fora instalado no distrito in
dustrial, nos arredores da cidade. A nova 
fonte estaria poluindo a região pela emis
são de material particulado, que ficaria em 
suspensão no ar. 
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Nossa primeira medida foi coletar uma 
amostra do ar da área em questão durante 
um período de 24 horas e examiná-la ao mi
croscópio eletrônico (figura 1). Pelas carac
terísticas morfológicas das partículas, ve
rificamos desde logo que praticamente to
das deviam ter a mesma fonte, o que tor
nava mais fácil identificá-la. 

O segundo passo foi recolher partículas 
aéreas na chaminé do gaseificador e 
submetê-las ao microscópio (figura 2). Nes
se caso, a aspiração por alguns minutos foi 
suficiente para que pudéssemos caracteri
zar as partículas, pois em chaminés elas es
tão altamente concentradas. 

• 
A comparação das duas observações evi

denciou que as partículas encontradas no 
ar do centro de Rio Grande não provinham 
do gaseificador. As partículas que este lan
ça são similares às emitidas por termelétri
cas a carvão, isto é, s,.ão ce~osferas (esfe
ras ocas) de superfície lisa, preenchidas por 
esferas menores. Aquelas encontradas no 
ar da área pesquisada, em contrapartida, 
têm a forma de elipsóides de revolução e 
superfície porosa, como a de esponjas. 

Uma comparação com fotos apresenta
das na literatura indicou que as partículas 
que compunham a primeira amostra pro
vinham provavelmente da queima de óleo 
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Descobertas de novos materiais super
condutores, feitas nos últimos anos, rea
vivaram a discussão sobre a utilização prá
tica da supercondutividade (ver 'Supercon
dutividade,, em Ciência Hoje n? 49). Em
bora o f enômeno seja conhecido desde o 
início do século, sua aplicação industrial só 
foi seriamente considerada a partir dos 
anos 60. Desde então, o progresso vinha 
sendo lento e os resultados, por vezes, de
sapontadores. As discussões recentes puse
ram de novo em evidência o potencial tec
nológico da supercondutividade, reaniman
do esforços e insuflando vida nova em pro
jetos em andamento. 

Na variada gama de aplicações práticas 
da supercondutividade, destaca-se a produ
ção de campos magnéticos intensos. A pos
sibilidade da condução de altas densidades 
de corrente elétrica, sem qualquer perda de 
energia por dissipação térmica, em fios de 
diâmetro relativamente pequeno, abre ca
minho para a construção de bobinas capa
zes de produzir campos magnéticos inten
sos e/ ou de grande extensão volumétrica 
a um custo energético bastante reduzido. 

MARÇO DE 1991 
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combustível. Identificamos uma grande fá
brica próxima ao centro como consumido
ra desse óleo, filtramos os gases de sua cha
miné e submetemos essa amostra ao mi
croscópio eletrônico (figura 3}. 

Verificamos assim que as partículas suc
cionadas na chaminé eram idênticas às pre
sentes no ar do centro da cidade, sendo, 
portanto, a fábrica, e não o gaseificador, 
o responsável pela poluição do ar do cen
tro de Rio Grande por particulados no dia 
em que a amostra foi coletada. 

A técnica da microscopia eletrônica pa
ra fins de identificação das· fontes poluido
ras tem limitações quando as emissões são 
gases que não condensam na atmosfera. 
Conjugada a outros recursos - como a dis
persão de raios X, a ativação por nêutrons 
e microssondas - , compõe um modernís
simo e efetivo arsenal no combate à 
poluição. 

MÁRIO EPSTEIN 

INSTITUTO DE FÍSICA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

SUPERCONDUTORES 
PROCESSO ALTERNATIVO DE PRODUÇÃO 

Por exemplo, uma bobina supercondu
tora comum em laboratórios de pesquisa, 
que produz dez teslas ( cerca de 200 mil ve
zes o campo magnético da Terra) num es
paço cilíndrico de 5 cm de diâmetro, é 
usualmente alimentada por uma fonte de 
corrente de menos de cem watts. Já uma 
bobina de cobre que produza um campo 
de mesma intensidade no mesmo espaço -
e ela existe e é conhecida como bobina de 
Bitter - precisa de uma fonte de mais dois 
megawatts. Assim, o supercondutor tem 
um potencial evidente em todas as aplica
ções em que o campo magnético desempe
nha papel importante. 

O primeiro desenvolvimento foi o de 
magnetos para laboratórios -de pesquisa. 
Criou-se nesse setor todo um mercado cu
jo ponto alto são os grandes aceleradores 
de partículas. Um exemplo atual é o Super
conducting Supercollider {SSC}, que os Es
tados Unidos pretendem construir no Te
xas. Trata-se de um enorme anel de bobi
nas supercondutoras, montado num túnel 
de mais de 80 km de circunferência. As bo
binas serão conf eccionadas com fios de 
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NbTi e cobre, a um custo de cerca de um 
bilhão de dólares. 

O supercondutor começa a se introduzir 
também na vida comum. A maioria das má
quinas para tomografia computadorizada 
por ressonância magnética nuclear (RMN), 
desenvolvidas nas duas últimas décadas, uti
liza um grande ímã supercondutor, também 
confeccionado com fios de NbTi (ver 'No
vas imagens do corpo' e 'Campos ultrabai-. 
xos favorecem difusão da RMN', em Ciên
cia Hoje n? 20 e n? 27, p. 10). Só nos Esta
dos Unidos, estão instaladas mais de mil des
sas máquinas, a um custo que chega a um mi
lhão de dólares por bobina; também no Bra
sil elas já são disponíveis em alguns hospi
tais. Esse mercado tem perspectivas de cres
cimento bastante estáveis. 

