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Nova 
Emilia Plus 

com cartucho 
Multitype. 

A Emilia da E lebra você já conhece e 
confia. É aquela impressora rápida, 
versátil, super prática. 
Agora você precisa conhecer a nova 
Emilia Plus: mais rápida, mais versá
til, mais prática ainda. 
E o que é mais importante: a nova 
Emilia Plus trabalha com o exclusivo 
cartucho Multitype. 
Ideal para correspondências, relató
rios, cartas, planilhas, documentos e 
todos os tipos de etcéteras. 
São 1 O opções de cartuchos, cada 
um com 3 fontes diferentes de tipos 
que você muda de acordo com as 
suas necessidades. 
Só uma coisa não vai mudar nunca 
na Em ilia: o respeito que a Elebra tem 
pelo consumidor. 
Na compra da nova Emilia Plus, você 
leva junto toda a estrutura de apoio 
do Centro de Suporte ao Usuário. 
Como você vê, existem razões de so
bra para confiar na nova Emilia Plus. 
Vá conhecê-la de perto no seu reven
dedor Elebra. 
Características principais: 
• impressora matdcial de 250cps 
• 132 colunas a 1 0cpp ou 264 colu
nas a 20cpp • 1 O cartuchos de fon
tes (Multitype): Complementar, Apre
sentação, Fantasia, Carta, Relatório, 
Correspondência, Escritório, Plani
lha, Documentação e OCA • 12 den
sidades de impressão e 7 densida
des gráficas • fonte residente: Elite 
• recursos de impressão em itálico, 
dupla altura, expandido, sublinhado 
e normal. 

~ elebra 



EDITORIAL 

A SBPC e Ciência Hoje estão de luto. 
O mestre e companheiro 
Albertino Rodrigues 
morreu. 

DECLARACÃO DAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
I 

A Assembléia das Sociedades Científicas, realizada em São Pau
lo no dia 15 de outubro, examinou a grave situação em que se 
encontra o financiamento à pesquisa científica no país. Trans
crevemos os principais pontos da declaração: 

"Em outubro, o CNPq reunirá os seus comitês assessores sem 
contudo ter garantidos os recursos - previstos no seu orçamen
to - para atender aos pedidos que lhe foram encaminhados nestes 
últimos meses. Nem mesmo os auxílios aprovados na reunião des
ses comitês em junho foram liberados. Chega-se, agora, a temer 
pela continuidade do programa de bolsas . 

Os institutos de pesquisa da Secretaria de Ciência e Tecnolo
gia da Presidência da República (SC&T) e de outros ministérios, 
como o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, a Funda
ção Oswaldo Cruz e outros, estão sendo paralisados. Além da 
falta de recursos para a manutenção e renovação dos equipamen
tos, laboratórios e bibliotecas, é grave a situação dos institutos 
pelos baixíssimos salários praticados no momento , com sérios 
riscos de evasão de pessoal altamente qualificado. 

No Centro de Tecnologia da PUC do Rio de Janeiro, institui
ção recentemente agregada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, 
faltam até mesmo recursos para o pagamento do salário dos pro
fessores. 

O FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico, operado pela Finep, responsável pelo apoio aos 
principais laboratórios e programas de pesquisas do país - viu 
seu orçamento reduzir-se a menos da metade dos 73 milhões de 
dólares previstos para este ano. Quarenta milhões de dólares, pro
venientes de um empréstimo do Banco Interamericano de De
senvolvimento (BID), ainda não chegaram. Do que sobrou, cer
ca de dez milhões de dólares encontram-se contingenciados -
isto é, bloqueados - pelo Ministério da Economia. 

A Finep ainda não conseguiu atender a todos os compromis
sos assumidos para este ano, em sua maioria convênios assina
dos em anos anteriores, não tendo sido possível atender a novas 
solicitações. 

De pouco valeram os apelos ao ministro da Economia (ver 'Edi
torial', em Ciência Hoje n~ 74) para que libere os recursos con
tingenciados do FNDCT e do CNPq. 

Até mesmo o PADCT - Programa de Apoio ao Desenvolvi
mento Científico e Tecnológico -, que conta com recursos do 
Banco Mundial, está encontrando dificuldades em cumprir o cro
nograma de desembolso aos projetos aprovados. 

Os efeitos da crise econômica sobre a área de ciência e tecno
logia têm sido devastadores. Ao que tudo indica, no próximo 
ano, se a previsão orçamentária para a SC&T for confirmada, 
a situação se agravará. 

Para o fomento, o CNPq disporá de 27 milhões de dólares. Um 
quarto do que fora recomendado pelo seu Conselho Deliberati
vo. Todos os institutos do mesmo órgão receberão apenas seis 
milhões de dólares - além dos recursos para pagamento de pes
soal-, um quarto da dotação inicial de 1991 e um vigésimo do 
solicitado pelos próprios institutos. A dotação prevista para o 

SETEMBRO DE 1991 

FNDCT é de 50 milhões de dólares e, destes, 15 dependem do men
cionado empréstimo do BID. Apenas o programa de bolsas , o 
P ADCT e o Instituto de Pesquisas Espaciais parecem estar ao 
abrigo dos rigores da economia. 

O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) da SC&T 
reuniu-se recentemente, sem contudo examinar em profundida
de a situação em que se encontra o financiamento à pesquisa cien
tífica e as obscuras perspectivas para 1992 . Outra reunião foi con
vocada apenas para novembro. A secretaria tem se omitido frente 
à gravidade da situação. Esse conselho, ao assumir, deveria to
mar conhecimento das dificuldades que estão levando à parali
sação dos principais institutos de pesquisa do país. 

O CCT deve estabelecer um programa emergencial capaz de pre
servar o que ainda pode ser salvo de nossa pesquisa científica 
e corrigir em tempo as distorções do orçamento do próximo ano. 

Mas a gravidade da situação dificilmente poderá ser superada 
apenas pelo empenho do CCT ou do secretário de C&T. Trata-se 
de crise sem precedentes que exige a ação conjunta dos órgãos 
de fomento e dos pesquisadores através de suas associações cien
tíficas, do Congresso Nacional e dos próprios governos estaduais. 

Para evitar o colapso de todo o sistema de ciência e tecnolo
gia, propomos algumas medidas de absoluta urgência: 

1. Liberação dos recursos orçamentários retidos no Ministério 
da Economia para o FNDCT - Finep e CNPq. 

2. Pagamento dos auxílios aprovados em junho e liberação dos 
recursos necessários à realização da reunião de comitês do CNPq 
de outubro. 

3. Reajuste imediato emergencial para pesquisadores e técni
cos dos institutos de pesquisa - federais ou estaduais - de mo
do a corrigir a defasagem salarial existente. 

Também consideramos importante, embora de maturação mais 
lenta, as seguintes medidas: 

4. Propor ao MEC que retome o projeto de laboratórios asso
ciados em colaboração com a SC&T. 

5. Definir o estabelecimento da carreira de pesquisador tanto 
em nível nacional como estadual. 

6. Promover uma criteriosa avaliação da produção científica 
~acional e da formação de recursos humanos para a pesquisa cien
tífica. 

7. Reunir e divulgar dados relativos aos compromissos assu
midos, às pesquisas interrompidas, aos técnicos perdidos e da
nos causados pela atual crise financeira. 

8. Participar e fortalecer o processo de formação das funda
ções estaduais de amparo à pesquisa nos estados e promover a 
criação de vínculos estáveis de cooperação entre as instituições 
federais de ciência e tecnologia e os governos estaduais . 

Para que estas medidas efetivamente contribuam para evitar 
que nossas instituições científicas se tornem terra arrasada, é fun
damental contar com a participação e mobilização dos próprios 
pesquisadores .'' 

OS EDITORES 



CARTAS DOS LEITORES 

Solidariedade 
Tenho 16 anos e admiro muito a revista. 
Assim como outros leitores já o fizeram, 

também envio minhas opiniões e sugestões 
para que a revista não entre em extinção! 

Alguns artigos e seções estão em uma lin
guagem não muito acessível a todos os lei
tores. Mudar a linguagem sem mudar o ní
vel da revista eu acho complicado. Sugiro 
que, no final de cada artigo ou seção, haja 
um glossário, permitindo à revista manter 
o nível (o que a distingue das outras) e ser 
acessível à maioria dos leitores. 

A revista poderia também ceder um pou
co mais de espaço para seus leitores, prin
cipalmente em 'O Leitor Pergunta', a se
ção de que mais gosto. Poderia ser respon
dida mais de uma pe·rgunta. Uma perda 
material não seria prejudicial às vendas: se 
for necessário circular eÍrf'preto e branco, 
não haverá problemas da parte dos leito
res. Quem lê Ciência Hoje sabe que o que 
importa na revista é o conteúdo. 

SONY FERMINO DOS SANTOS 
AVARÉ (SP) 

Prezados amigos, paz! 
Com relação à 'ameaça de extinção' 

(Ciência Hoje n? 70), empresto minha hu
milde colaboração: continuarei a pagar a 
anuidade mesmo que tenhamos que utili
zar papel reciclado (seria até um grande 
exemplo para os esbanjadores ... ) e receba 
apenas dois números por ano. 

Lembremo-nos: o teste da inteligência 
é a crise! 

RUI BEZERRA 
CAMPINA GRANDE (PB) 

Escrevo-lhes contratulando-os pela herói
ca resistência ao trágico fim de uma das 
poucas revistas de divulgação científica que 
temos hoje no país. Isso realmente não po
de acontecer. A propósito, vieram-melem
branças de conversas que tive com pessoas 
ligadas à revista Superinteressante e que 
disseram haver em nosso país um merca
do até crescente para revistas de ciências, 
ou que divulguem ciências. E que Superin
teressante tem uma tiragem de 420 mil 
exemplares. Isso me deixou a pensar sobre 
os públicos aos quais se dirigem as duas re
vistas: seriam tão diferentes assim? Talvez 
pudessem pensar em avaliar esses públicos! . 
E mais: a nível de estudantes universitários, 
creio que compensaria pensar em um tra
balho de divulgação: primeiro, que os pro-
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fessores sejam estimulados a falar da re
vista nas salas de aula. E talvez fazer che
gar aos centros acadêmicos uma mensagem 
neste sentido. E mais: todas as bibliotecas 
de faculdades do Brasil assinam a revista? 
( . .. ) São algumas idéias que me vêm à ca
beça e coloquei no papel, acompanhando 
o cheque para assinatura de Ciência Hoje 
e desejando sucesso nessa briga. 

PAULO CHANEL 
FACULDADE DE c1eNCIAS 
FARMACeUTICAS/USP, SÃO PAULO 

Na condição de assinante de Ciência Ho
je desde o sexto volume, venho responder 
ao apelo da edição de número 70 pelo úni
co meio de que disponho: pensando. Em 
minha opinião, a revista deve continuar a 
primar pela qualidade e profundidade em 
seus artigos, fazendo o possível para man
ter o elevado padrão gráfico que a distin
gue das demais publicações. Custo a crer 
que modificações de nível ou conteúdo pos
sam melhorar a sua delicada situação finan
ceira. Ao contrário: estas alterações a fa
riam perder a maioria dos fiéis assinantes 
que até aqui investem em cultura. 