Além disto, nos últimos anos, projetos 
de grande porte para a utilização da super
condutividade têm sido revigorados. O me
lhor exemplo, nos Estados Unidos, é o da 
construção de bobinas gigantescas - Su
perconducting Magnetic Energy Storage 
(SMES) -, destinadas ao armazenamento 
de energia para aplicação militar. No cam
po das aplicações de grande escala, entre
tanto, o líder mundial é o 1apão, com pro
jetos em estágio já bastante avançado, co
mo o do 'trem supercondutor' (suspenso 
por bobinas supercondutoras) e o 'projeto 
Moonlight', que pretende substituir por 
tecnologia supercondutora as bobinas dos 
estatores e rotores dos geradores de eletri
cidade das usinas japonesas. 

O principal ingrediente para a construção 
de bobinas supercondutoras é o fio super
condutor. Em sua grande maioria, essas 
bobinas são construídas com fios multifi
lamentares de uma liga de nióbio e titânio 
(NbTi), embebidos numa matriz de cobre. 
A grande vantagem desses fios é serem, ex
ternamente, idênticos a fios comuns de co
bre, podendo ser trabalhados com técnicas 
muito semelhantes às utilizadas nestes. 

Em escala muito menor, e apenas em si
tuações em que campos magnéticos e/ ou 
densidades de corrente extremas precisam 
ser atingidas, utilizam-se fios fabricados 
com um composto intermetálico de nióbio 
e estanho (Nb3Sn), o que requer uma tec
nologia bem mais complicada. 

Um material supercondutor carrega cor
rente sem que haja nenhuma dissipação tér
mica até um máximo que corresponde à 
chamada densidade crítica de corrente. Os 
fios supercondutores têm uma corrente crí
tica, que é a densidade crítica multiplica
da pela seção transversal de material super
condutor disponível. 
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As maiores dificuldades para a prod.u
ção desses fios e bobinas advêm de uma 
propriedade 'perversa' dos superconduto
res: carregar corrente sempre COIJ1 densida
de crítica. Isto quer dizer que, quando um 
fio supercondutor carrega uma corrente 
que é, por exemplo, metade de sua corren
te crítica, está utilizando apenas metade da 
seção transversal de supercondutor dispo
nível, mantendo nela a densidade de cor
rente no valor crítico. Por causa disto, o 
supercondutor carrega corrente sempre de 
uma maneira inerentemente instável e, pa
ra sua utilização prática, essa instabilida
de precisa ser minimizada. 

A solução é utilizar filamentos muito fi
nos (com bem menos de um décimo de mi
límetro de diâmetro), encrustados numa 
matriz altamente condutora (em geral co
bre). Esta tem por função ajudar a carre
gar parte da corrente e transferir rapida
mente o calor gerado, caso ocorra uma ins
tabilidade qualquer. Assim, o fio supercon
dutor típico tem, externamente, a aparên
cia de um fio de cobre comum, com finos 
filamentos supercondutores distribuídos in
ternamente. 

A maior vantagem da liga NbTi é pod.er 
ser trefilada juntamente com a matriz de 
cobre. Assim, é possível montar o fio -
inserir os filamento~ da liga supercondu
tora na matriz - em diâmetros grandes, 
e depois trefilar o conjunto até o diâmetro 
final do fio. Outros materiais, como o 
Nb3Sn, são mais quebradiços e só podem 
ser formados dentro da matriz, já nos es-

tágios finais da fabricação do fio ( em ge
ral, por meio de difusão de um constituin
te do material sobre o outro). 

O processo normal de fabricação de 
NbTi começa com a montagem de um .bi/
let - um cilindro de cobre dentro do qual 
são colocados os fios de NbTi e que pode 
atingir diâmetros de até 30 cm. Esse cilin
dro tem inicialmente seu diâmetro reduzi
do por um processo de extrusão, passan
do depois por uma série de trefilações e tra
tamentos térmicos. Como o volume inicial 
do billet é limitado, o comprimento final 
do fio também o é; tipicamente, ele chega 
a dezenas de quilômetros, com um diâme
tro da ordem de milímetro. 

Recentemente, tem crescido o interesse 
por fios NbTi mais longos, para aplicações 
como, por exemplo, bobinas para armaze
namento de energia. O gigantismo dessas 
bobinas e a dificuldade de emendar os fios 
de maneira eficiente exigem um processo 
contínuo de montagem do cabo e dos fios 
que o constituem. · 

Nos últimos anos, a Pirelli brasileira vem 
trabalhando no desenvolvimento de fios 
NbTi por um processo que difere do usual. 
Nele, os filamentos supercondutores são 
montados continuamente na matriz de co
bre, por meio de técnicas semelhantes às 
utilizadas na confecção de cabos de múlti
plos componentes. Dessa forma, é possí-

. vel, em princípio, confeccionar fios sÚper
condutores comuns em lances que podem 
atingir comprimentos da ordem de milha
res de quilômetros. 

A caracterização das amostras produzi
das é feita no Laboratório de Estado Sóli
do e Baixas Temperaturas do Instituto de 
Física da Universidade de São Paulo, que 
dispõe dos sistemas criogênfoos necessários 

. (fios de NbTi normalmente trabalham em 
um banho de hélio líquido, a uma tempe
ratura de -269 ºC. A qualidade das amos
tras produzidas já é compatível com o que 
se encontra no mercado internacional. 

Embora com objetivos até aqui modestos, 
este programa tem um potencial considerá
vel. Não apenas porque permite a fabrica
ção de fios em lances bem mais longos, mas 
principalmente porque a fabricação por pro
cesso contínuo tende a ser bem mais barata 
que a feita pelo processo clássico. 