Sou leigo, fiz apenas o curso básico de 
3~ grau (engenharia, PUC/RJ) e o que me 

mantém na expectativa de receber uma no
va edição após a outra é a curiosidade, a 
procura das perguntas que, em todas as 
frentes do conhecimento, os homens de 
ponta se fazem a cada resposta elucidativa 
à pergunta anterior. Por-isso venho me jun
tar a essa 'corrente' que luta para a sobre
vivência de Ciência Hoje, dando minhas 
sugestões: 

1. Investir o máximo na diversidade de 
artigos. Há tempos não leio sobre física nu
clear (o que se fez ano passado no Fermi
lab?), matemática pura (desde 'Geometrias 
não euclidianas'), medicina (desde 'FNA'), 
pesquisas ou distúrbios dos neurônios (não 
estamos na década do cérebro?). Enfim, 
cobrir os avanços da ciência e divulgar os 
grandes nós ainda não desatados. 

2. Atrair, com publicidade, a atenção do 
público para a qualidade e o motivo-fim 
da revista. Ciência Hoje é viável e princi
palmente vendável. 

Por fim, uma advertência: se esta revis
ta não é o canal de comunicação entre a 
universidade brasileira e a sociedade, po
bre sociedade que mantém uma universi
dade como esta! 

PAULO AUGUSTO RODRIGUES (ARTESÃO) 
PETRÓPOLIS (RJ) 

NAo-El.:C LJDIA~AS 
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Por intermédio de Ciência Hoje, quero 
parabenizar Gláucio Ary Dillon e Maria 
Celina Soares D' Araújo pela lucidez do ar
tigo 'Os mitos de uma eleição', publicado 
no n? 72, e aproveito a oportunidade para 
também parabenizar os senhores editores 
pelo retorno das cores a esta excelente re
vista. Fica apenas o anseio para que ela vol
te a circular mensalmente. 

Tentando dar a minha contribuição, en
dosso a opinião emitida na mesa-redonda 
de que Ciência Hoje deve basear-se no tri
nômio assinatura-publicidade-vendas em 
bancas para obter sua independência fi
nanceira. 

OSCAR A. OHLWEILER 
SANTA CRUZ DO SUL (RS) 

Companheiros: uma revista de divulga
ção científica como a de vocês não pode 
deixar de circular. Digo isto porque vocês 
atendem a uma faixa do público médio que 
não pode ser privado de participar do séc. 
XX. Quero elogiar a composição gráfica 
menos artística e elaborada dos n~s de maio 
e junho: agradou. 

Minha contribuição é pequena: assinei 
pela primeira vez por seis meses. Quero in
dicar que é necessário usar um papel dura
douro e atraente, mas nada impede que se 
reduzam algumas páginas em função do 
preço. Continuar a briga por um Brasil no
vo: com educação e participação, e não dei
xar de abordar temas polêmicos ou inusi
tados; outra coisa: não exagerar no mer
chandising para não banalizar tão precio
sa e excelente revista. 

SAMUEL HENDRICH 
RIO DE JANEIRO 

Sou assinante novo de Ciência Hoje e 
com tristeza verifico que, enquanto estou 
chegando, vocês estão apreensivos com a 
saída. Proponho uma idéia para colaborar: 
posso conseguir muitos assinantes entre 
meus alunos da faculdade onde leciono. 
Procurem publicar artigos sobre odonto
logia, veterinária, medicina e psicologia, 
que são os que mais interessam a eles. 

SÉRGIO PERES 
SÃO PAULO 
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É com satisfação que lhes escrevo, mas 
ao mesmo tempo triste em saber da crise 
que abate Ciência Hoje, como toda a ciên
cia no Brasil. Por força de montar um tra
balho de química no colegial, descobri a · 
existência de Ciência Hoje, e desde então 
não consegui parar de colecioná-la. Na mi
nha opinião, é fundamental a leitura desta 
publicação que divulgà trabalhos científi
cos de todas as áreas de pesquisa e se preo
cupa, desde a sua criação, em expor pro
blemas que a ciência enfrenta no Brasil, 
junto com propostas e opiniões para 
resolvê-los. Atualmente faço o curso de nu
trição da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo e fico muito fe
liz quando abro a revista e encontro algum 
assunto que envolve a minha área (aliás, 
tenho sempre essa expectativa). 

Às vezes fico estupefato em me deparar, 
no meu curso, com pessoas que não estão 
minimamente preocupadas em dar apoio às 
questões levantadas por vocês nas edições 
que falam da crise da revista. Muitas nem 
sabem de sua existência. 

Agora faço um apelo. Como sempre me 
senti na obrigação de divulgar a revista e, 
junto com ela, a ciência, acho muito inte
ressante, como medida complementar de 
apoio, que todos os leitores façam o mes
mo. Desde sempre, coloco-me à disposição 
para ajudar Ciência Hoje, nesse sentido e 
em outros que estejam ao meu alcance. Ela 
não pode ter um fim: o que pensar da ex
tinção de um projeto tão essencial de pio
neirismo? 

WELLITON DONIZETI POPOLIM 
SÃO PAULO 

Estou profundamente preocupado com 
a situação em que se encontra a revista 
Ciência Hoje, próxima a extinguir-se de
vido à atual crise econômica por que pas
sa o país. Se este vive uma profunda reces
são e uma amarga crise econômica, o mes
mo vale para os setores tecnológicos, cien
tíficos, educacionais, culturais, nos quais 
a problemática toma um teor mais acen
tuado. 

Existem caminhos que poderão trazer 
bons resultados. Entre eles está a avalia
ção do atual modelo editorial de Ciência 
Hoje, já que o seu texto, na maioria das 
vezes, toma-se de difícil acesso para leito
res leigos no assunto ou de pouco conheci
mento, devido à sua linguagem técnica. 

Já que foi criada a revista Ciência Hoje 
das Crianças, por que não avaliar o proje
to editorial dessa revista? Talvez, feita es-

sa avaliação, o seu desenvolvimento supe
re a crise financeira e conquiste mais esAa
ços junto à opinião pública. 

Urge então a necessidade de avaliar as 
propostas, as críticas, as sugestões, e bus
car, o mais breve possível, uma solução efi
caz para extirpar a ameaça de extinção que 
paira sobre essa revista, um dos mais im
portantes veículos de informação científi
ca e cultural em nível nacional e interna
cional. Proponho a criação de uma asso
ciação em defesa de Ciência Hoje. 

PAULO CLARINDO 
SECREf ARlA DE ESTADO DE CULTURA, 
RIO DE JANEIRO 

Sem nenhuma dúv_ida, Ciência Hoje nãp 
pode ser extinta. Fiquei chocado com ~ 
possibilidade. Voltei a assinar a revista ~ 
tenho feito propaganda dela entre os cole
gas e alunos. Espero que juntos possamos 
sair da crise. 

Há um ponto, entre outros, digno de mé
rito na revista: tem sido a atuação respon
sável e esclarecedora dos editores a respei
to da crítica situação da pesquisa científi
ca no país. Exemplo disso são os editoriais 
dos números 73 e 74 do volume 13. 

Gostaria também de registrar meu apoio 
sobre a questão do pesquisador estrangei
ro. Absurdo rejeitar pessoas que só têm a 
contribuir para a ciência e a tecnologia na
cional. Neste sentido, parabenizo Timothy 
M. Mulholland pelo artigo lúcido publica
do no n? 74. Gostaria que a Universidadj 
Estadual Paulista {UNESP), de onde so 
docente, adotasse uma postura corajosé:\ 
contrária a tal disparate. Seguindo, assim, 
o exemplo de outras universidades brasi
leiras. 

Para finalizar, repasso a vocês uma per
gunta feita a mim por um colega: qual o 
caminho para se publicar em CH? Precisa 
haver um convite por parte dos editores? 

ELSO DRIGO FILHO 
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, LETRAS E CIÊNCIAS 
EXA T AS/ UNESP, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 

• Agradecemos a todos os leitores que nos 
enviaram estas e outras çartas de solidarie
dade que ainda não tivemos condições de 
publicar. Os interessados em publicar ar
tigos e pesquisas em Ciência Hoje devem 
primeiro escrever solicitando as 'Instruções 
para os autores'. Os textos propostos se
rão submetidos à avaliação prévia do co
mité de editores. 
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A possibilidade, recentemente descoberta, de quantificar a alternância da onda T a 
partir de um simples eletrocardiograma, e as perspectivas que se abrem para a pre
venção da fibrilação ventricular são expostas por Masako Oya Masudo. 

Ao que parece, o encontro de espermatozóides e óvulos no ambiente restrito da trompa 
de Falópio não é obra do acaso. Elsimar M. Coutinho relata a descoberta de um 
fator, ainda misterioso, que, liberado pelo óvulo, atrairia o espermatozóide. 

Uma pesquisa realizada pela revista Science sobre a carreira científica nos EUA nos 
anos 90 é relatada por Simon Schwartzman, que alerta para as repercussões que po
dem ter em nós as mudanças que já se esboçam na vida acadêmica norte-americana'. 

TOME CIÊNCIA 14 

Um ·chefe caritiana casou-se com sete mulheres e teve 15 filhos. As curiosas conse
qüências dessa situação de extrema poliginia, do ponto de vista genético-populacional, 
foram pesquisadas por Gilberto F. Souza Aguiar. 

Um dos autores de uma pesquisa sobre transferência de genes entre microrganismos, 
com vistas à produção de etanol, Flavio Alterthum fala a Ciência Hoje sobre este 
e outros trabalhos. 

Estudo pioneiro, relatado por Gustavo A. B. da Fonseca, indica que substituir gran
des unidades de conservação por várias pequenas pode ser catastrófico: a diversida
de biológica das comunidades reduz-se inexoravelmente nas áreas menores. 

Pesquisadores da Universidade de Brasília identificaram três novas espécies de cia
nofíceas em lagos ou áreas alagadas do planalto central brasileiro, desvendando al
guns dos segredos das chamadas 'algas azuis' do cerrado. Por Margareth Marmori. 

llliNiiiiiiiliiilimmlilru·,·1r!H~-----11111111

~nnn~
1

•

1

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

ARTIGOS 

RESTAURAÇÃO DA FLORESTA EM 
PASTAGENS DEGRADADAS 
Christopher Uhl, Daniel Nepstad, lma Vieira 
e José Maria Cardoso da Silva 

22 

Durante as últimas décadas, extensas áreas de florestas da bacia amazônica foram 
convertidas em pastagens. Em geral, essas terras desmatadas permanecem produti
vas por um curto período (que varia de quatro a oito anos) e depois são abandona
das. Como recuperar esses ecossistemas degradados a um custo baixo? 

O RETORNO DE JEDI E OS CONTOS POPULARES 32 
Américo Pellegrini Filho 

Se reduzidos a seus elementos constitutivos, filmes de Hollywood podem guardar 
muitas semelhanças com os contos populares. É o que se pode observar pela análise 
da primeira parte do filme norte-americano O retorno de Jedi. 



O DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS 
REGIÕES BRASILEIRAS 
Maria Cecília Pratas Rodrigues 

38 

Uma nova proposta de avaliação de alguns indicadores - nível de alfabetização, 
esperança de vida e distribuição de rendas - permite a apuração do grau de desen
volvimento social do Brasil e de suas regiões e a comparação da situação brasileira 
com a de outros países. 

OS PEIXES FÓSSEIS DA CHAPADA DO ARARIPE 46 
Rubens da Silva Santos 
Peixes fósseis de 120 milhões de anos, preservados nas rochas calcárias da chapada 
do Araripe, no Nordeste, contam um capítulo importante da história da evolução 
dos animais na Terra. 

PERFIL 52 

Da tábua de logaritmos ao computador, do cálculo de concreto armado à filosofia 33 

da ciência, o percurso de Fernando Lobo Carneiro evoca o ritmo vertiginoso do avanço 
científico e as vantagens de um tempo em que a superespecialização não era um im
perativo. 