NEI F. DE OLIVEIRA JUNIOR 

INSTITUTO DE Ii'ÍSICA, 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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A nomenclatura usual dos polímeros na
turais engloba alguns termos que nem 

sempre estão associados ao conceito cientí
fico correto, como no caso das palavras go
ma, resina e mucilagem. O problema exis
te porque, no transcorrer dos anos, foram 
elaborados diferentes sistemas de classifi
cação dessas substâncias, cada um apoia
do em uma determinada característica que 
apresentélm. 

Classificações baseadas na origem vege
tal ou animal dos polímeros naturais, em 
suas propriedades físicas ou em sua com
posição química, são normalmente encon
tradas na literatura científica. O emprego 
indevido dessas palavras por parte de pro
dutores e comerciantes também contribui 
para a controvérsia: como em geral desco
nhecem a composição e a verdadeira estru
tura química, caracterizam os compostos 
unicamente de acordo com a aparência ou 
a aplicação. 

Embora descenda etimologicamente do 
grego kúmmi e do latim gummi, .o vocá
bulo goma tem sua origem no Egito, onde 
começou a ser usado exclusivamente para 
denominar exsudatos vegetais como, por 
exemplo, a goma arábica. Chamada pelos 
egípcios de kammi, a goma arábica era uti-

. lizada como estabilizante de pigmentos mi
nerais em tintas há quatro mil anos. Pro
vavelmente em função disso, as gomas fo- • 
rama princípio definidas como substâncias 
orgânicas viscosas, de composição indefi
nida, sempre associadas a processos fisio
lógicos vegetais. 

Posteriormente, o termo goma foi rela
cionado a um vasto número de compostos 
Orgânicos, de origem vegetal ou animal, 
que apresentavam propriedades espessan
tes, gelificantes e/ ou adesivas. A nova de
finição incluía polissacarídeos ( compostos 
de alto peso molecular, constituídos pela 
associação de açúcares simples), resinas na
turais, borracha natural e certas proteínas, 
como gelatina e caseína, encontradas res
pectivamente nos ossos e tecidos fibrosos 
animais e no leite. Válida por muitos anos, 
essa classificação considerava como goma 
qualquer resina natural, equivalência que 
pode ser observada ainda hoje, na comer
cialização de produtos desse tipo.-Tal ter
minologia, porém, é incorreta. 

Mais recentemente, nos anos 40, a pala
vra goma foi associada a substâncias or
gânicas de natureza glicídica ( compostas de 
açúcares), capazes de formar soluções ou 
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suspensões viscosas em água. Na década se
guinte, a definição tornou-se mais comple
xa: gomas seriam compostos de alto peso 
molecular e natureza polissacarídica, par
cial ou totalmente solúveis em água e in
solúveis' em solventes apoiares ( que não 
apresentam pólos elétricos opostos em sua 
estrutura molecular). 

As resinas naturais, na mesma época, fo
ram classificadas como exsudatos vegetais 
de peso molecular intermediário ou alto, 
de natureza não necessariamente glicídica 
e com solubilidade oposta à das gomas. Na 
verdade, as resinas naturais são misturas 
· complexas de variadas substâncias, en
quanto as gomas polissacarídicas são com-
postos químicos que podem ser represen
tados por uma fórmula. 

Do mesmo modo, as palavras goma e 
mucilagem foram utilizadas indistintamen
te pela indústria para caracterizar polissa
carídeos de origem vegetal que, através de 
hidrólise total ( quebra da macromolécula 
pela ação da água), produziam açúcares co
mo hexoses, pentoses e seus derivados. Al
guns químicos, entretanto, propuseram que 
o termo mucilagem designasse unicamen
te polissacarídeos de origem vegetal que se 
dissolvem completamente em á_gua, for
mando soluções de viscosidade bastante 
eievada mas que não gelificam, e salienta
ram que gomas e mucilagens se diferencia
vam não apenas quanto a estas proprieda
des físicas, mas também quanto à densida
de de carga eletrônica. 

Realmente, os polímeros hidrossolúveis 
freqüentemente possuem grupos ionizáveis 
e, nesse aspecto, as mucilagens diferem das 
gomas por não apresentarem propriedades 
polieletrolíticas expressivas. Hoje em dia, 
no entanto, a proposta mais aceita é a de 
evitar uma classificação separada para.mu
cilagens, pois tal divisão não possui signi
ficado químico. Ambas, gomas e mucila
gens, são substâncias de alto peso molecu
lar e natureza glicídica. Os fenômenos ob
servados, portanto, devem ser encarados 
como uma característica ou propriedade 
( qualificada de mucilaginosa) de algumas 
gomas polissacarídicas. 

Atualmente, a palavra goma é emprega
da genericamente para caracterizar com
postos de alto peso .molecular capazes de 
formar gel em presença de agentes de in
chamento ou solventes apropriados, e de 
formar suspensões ou soluções altamente 
viscosas, mesmo a baixas concentrações. 

Por essa definição, que não restringe o ter
mo aos polissacarídeos hidrossolúveis, al-

. gumas substâncias hidrofóbicas, como hi
drocarbonetos de alto peso molecular, de
rivados d~ petróleo, borrachas, certos po
límeros sintéticos e muitas resinas e proteí
nas podem ser comumente denominadas 
gomas. 

Freqüentemente, entretanto, a denomi
nação goma é dada aos polissacarídeos de 
origem vegetal ou microbiana (e seus deri
vados) que se dissolvem parcial ou integral
mente em água fria e/ ou quente, produzin
do suspensões ou soluções visco~as; daí es
tas substâncias serem chamadas de hidro
colóides. Incluem-se nesta classe de com
postos todos os derivados da celulose so
lúveis em água, bem como outros polissa
carídeos modificados que, na sua forma 
original, são insolúveis. Aos polissacarí
deos hidrossolúveis, sejam naturais, modi
ficados ou sintetizados por microrganis
mos, é dada a denominação de gomas in
dustriais. 