OPINIÃO 80 

Uma prostaglandina ind~· cad para tratamento de úlcera gástrica é usada como abor
tivo e coloca em risco a saú de mulheres que a ela recorrem sob orientação de bal
conistas de farmácias. A estão, que envolve a falta de controle sobre medicamen
tos e a legalização do a orto, é levantada por Helena Lutéscia Luna Coelho. 

RESENHA 83 

Beatriz Alvarenga Álvares chama a atenção de professores e alunos de licenciatura 
em física para Pesquisas sobre o ensino de física, que reúne resumos de 19 teses de 
mestrado aprovadas de 1976 a 1982. 

É BOM SABER 84 

Usando conhecimentos de geometria e dados sobre latitude e longitude de terras avis
tadas por navegantes da época, um matemático francês, Oronce Fine, desenhou em 
1531 um mapa do mundo onde aparece a Antártida. Por Daniel J. R. Nordemann. 

Pesquisa realizada no Piauí e em São Paulo mostrou que a introdução, na dieta de 
pré-escolares, de biscoitos fortificados com hemoglobina bovina permitiu a crianças 
anêmicas recuperar níveis normais de hemoglobina. O trabalho é relatado por Nadir 
do N. Nogueira. 

Se a possibilidade de topar com onças nas cidades brasileiras é pura lenda, a presen
ça de serpentes é um fato. Ivan Sazima, Giuseppe Puorto e Iara Laporta-Ferreira 
nos relatam, com base em suas pesquisas, que serpentes podem ser encontradas em 
São, Paulo, e por quê. 

As possibilidades da exploração do conteúdo sociológico de textos teatrais e do apren
dizado por meio do desempenho, no palco, de diferentes papéis sociais são discuti
das por João Gabriel L. C. Teixeira. 
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CAPA Sementes da 
Amazônia. Foto cedida 
pelos autores do artigo 
'Restauração da Floresta 
em Pastagens Degrada
das', p. 22. 



Este é o Centro 
Integrado de Apoio à 
Criança de Vila Paranoá, 
Brasília: o primeiro CIAC 
construído pelo Governo do 
Brasil. 

Através do Projeto 
Minha Gente, o Ministério 
da Criança vai construir 
CIACs em todo o país. 

E, com eles, vai 
implantar um novo conceito 
de atenção integral à 
criança. 

Educação escolar, 
saúde, cultura, esporte, 
creche,· educação para o 
trabalho, proteção especial 
à criança, desenvolvimento 
comunitário - serviços 
hoje esparsos - estão 
reunidos em bases físicas 
iguais a esta. 

Um novo conceito de 
atenção integral à 
criança. 

Com quase 4.000 m2 

de área construída, cada 
CIAC é um conjunto de 
cinco blocos programados 
para desempenhar funções 
específicas. 

Pré~escola para 200 
crianças de O a 6 anos -
o que representa o 
atendimento global de 3 
milhões de crianças. 

Escola de Primeiro 
Grau com capacidade para 
atender 700 alunos durante 
o dia - cerca de 3,5 
milhões de crianças no 
total. No período noturno, o 
Primeiro Grau vai funcionar 
para alunos maiores de 14 
anos, com ensino 
profissionalizante. 

Centro de Puericultura, 
onde os alunos e as 
crianças da comunidade 

· circunvizinha receberão 
atendimento médico e 
odontológico. 

Ginásio de\ Esportes 
coberto e Biblioteca, que 
vão funcionar como 
importantes pó/os de 

promoção da convivência 
comunitária. 

Por que construir 
CIACs. 

Em cada mil crianças 
que nascem no Brasil, 
sessenta e quatro morrem 
no primeiro ano de vida. 

Somente quinze em 
cada cem crianças 
matriculadas no primeiro 
ano do Primeiro Grau 
concluem o curso. 

De cada grupo de cem 
crianças, trinta apresentam 
sinais de desnutrição. 

Nas ruas das médias e 
grandes cidades brasileiras, 
mais de dois milhões de 
meninas e meninos 



abandonados sofrem todo 
tipo de discriminação e 
violência. 

Ao mesmo tempo, em 
todos os Estados, faltam 
escolas, postos de saúde, 

A gravidade do 
problema exige uma 
solução urgente: os CIACs 
podem ser construídos em 
curto espaço de tempo, 
através do processo de 
construção industrial. 

O problema requer 
uma solução capaz de 
resolver, de uma só vez, 
todas as necessidades: os 
CIACs integram num só 
espaço todas as funções 
de atendimento à criança. 

A dimensão do 
problema exige uma 
solução economicamente 
viável: as alternativas mais 
baratas têm o metro 
quadrado duas vezes mais 
caro que o dos CIACs. 

creches e abrigos, para dar Assim mesmo, muitos 
atendimento eficiente às perguntam como as 
crianças que mais Prefeituras vão fazer para 
precisam. arcar com os custos de 

manutenção dos CIACs e, 
ao mesmo tempo, 
recuperar as escolas, 
postos de saúde e creches 
que hoje se encontram 
deterioradas. 

O Governo vai 
colaborar com o custeio da 
manutenção dos CIACs. 
Com isso, além de 
continuar seus programas 
de investimento na 

- recuperação de suas redes 
~=====1 físicas de atendimento à 

criança, as Prefeituras e os 
Governos Estaduais 
poderão, certamente, pagar 
melhores salários aos 
servidores do setor. 

Em primeiro lugar, as 
crianças. 

Os CIACs estão 
nascendo para fazer valer 
os direitos expressos pela 
Constituição Federal e pelo 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

Com isso, estaremos 
dando nosso primeiro 
grande passo em direção 
ao Brasil Novo, que todos 
nós desejamos. 