Os derivados solúveis da quitina (polis
sacarídeo encontrado, por exemplo, no es
queleto externo de insetos e camarões) tam
bém são incluídos na classificação de go
mas industriais. De modo semelhante ao 
que ocorre com a celulose, a quitina é in
solúvel em água, mas muitos de seus deri
vados químicos são capazes de produzir so
luções altamente viscosas, podendo inclu
sive formar géis. 

A classificação geralmente encontrada na 
literatura científica divide os hidrocolóides 
em diferentes grupos, segundo sua fonte e 
o método utilizado para sua obtenção (fi
gura 1). O amido, a celulose e os deriva
dos de ambos são os componentes mais im
portantes dessa classe de compostos, e ge
ralmente são mencionados em separaçlo. 
Foram os primeiros polissacarídeos estuda
dos pela ciência e seu emprego pela indús
tria, com diferentes finalidades, remonta 
a várias décadas. 

A característica mais importante das go
mas industriais é sua capacidade de modi
ficar o comportamento reológico da água 
e de sistemas aquosos. Essa e outras pro
priedades, além de seu baixo custo de pro
dução, fazem com que atualmente os po
lissacarídeos hidrossolúveis sejam consumi
dos em grande quantidade · pela indústria 
(figura 2). 

A prjncipal função dessas gomas, em di
vers~s tipos de indústrias, é a de servirem 
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FIGURA 1. CLASSIFICAÇÃO DAS GOMAS INDUSTRIAIS. 

TIPO 

NATURAL 
(extração e/ ou 
purificação) 

MODIFICADA 

BIOSSINTÉTICA 

ORIGEM 

Exsu~atos vegetais 

(terrestre) 

Sementes 

Polpa de frutos 

Algas 

Celulose 

Amido 

Subprodutos animais 

Produtos microbianos 

GOMA 

Goma arábica 

Goma caraia 
Goma de alcatira 

Goma guar 
Goma de alfarroba 
Goma de tamarindo 

Pectina 

Agar 
Carragenana 
Alginato 

Carboxi-metilcelulose 
H idroxi-etilcelolose 

· Xantato de amilose 
Dextrina 
Hidroxi-etil-amido 

Derivados da quitfna 
(hidrossolúveis) 

Dextrana 
Xantana 
Gelana 

FIGURA 2. CONSUMO DE GOMAS NA INDÚSTRIA (EUA - 1979) 

GOMA 

Amido e derivados 
Arábica 
Guar 
Carboxi-metilcelulose 
Pectina 
Ácido algínico e derivados 
·Alfarroba 
Carragenana 
Xantana 
Metilcelulose 
Alcatira 
Agar 

TOTAIS 

CONSUMO (toneladas) 

Alim~ntos Outros usos 

270 000 28 125 000 
10 800 3 150 
9 000 20 250 
7 200 40 000 
5 400 
4 500 900 
4 100 1 350 
4 100 9 
1 400 4 000 

900 23 800 
59 9 
14 18 

317 473 28 218 486 

FIGURA 3. PROPRIEDADES FUNCIONAIS DAS GOMAS 

PROPRIEDADE USO (%) 

Estabilizante 25 
Espessante 23 
Formador de película 17 
Agente retentor de água 12 
Coagulante 7 
Agente coloidal 6 
Lubrificante 5 
Outras 5 

TOTAL 100 

R .UMOS DA 
PESQUISA 

As pesquisas do Instituto de Macro
moléculas da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro na área de polissacarídeos 
hidrossolúveis envolvem produtos extraí
dos de. algas marinhas e de sementes, além 
de gomas de origem microbiológica. 

A alga Hypnea musciformis, encon
trada no litoral do Nordeste brasileiro, é 
utilizada em um dos projetos de pós
graduação. Dessa alga obtém-se, por ex
tração aquosa, a carragenana, polissaca
rídeo gelificante que possui grupamentos 
sulfato e, portanto, pode ser classificado 
como um polieletrólito aniônico ( compos
to macromolecular que contém grupa
mentos ionizáveis, no caso ãnions). A 
pesquisa consiste na obtenção de amos
tras dif eretiPadas d~ carragenana, em 
função do tratamento químico a que a al-

como aditivo para melhorar e controlar de
terminadas propriedades, em produtos va
riados. A análise do volume consumido 
mostra a importância desses produtos na 
indústria alimentícia, exceto no caso do 
amido e seus derivados, da carboxi-metil
celulose e da metilcelulose, que possuem 
ampla gama de utilização. A capacidade 
dessas gomas de se associarem à água, re
duzindo sua velocidade de evaporação e al
terando sua temperatura de congelamento, 
contribui para a obtenção de produtos ali
mentícios com aparência (corpo, escoamen
to e textura) mais satisfatória para os con
sumidores. 

Tais polissacarídeos hidrossolúveis, en
tretanto, desempenham outras funções im
portantes nos processos industriais em mui
tos ramos, além do alimentício. Dependen
do de sua natureza química, podem pro
duzir géis termorreversíveis ou atuar como 
espessantes, estabilizantes, emulsificantes, 
adesivos, agentes de floculação e lubrifican
tes, entre outras aplicações (figura 3). Suas 
propriedades possibilitam o emprego nas 
mais diversas indústrias. 

Nos últimos 20 anos, vem sendo publi
cado um número crescente de trabalhos 
com resultados de pesquisas relacionadas 
ao uso de gomas hidrossolúveis nas indús
trias petrolífera, alimentícia, farmacêuti
ca, cosmética, têxtil, de tintas e de produ-
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ga é submetida antes da extração. O in
teresse em conhecer as condições ideais 
de extração tem como objetivo conseguir 
o produto com as propriedades mecâni
cas adequadas e com o mais alto rendi
mento possível. 

Outro projeto está centrado no estudo 
reológico da goma de algaroba (galacto
manana), extraída da semente da algaro
,beira (Prosopis juliflora), espécie vegetal 
da família das leguminosas, de caracte
rísticas xerófilas, que foi aclimatada em 
regiões áridas e semi-áridas do Nordeste 
brasileiro. Apropriedade espessante da 
goma de algaroba possibilita seu uso pe
las indústrias alimentícia, farmacêutica e 
petrolífera, em substituição à goma guar, 
obtida da planta Cyamopsis tetragonolo
bus, originária da Índia e do Paquistão. 

As misturas de polissacarídeos, que po
dem levar à intensificação de determina
da propriedade ou, em certos casos, à 
criação de uma nova propriedade, vêm 
sendo estudadas no IMA-UFRJ sob esses 

INDICADORES DE DÉCADA 

A Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD} de 89, que reúne dados 
sobre população, educação, trabalho, fa
mília, domicílio e rendimento no país e por 
região, foi realizada pelo IBGE em todo o 
país, exceto a área rural dos estados da an
tiga região Norte (Rondônia, Acre, Ama
zonas, Roraima, Pará e Amapá), que abri
ga 3 OJo da população do Brasil. A seguir, 
as informações mais relevantes: . 

População / O êxodo da população ru
ral para áreas urbanas prosseguiu ao lon
go dos anos 80: o índice da população re
sidente em áreas rurais caiu de 28,8% em 
81 para 25,7% em 89. Observou-se também, 
nesse período, sensível decréscimo na pro
porção de menores de idade (44,7% da po
pulação em 81 e 41,3% em 89) e aumento 
no número de idosos (6,4% em 81 e 7,5% 
em 89}. A proporção entre as populações 
feminina e masculina manteve-se inaltera
da entre 81 e 89, com o número de mulhe
res ligeiramente superior ao de homens. De 
86 a 89, porém, a proporção de mulheres 
aumentou ligeiramente, em função da mor
talidade diferenciada entre homens e mu
lheres. As idosas abrangiam 6, 7% da po-
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dois aspectos. Recentemente, uma tese de 
mestrado desenvolvida sobre a mistura 
das gomas xantana e guar, ambas não
gelificantes, permitiu verificar as condi
ções que produzem um efeito sinérgico 
sobre a viscosidade das soluções e eviden~ 
ciou a formação de gel a baixas tempera
turas. Os modelos teóricos que procuram 
explicar a gelificação e a sinergia, encon
tradas na mistura de dois polissacarídeos, 
são utilizados em projetos sobre mistu
ras de galactomananas com a agarose e 
com gomas microbianas. Essas pesquisas 
são efetuadas em colaboração com o De
partamento de Física dos Sólidos, do Ins
tituto de Física da UFRJ. 

As características estruturais e reológi
cas de amostras de goma xantana também 
vêm sendo avaliadas pelo IMA. As amos
tras usadas nessa pesquisa têm sua origem 
no projeto experimental de produção em 
andamento no Departamento de Enge
nharia Bioquímica, da Escola de Quími~ 
cada UFRJ. 

pulação feminina em 81 e 7,9% em 89, en
quanto os idosos representaram 6,2% da 
masculina em 81 e 7,0% em 89. 

Educação / Constatou-se, no período 
81-89, menor grau de escolarização da po
pulação rural, e as taxas de analfabetismo 
mostraram nítida tendência de declínio ( em 
81, cerca de 25 OJo da população de 7 anos 
ou mais era analfabeta, proporção reduzi
da para 20% em 89}. Observou-se, na dé
cada, melhoria sensível no nível de instru
ção das pessoas de l O anos de idade ou 
mais. 

Trabalho / Em 83, o país conviveu com 
as mais altas taxas de desocupação mascu
lina (4,9%) e feminina (4,8%} da década. 
Nos anos seguintes as taxas declinaram, 
atingindo em 86 as menores taxas - 2,3% 
dos homens e 2,7% das mulheres. As ta
xas para 89 chegam a 3,1 OJo para a desocu
pação masculina e 2,9% para a feminina. 
A proporção de empregados com carteira 
de trabalho assinada caiu de 37,3% em 81 
para 34,3% em 83 e cresceu a partir de en
tão, chegando a 39,1 OJo em 81. A década 
mostrou ainda um intenso ingresso de mu
lheres no mercado de trabalho. A taxa de 
atividade feminina elevou-se de 32,9% em 
81 para 38,7% em 89, enquanto a taxa de 

tos. agrícolas, entre outras. A maioria dos 
trabalhos analisa o uso de um determina
do polissacarídeo em uma dada função. 
Recentemente, os pesquisadores começa~ 
ram a interessar-se pela utilização de mis
turas de gomas, visando substituir produ
tos de custo elevado por formulações eco
nomicamente mais viáveis, muitas vezes 
com aplicações inovadoras (ver 'Rumos da 
pesquisa'). 

De grande interesse tecnológico, a veri
ficação dos efeitos de misturas entre gomas 
hidrossolúveis também motiva trabalhos 
acadêmicos. O objetivo maior desses tra
balhos é a obtenção de novas informações 
sobre a possível interação entre polissaca
rídeos, a nível molecular. 

LÉA LOPES 
CRISTINA TRISTÃO DE ANDRADE 
ELOISA BIASOTTO MANO 

INSTITUTO DE MACROMOLÉCULA.S, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

atividade masculina variou bastante: 74,6% 
em 81, 76,6% em 87 e 75,8% em 89. As mu
lheres representavam 31,3% da população 
ativa em 81 e 35,2% em 89. 