Um país em que as 
crianças vão nascer fortes, 
crescer sadias e bem 
alimentadas, com tempo e 
espaço para brincar e 
estudar, e caminho livre 
para a realização pessoal e 
profissional. 

Um novo país começa 
assim: em primeiro lugar, 
as crianças. 
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O RITMO CARDÍACO E A ONDA T 

U ma quebra abrupta do ritmo cardía
co, ocasionando uma fibrilação ven

tricular, que por sua vez provoca a morte 
súbita, é apontada como a causa de mais 
de 350 mil óbitos por ano na população 
norte-americana. 

A morte, nesse caso, não decorre de uma 
injúria maciça do miocárdio, mas de uma 
alteração funcional que se instala abrup
tamente num tecido miocárdico eletrica
mente instável. A ativação elétrica torna
se descoordenada e, com isso, a contração 
do miocárdio ventricular fica dessincroni
zada (fibrilação ventricular) e já não pode 
exercer sua ação bombeadora. 

Dada a gravidade dessa ocorrência, que 
tende a .ser letal, seria de grande interesse 
poder identificar precocemente os candida
tos a sofrê-la, e preveni-la. Até recentemen
te, porém, apesar de intensas pesquisas, 
pouco se tinha avançado no desenvolvi
mento de um método diagnóstico. 

Um dos meios us.ados para tentar iden
tificar precocemente pessoas potencialmen
te susceptíveis a esta e outras arritmias car
díacas envolve a aplicação de pulsos elétri
cos no coração durante as várias fases do 
ciclo cardíaco. Essa manobra, entretanto, 
é um grande risco para pacientes predispos
tos à fibrilação ventricular, pois há uma fa
se do ciclo cardíaco em que o coração fica 
particularmente vulnerável à fibrilação e 
qualquer estímulo pode desencadeá-la. 

Um trabalho de Bruce D. Nearing, Ali
ce H. Huang e Richard L. Verrier, * da Es
cola de Medicina da Universidade de Geor
getown, em Washington, DC, pode repre
sentar uma contribuição importante na 
identificação de pacientes predispostos a es
te mal. 

Segundo esses pesquisadores, em vários 
modelos experimentais observa-se uma cor
relação direta entre o aparecimento de al
ternância de onda T (manifestação, no ele
trocardiograma, de duas formas distintas 
de onda T, que se alternam em ciclos su
cessivos) e a deflagração de fibrilação ven
tricular. Entre esses modelos estão a oclu
são éoronariana, a hipotermia, a angina va
soespástica de Prinzmetal e a síndrome do 
QT longo. 

Em face disso, propuseram um método 
, para quantificar essa alternância de onda 

T e analisaram uma eventual correlação en
, tre a intensidade e rapidez com que a al

ternância se instala e a ocorrência de fibri
lação. 

8 

Num experimento feito com 16 cães 
anestesiados, os pesquisadores provocaram 
uma oclusão coronariana (coronária des
cendente anterior esquerda) por quatro a 
oito minutos, seguida de reperfusão (ma
nobra sabidamente indutora de fibrilação 
ventricular). Enquanto isso, monitoraram 
seus eletrocardiogramas. 

A figura 1 mostra os eletrocardiogramas 
obtidos em três momentos do experimen
to. Em (a) temos a condição de controle, 
em que o ritmo se apresenta regular e a so
breposição de seis ciclos mostra uma só mor
fologia de onda T, cujo pico está indicado 
pela seta. Em (b), após quatro minutos de 
oclusão coronariana, vemos, à esquerda, 
uma alternância de duas morfologias dif e
rentes de T, o que também aparece na so
breposição de seis ciclos sucessivos. A seta 
mostra o pico da onda T negativa, mais cur
ta, sobreposta a uma onda também nega
tiva, mais precoce. Por fim, em (c), após 

L.__J 

400 ms 

Contínuo 

a reperfusão, vemos uma alternância de on
das T com polaridades invertidas. 

A quantificação da alternância de am
plitude da onda T entre batimentos conse
cutivos foi feita pelo método da demodu
lação complexa, um novo tipo de análise 
harmônica que permite medir uma oscila
ção que muda lentamente de amplitude e 
de fase, detectando aspectos que uma aná
lise espectral convencional, tipo Fourier, 
poderia não captar, ou representar mal. 

Os pesquisadores observaram que o de
senvolvimento de uma fibrilação ventricu
lar espontânea, durante oclusão coronaria
na, é sempre precedido por uma rápida in
tensificação da alternância nos primeiros 
três a quatro minutos de oclusão, como se 
vê na figura 2. Esta foi significativamente 
maior e se instalou mais precocemente no 
grupo que apresentou a fibrilação que na
quele que sobreviveu, sem fibrilar, a todo 
ciclo oclusão-reperfusão. 

Superposto 

A 

}o rnv 

B 

Oclusão 

e 

400 ms 

FIGURA 1. Eletrocardiograma registrado no interior do ventrículo esquerdo de um cão anestesiado, em que se provocou 
oclusão coronariana . À direita, registro contínuo de seis ciclos e, à esquerda, os mesmos ciclos sobrepostos a uma maior 
velocidade de registro. 
(a) Antes da oclusão: onda T uniforme nos vários ciclos sucessivos, sem alternância. A seta indica o ápice da onda T. 
(b) Durante a oclusão: alternância acentuada da metade inicial da onda T. 
(c) Após a oclusão: alternância bidirecional, com onda T acima e abaixo da linha isoelétrica em ciclos sucessivos. 
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FIGURA 2. Correlação entre a ocorrência de alt~rnância de onda Te a fibrilação ventricular (resultado obtido em dez cães). 
Os cães que sofreram fibrilação mostraram rápido aumento de alternância nos primeiros três a quatro minutos de oclu
são. A partir do terceiro minuto até a instalação da fibrilação - que se dá entre o quarto e o quinto minuto de oclusão - , 
a alternância é significativamente maio((p < 0,001) no grupo que fibrila que naquele que sobrevive. Os valores represen
tam a média ± erro padrão e o teste estatístico usado foi a análise da variância. 