Família/ Os dados para a década indi
cam uma tendência de redução no tama
nho das famílias no país. O número mé
dio de pessoas por família reduziu-se de 4,3 
em 81 para 3,9 em 89. A proporção de fa
mílias com apenas uma pessoa ocupada 
mostrou evidente decréscimo, passando de 
47,l OJo em 81 para 43,3% em 89. Observou
se ainda, ao longo da década, uma eleva
ção na proporção de famílias cujos chefes 
eram mulheres: de 16,9% em 81 para 20,1% 
em 89. 

Domicílio / A proporção de domicílios 
particulares permanentes situados em área 
rural decresceu de 26,3% em 81 para 23,3% 
em 89. Ao longo da década, o país experi
mentou nítida melhoria nas condições de 
abastecimento d'água, coleta de lixo resi
dencial e eletrificação de habitações. Em 
81-, as casas representavam 82,00Jo dos do
micílios, os apartamentos 7,1 OJo;as habita
ções rústicas 9,9% e os quartos ou cômo
dos l,OOJo. No decênio, a proporção de ca
sas manteve-se estável e a de habitações rús
ticas reduziu-se nitidamente, chegando a 
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5,80/o em 89, enquanto a de apartamentos 
cresceu até alcançar 9,90/o em 89. Em 81, 
56,00/o das habitações eram próprias, já 
quitadas, atingindo 58,40/o em 89. A pro
porção de domicílios próprios em aquisi
ção subiu de 6,40/o em 81 para 7,40/o em 89. 
Observou-se uma tendência de declínio na 
proporção de domicílios alugados: 22,80/o 
em 81 e 19,50/o em 89. De 88 para 89, houve 
aumento na proporção de domicílios com 
rádio (de 820/o para 83,40/o) e televisão (de 
71,50/o para 72,6%). 

Rendimento/No decorrer do decênio, o 
salário mínimo passou por perdas e ganhos 
reais que se evidenciaram nas distribuições 
por faixas de rendimento, considerando o 
seu valor real. O salário mínimo real ( com 
base em setembro de 89) é superior aos vi
gentes em setembro de 84 (2,60/o ), 87 (3,90/o) 
e 88 (0,20/o) e inferior aos vigentes em ou
tubro de 81 (16,30/o) e setembro de 83 (1,50/o), 
85 (5,20/o) e 86 (18,90/o). O rendimento mé
dio real do trabalho principal dos empre
gados com carteira de trabalho assinada 
atingiu em 84 o valor mínimo da década e, 
em 86, o máximo. Observou-se que 46,60/o 
dos rendimentos de todas as fontes em 81 
foram ganhos por apenas 100/o das pessoas 
de 10 anos ou mais e com rendimento. Em 
89, esses mesmos 100/o auferiram 53,20/o dos 
rendimentos de todas as fontes. A propor
ção de pessoas ocupadas sem rendimento 
(donas de casa, por exemplo) apresentou 
sensível redução nos quatro últimos anos 
do decênio. Em 89, a proporção de pessoas 
ocupadas que recebiam até um salário mí
nimo real ficou em 21,90/o (homens) e 37,00Jo 
(mulheres), enquanto a proporção das que 
ganhavam mais de 10 salários atingiu 10,3 OJo 
para a população masculina e 4,40/o para a 
feminina. · 

AVE EM EXTINÇÃO 

Conhecido popularmente como mutum
do-bico-vermelho, o Crax blumenbachi era 
encontrado em grande quantidade na ba
cia do Rio Doce (Minas Gerais e Espírito 
Santo), no Norte do Rio de Janeiro e no 
sul da Bahia, mas hoje freqüenta uma lis
tagem pouco nobre: a que inclui os animais 
ameaçados de extinção. Atualmente, há não 
mais que 200 dessas aves, quase todas na 
reserva da Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD), em Unhares (ES). Acordo de coo
peração científica assinado no início deste 
ano entre a Celulose Nipo-Brasileira (Ce
nibra, cujo controle acionário pertence à 
CVRD), a JBP (consórcio formado por 18 
dos maiores produtores japoneses de papel) 
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e a Crax (sociedade de pesquisa da fauna 
silvestre) prevê a reintrodução da espécie sil
vestre em seu hábitat natural, a partir de 
dezembro. Quinze casais, gerados a partir 
de matrizes da própria Crax e criados nos 
viveiros da entidade, serão soltos na fazen
da Macedônia, de propriedades da Cenibra, 
e observados durànte cerca de três meses. 
Os dados relativos ao comportamento bio- · 
lógico das aves serão publicados posterior
mente. 

TRANSPLANTE DE MEDULA 

A UFMG decidiu assumir os custos de 
contratação de pessoal para concluir a im
plantação, no Hospital das Clínicas de Belo 
Horizonte, do terceiro núcleo de transplante 
de medula óssea do país, prevendo para 
abril de 1991 a realização da primeira cirur-

, gia. O centro já dispõe de dois leitos e tem 
capacidade para realizar 15 transplantes 
anuais (há cerca de cem solicitações no esta
do). Segundo a reitora da UFMG, Vanessa 
Guimarães, a equipe responsável pela nova 
unidade está sendo treinada desde 85, ten
do realizado dois transplantes com êxito. 

A cirurgia de transplante de medula ós
sea, embora de alto risco, é uma das mais 
eficientes terapias no caso de leucemia, ane
mia aplâstica e outros tipos de câncer, de 
acordo com Wellington Moraes de Azeve
do, coordenador da equipe. Cerca de 600/o 
dos pacientes submetidos a essa cirurgia re
cuperam a medula. No caso da anemia · 
aplástica, em que a medula deixa de pro
duzir sangue, o transplante é a única me
dida curativa, garantindo 700/o de resulta
dos positivos, em média. 

Com custo estimado entre 30 e 90 mil dó
lares, dependendo do estágio da doença, o 
transplante de medula começa quando cé
lulas da medula sadia de um doador são as
piradas por um processo tão simples quanto 
uma doação de sangue, filtradas e injeta
das nos doentes. O maior risco ocorre 
quando a medula do paciente é retirada, 
poi~ durante a regeneração do tecido ele fi
cará sem sistema imunológico e inteiramen
te vulnerável a infecções. Outro risco é are
jeição da medula: Estima-se em 500 o nú
mero de pessoas que morrem anualmente 
-no país por falta desse transplante, realiza
do hoje em apenas dois núcleos no Brasil: 
um no Hospital das Clínicas de Curitiba e 
outro no Instituto Nacional do Câncer no 
Rio de Janeiro, cada um com cinco leitos 
e capacidade para executar 30 operações 
por ano. 

NOVO PÁSSARO 

Uma nova espécie de pássaro (Asthenes 
. luizae) da família Furnariidae (a do joão
de-barro) foi recentemente descoberta na 
serra do Cipó, em Minas Gerais. Segundo 
sua descrição, publicada no volume inau
gural de Ararajuba - Revista Brasileira de 
Ornitologia, a nova espécie é um represen
tante isolado, no Sudeste do Brasil, de um 
gênero que em sua quase totalidade ocorre 
no.s Andes. Há poucos exemplos de aves (e 
também plantas) com essa distribuição, tes
temunhos de uma antiga ligação da flora 
(e da fauna correspondente) das duas re
giões. 
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Outro exemplo é o das aves da família 
Rhinocryptidae, com vários gêneros e es
pécies nos Andes e alguns representantes no 
Sudeste brasileiro, principalmente nas ser
ras. O número inicial de Ararajuba, edita
da no Rio de Janeiro pela Sociedade Bra
sileira de Ornitologia, apresenta também 
um estudo sobre um dos gêneros dessa fa
mília, em que a questão da ligação Andes
Sudeste brasileiro é abordada. Para os or
nitólogos, o número de espécies de aves ain
da não descobertas deve ser relativamente 
pequeno, e de fato são poucas as espécies 
descritas nos últimos anos em todo o mun
do. São conhecidas cerca de nove mil espé
cies de aves, das quais cerca de 1 600 ocor
rem no Brasil, que só é superado pela Co
lômbia; com cerca de 1 700 espécies. 
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PONTO DE VISTA 

Quando o presidente do Banco Central, 
lbrahim Eris, em entrevista à Folha de S. 
Paulo (24/ 12/90), taxou a Constituição de 
inflacionária e manifestou-se contra o en
sino superior gratuito, gerou excelentes ma
térias do ex-reitor da Universidade de Bra
sília, Cristóvam Buarque, e do articulista 
Gilberto Dimenstein, no mesmo jornal 
(30/ 12/90 e 3/1/91) . Ambos trouxeram ao 
debate público a situação das instituições 
federais ou particulares de ensino superior 
no Brasil e sua função junto à comunida
de que a sustenta. 

Contribuindo para esta polêmica, levan
tamos a questão: não seria mais importante 
centrar a discussão em problemas reais da 
universidade nesta república de terceiro 
mundo, deixando de utilizar 'cortinas de 
fumaça'? Assim, contribuiríamos concre
tamente para que o MEC promova uma 
real recuperação da universidade pública, 
hoje -sucateada por movimentos corpora
tivistas e, principalmente, abandonada há 
vários anos pelos setores responsáveis do 
governo federal. Por que não utilizar "ilhas 
de competência" como a Coppe, o Insti
tuto de Biofísica e o Departamento de Bio
química da UFRJ e a Escola Paulista de 
Medicina, como marcos balizadores de 
uma eficiente metamorfose da universida
de brasileira? 

O MEC deu os primeiros passos para is
so, ao lançar a 28 de dezembro o Progra
ma Setorial de Ação na Área da Educação, 
que engloba as várias áreas ministeriais, in
clusive o ensino superior e a pós-gradua
ção. O plano prevê dispêndio de Cr$ 515 bi
lhões com a educação, do primeiro semes
tre de 1991 até 1995, sendo cerca de 13 OJo da 
verba fixada para 1991 destinados ao nível 
superior. 

No entanto, segundo opiniões abalizadas 
na comunidade científica, o documento 
não fixa critérios, nem especifica proces
sos decisórios indispensáveis para a defi
nição, implementação, controle e avaliação 
da política e dos programas que pretende 
apoiar. Isso é. grave. No passado, recursos 
de monta, similares aos agora anunciados, 
foram distribuídos sem que os projetos fa
vorecidos tenham passado pelo necessário 
crivo da qualidade e competência. Para evi
tar isso, há no próprio MEC o exemplo da 
Capes (Coordenadoria de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior), que distri
bui e acompanha criteriosamente os recur
sos a ele confiados. 

MARÇO DE 1991 

GRATUIDADE E/OU COMPETÊNCIA 
A Capes, uma das mais competentes e 

eficientes agências do governo federal no 
apoio à pesquisa, à pós-graduação e à for
mação de recursos humanos qualificados 
no Brasil e no exterior, quase foi extinta 
durante a "reforma administrativa" e até 
hoje não se recuperou totalmente, em vir
tude da elevada drenagem de seus excep
cionais técnicos para outros setores gover
namentais . A institucionalização da auto
nomia da Capes deveria ser assegurada por 
sua transformação em uma fundação liga
da ao MEC, à semelhança da relação que 
o CNPq mantém com a Secretaria de Ciên
cia e Tecnologia. 

A Coppe/UFRJ e a PUC/ RJ, bem con
ceituadas até no exterior por sua produti
vidade e eficiência junto à comunidade 
científica e à população como prestadoras 
de serviços, aÍndà dependem, para sua 
sobrevivência, dos recursos do FNDCT / 
Finep. Esta situação de instabilidade, ina
ceitável, poderia ser facilmente resolvida 
pelo MEC e pela área econômica do gover
no, através da transformação daquelas ins
tituições em algo similar aos institutos do 
CNPq (CBPF, INPA, Observatório Nacio
nal, IMPA e outros), evitando sua desagre
gação e a conseqüente drenagem de seus cé
rebros para o exterior. 