Verificaram ainda que condições que fa
cilitam a fibrilação, como a ativação do sis
tema nervoso simpático durante a oclusão 
coronariana, promovem também um rápi
do aumento na intensidade da alternância. 
O inverso ocorre quando se deprime expe
rimentalmente a ativação simpática. 

Os mecanismos biofísicos que funda
mentam essa correlação entre intensidade 
e velocidade de instalação da alternância 
da onda T e a vulnerabilidade à fibrilação 
ventricular ainda não são conhecidos . De 
todo modo, a possibilidade de - a partir 
de um teste simples como o .eletrocardio
grama - quantificar a alternância da on
da Te assim detectar pacientes passíveis de 
sofrer uma fibrilação ventricular abre no
vas perspectivas para um diagnóstico 
precoce. 

* Science, vol. 252, pp. 437-444, 1991 

MASAKO OYA MASUDA 

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

BIOLOGIA 

ATRAÇÃO SEXUAL ENTRE GAMETAS 

S abemos bem que a atração entre ma
cho e fêmea, que determina a aproxi

mação entre os indivíduos e precede a união 
sexual, é indispensável à perpetuação das 
es.pécies. Essa força misteriosa é mediada 
por substâncias com afinidades eletivas e 
se manifesta em diversos níveis e de diver
sos modos, de maneira a assegurar não só 
o encontro dos indivíduos e a união dos 
seus órgãos genitais como, ao que tudo in
dica, até a aproximação entre os gametas. 

O fenômeno, que é obviamente depen
dente dos hormônios sexuais, envolve a 
produção de substâncias, os feromônios, 
que, geralmente produzidos nos indivíduos 
do sexo feminino, atraem os do sexo mas
culino, embora o oposto possa também 
ocorrer (ver 'A linguagem dos odores', em 
Ciência Hoje n~ 35). 

A atração sexual no nível de espermato
zóides e óvulos tem sido estudada em al
guns invertebrados e peixes, como o peixe-
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A fertilização é provavelmente 

menos casual do que se supunha: 

há indicações de que o óvulo 

humano atrai o espermatozóide, 

guiando-o para o encontro final. 

espinho ou esgana-gata - peixes do gêne
ro Gasterosteus, dotados de espinhos dor
sais e laterais móveis-, que ejaculam e fer
tilizam os óvulos externamente. 

No caso do peixe-espinho, o macho con
duz a fêmea até um cercado preparado cui
dadosa e pacientemente por ele próprio. 
Ali, o estresse do aprisionamento estimula 
a fêmea a ovular. Após essa ovulação, que 
se dá na forma de uma verdadeira ejacula
ção, o soalho do cercado fica recoberto de 
uma espessa camada de líquido folicular, 

contendo milhões de óvulos. Constatando 
a ovulação, o macho expulsa a presa do 
cercado e ejacula sobre esse colchão de 
ovos, o que certamente facilita o encontro 
dos gametas. Digno de nota, porém, é que 
os movimentos direcionais que levam ca
da espermatozóide a alcançar um óvulo é 
aparentemente guiado por substâncias que 
se desprendem dos óvulos. 

Nos humanos e primatas subumanos, 
nunca se cogitou que fosse necessário al
gum mecanismo para assegurar o encon
tro dos gametas. Afinal, a fertilização in
terna ocorre num ambiente restrito, a trom
pa de Falópio, onde a elevada concentra
ção dos espermatozóides e as dimensões re
lativamente avantajadas do óvulo, por si 
sós, tornariam muito provável esse encon
tro. Começam a surgir evidências, entre
tanto, de que também o óvulo humano 
atrai o espermatozóide, guiando-o para o 
encontro final. 
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Foi o que demonstraram, em artigo pu
blicado em abril de 1991, Dina Ralt e um 
grupo de colaboradores de diversas insti
tuições de Israel e dos EUA.* Os pesquisa
dores usaram uma câmara de microquimio
taxia, com dois compartimentos separados 
por uma membrana porosa o suficiente pa
ra permitir a passagem dos espermatozói
des de um lado para outro. Num dos com
partimentos foi introduzida a suspensão de 
espermatozóides e, no outro, líquido foli
cular colhido de mulheres candidatas a fer
tilização in vitro. 

Observaram que os espermatozóides mi
gravam em grande número para a outra câ
mara, quando esta continha o líquido fo
licular, mas o mesmo não ocorria quando 
este era substituído por soro sangüíneo ou 
meio de cultura. Constataram também que 
a injeção de fluido folicular numa suspen
são de espermatozóides modificava a tra
jetória destes, que passavam a se dirigir pa
ra o jato da injeção. 

O mais interessante, porém, foi a obser
vação de que a capacidade que tem o flui
do folicular de atrair espermatozóides es" 
tá associada à aptidão do óvulo para se dei
xar fertilizar . De fato, verificou-se que os 
óvulos presentes em líquidos foliculares que 
não atraíam espermatozóides . não eram 
fertilizáveis. 

Estas observações são uma forte indica
ção de que existe, entre óvulos e esperma
tozóides, algum tipo de interação que au
menta consideravelmente a probabilidade 
do encontro dos gametas na trompa de Fa
lópio e que poderia explicar as fertilizações 
abdominais e ovarianas. 