É importante lembrar que o fato de co
brar mensalidades de seus estudantes de 
classe média alta não tornou a PUC/ RJ fi
nanceiramente autônoma. Nenhuma uni
versidade do primeiro mundo sobrevive, de 
forma plena, apenas das anuidades de seus 
alunos. "As universidades privadas ame
ricanas vivem de grandes doações e dos 
contratos e dotações de pesquisa governa
mentais, e só secundariamente de anuida
des'', como lembrou Simon Schwartzman 
em artigo na Folha de S. Paulo (5/1/91). 

A subvenção do corpo discente tampou
co tornou as dezenas, centenas ou milha
res de faculdades particulares brasileiras -
do tipo das existentes na baixada fluminen
se, que florescem sob o signo da virginda- . 
de bibliográfica - competentes sob o pon
to de vista científico ou docente. 

Nesse sentido, o ministro da Educação, 
Carlos Chiarelli, adotou medida correta, ao 
devolver ao Conselho Federal de Educação 
"todos os pareceres a ele enviados para a 
homologação de pedidos de registro de 
criação de mais três mil cursos superiores 
isolados e de mais de 60. universidades em 
todo o país, reivindicados por entidades 

privadas" , segundo O Globo (6/ 1/ 91). 
Causa grande perplexidade, entre a comu
nidade acadêmica, a existência desse Con
selho, ainda com autonomia para emitir es
se .tipo de parecer, enquanto persiste a si
tuação dramática da Capes, analisada an
teriormente. 

O próximo passo do MEC, nesse caso 
através da sua Secretaria de Educação Su
perior e com auxílio das Sociedades Cien
tíficas, deveria ser uma reavaliação profun
da dessas instituições, seguindo os rígidos 
critérios pela Capes na (re)avaliação de cur
sos de pós-graduação. Essa providência vi
ria premiar instituições particulares de ex
celência - do nível da PUC/ RJ , PUC/ SP, 
Cândido Mendes etc. - com potenciais 
subvenções dentro do novo programa go
vernamental para a educação, cerrando de
finitivamente as portas das instituições me
díocres, cujos mantenedóres só se interes
sam pelo lucro fácil. 

Para que o MEC prepare o país e as no
vas gerações para os desafios da década de 
1990, e para contribuir com as projeções 
da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que 
pretende impulsionar o país para um gran
de salto tecnológico, é preciso que cientis
tas, professores, governos federal e esta
duais e indústria participem de um grande 
debate/ esforço nacional, visando elaborar 
estratégias que levem à formação de recur
sos humanos qualificados em áreas básicas, 
aplicadas e tecnológicas. 

Considerando, como exemplo, a impor
tância da indústria farmacêutica para o de
senvolvimento ou a sobrevivência de qual
quer país, de primeiro ou terceiro mundo, 
é realmente lamentável a inexistência de um 
plano/projeto do MEC que promova a for
mação de pesquisadores e técnicos, princi
palmente nas áreas de química fina e far
macologia, visando o desenvolvimento e a 
capacitação tecnológica do país nesse se
tor industrial. 

Quando o país tiver resolvido algumas 
dessas questões e devolvido a plena eficiên
cia às universidades públicas, será a hora 
de se pensar (repensar) em cobrança de 
mensalidades nessas instituições. 

RENATO SÉRGIO BALÃO CORDEIRO 

PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA EXPERIMENTAL 
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A NATUREZA CRIA OS METAIS, A MADEIRA, OS MINÉRIOS E ELEMENTOS QUÍMICOS. 

MADEIRA QUÍMICA 
• Forros • Colofônia e resinas derivadas 
• Chapas • Tintas 
• Painéis • Vernizes 
• Portas 
• Batentes 

• Seladora para madeira 
• Óleo de pinho 

• Divisórias • lérpenos aromáticos 

A EUCATEX TRANSFORMA· ESSES MATERIAIS EM MAIS DE 3.000 PRODUTOS E 

MINERAIS 
METÁLICOS . • Vermiculita expandida para indústria e construção civil 

• lélhas 
• Perfis para sustentação de forros e divisórias 
• Gavetas 
• Portas corta-fogo 
• Batentes 
• Fachadas metálicas 
• Forros metálicos 

• Argamassas à base de vermiculita expandida 
• Produtos corta-fogo para revestimento de estruturas 

metálicas 
• Isolantes à base de lã de vidro e lã de rocha 
• Sistema de formação de mudas - substratos e bandejas 
• Vermiculita expandida para condicionamento de solos 
• Fertilizantes e substratos para jardinagem 
• Filtrantes industriais 
• Isolamento criogênico, densadensante escorificante 

SERVICOS QUE MELHORAM O CONFORTO E · A QUALIDADE DE VIDA, NO BRASIL E 

FLORESTAIS 
• Madeiras de eucaliptus e pinus 
• Goma resina 
• Mudas florestais 

ENGENHARIA 
• Engenharia, planejamento e execução de sistemas 

integrados para obras industriais, comerciais e 
habitacionais 

NO MUNDO. PORQUE ELA TRABALHA PARA INTEGRAR O AMBIENTE AO HOMEM. 

TRADING 
• Exportação e importação de produtos Eucatex e de 

terceiros para mais de 60 países 

MEGRANDO O AMBIENTE 
AO HOMEM. 

GRUPO EUCAnx 
Escritório Central: 
Av. Francisco Matarazzo, 584/612- SP 
Te/. : (011) 823-2233 (PABXJ 
Telex (11) 22352-23154 ETEX BR 