As implicações desses achados são mui.: 
tas, tanto para o estudo e o tratamento da 
infertilidade, como para o desenvolvimento 
de anticoncepcionais. O fator que o óvulo 
libera seria certamente indispensável para 
guiar espermatozóides de homens oligo
zoospérmicos -, isto é, que possuem um 
número reduzido de espermatozóides; por 

outro lado, os receptores desse fator nos 
espermatozóides seriam indispensáveis para 
permitir que encontrem o óvulo no caso de 
mulheres em que a ovulação é escassa ou 
conseguida somente à custa de indução. 
Caso tenha um caráter protéico, esse fator, 
ainda misterioso, poderia servir também ao 
desenvolvimento de uma vacina antiferti
lizante, auxiliando na solução do proble
ma da contracepção, de grande interesse 
para o controle da natalidade. 

* Proceedings of the National Academy of Scien
ce U.S.A., vol. 88, p . 2.840, 1991 

ELSIMAR M. COUTINHO 
FACULDADE DE MEDICINA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHlA 

O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES está à frente do Programa 
de Desestatização, iniciativa do Presidente Fernando 

regular a venda das empresas estatais. Em conjunto com 
a Comissão Diretora, o BNDES obedece criteriosamente 

Collor aprovada pelo Congresso Nacional. _ 
A Comissão Diretora do Programa, composta 

por nomes escolhidos na sociedade civil, foi _também 
aprovada pelo Congresso, que definiu, ainda, lei para 

a todas as normas fixadas na legislação. · 
Pelo menos duas avaliações sobre o preço da 

empresa que vai ser vendida são feitas por consultorias 
privadas, apontadas em concorrência pública. 

Um preço mínimo, baseado em critérios 



POLiTICA CIENTÍFICA 

CIENTISTAS PARA O ANO 2000 

J á se foi o tempo em que os que preten
diam se dedicar à ciência podiam se 

concentrar em sua área preferida, com a 
confiança de ter pela frente uma carreira 
que só dependia de sua competência e de
dicação. Isto é óbvio hoje no Brasil, quan
do os salários pagos nas universidades es
tão aviltados e o financiamento à pesquisa 
quase inexiste. Mas um artigo recente mos
tra que também nos EUA estão ocorrendo 
mudanças, e suas repercussões entre nós 
podem ser enormes.* 

Resumindo seis meses de pesquisas, em 
que mais de cem cientistas norte-america
nos foram entrevistados, a revista Science 
identifica dez tendências para os anos 90. 
Em primeiro lugar, em decorrência de mu
danças demográficas, o atual período, mar
cado pela redução do número de matrícu
las na universidade, sofrerá uma reversão 

no final desta década. Esta mudança, com
binada com a aposentadoria dos acadêmi
cos contratados nos anos 50 e 60, deverá 
ocasionar um aumento brutal na deman
da de cientistas pela universidade. 

A segunda tendência é, precisamente, a 
da substituição dos norte-americanos na 
carreira científica - que pouco os atrai -
por imigrantes, grande parte dos quais vi
rá da URSS e da Europa Oriental. Há mui
tas razões para isto, entre as quais os bai
xos salários nos postos iniciais das carrei
ras acadêmicas - um professor assistente 
com doutorado ganha 36 mil dólares por 
ano, salário pouco maior que o pago em 
profissões muito menos qualificadas, que 
envolvem menos exigências e tensões. Em 
muitas áreas, em especial a engenharia e as 
ciências exatas, a predominância de estran
geiros já é total; em alguns departamentos 

o que se vê são "poloneses dando aula a 
indianos''. 

Se as mudanças demográficas vão criar 
novos postos de trabalho, isso não signifi
ca que os recursos para a pesquisa cresce
rão no mesmo ritmo. A terceira tendência 
é a do crescimento exponencial do custo da 
pesquisa científica, fazendo com que uma 
proporção cada vez menor de projetos con
siga o apoio necessário. Hoje, somente 30% 
das solicitações de financiamento dirigidas 
aos National lnstitutes of Health são aten
didas, embora seu orçamento tenha aumen
tado recentemente em 50%. É cada vez 
mais vital, para um jovem cientista, ligar-se 
a um laboratório importante e a um pesqui
sador bem estabelecido, que não só o orien
te mas até o apadrinhe em sua carreira. 

A quarta tendência é a da erosão da tor
re de marfim. Cada vez mais, o campo da 

DESESTATIZAÇÃO. 
QUEM ESTÁ À FRENTE DISSO? 

absolutamente técnicos e mundialmente utilizados, é entãó 
fixado. · A partir desse preço, os interessados podem fazer 
suas propostas nos leilões da privatização. 

A Comissão Diretora e o BNDES fazem questão 
absoluta de que o Programa Nacional de Desestatização 
seja conduzido de forma clara, aberta e transparente. 

Auditores independentes escolhidos em licitação 
pública acompanham cada operação e, sempre de acordo 
com a lei, as condições de venda são amplamente 
divulgadas pelos jornais. 

Programa Nacional de Desestatização. Porque 
é você, cidadão, que tem que estar sempre na frente. 

A A pnondade r:, 
BN~DE,, é o cidadão. Eifil 
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ciência é atravessado por determinações go
vernamentais, grupos de pressão, tendên
cias elitistas e igualitárias, militância de gru
pos minoritários, considerações políticas e 
institucionais da distribuição de recursos. 
Fazer "boa ciência" já não garante finan
ciamento, e as sociedades científicas, uni
versidades e laboratórios organizam lobbies 
para lutar por verbas com todas as armas 
da política convencional. 

A isto se associa a quinta tendência: a 
do desenvolvimento de projetos gigantes
cos, que absorvem parcela crescente dos re
cursos disponíveis. Se o orçamento dos 
EUA crescer 3% ao ano nesta década, qua
tro megaprojetos absorverão todo esse cres
cimento: o acelerador de partículas Super
conducting Supercolliding, o Projeto Ge
noma e dois projetos da Administração Na
cional de Aeronáutica e Espaço (NASA), a 
estação espacial e o sistema de observação 
terrestre. Os efeitos dessa concentração não 
são apenas financeiros - ela acarreta uma 
"coletivização" das atividades científicas 
que muitos percebem como uma ameaça à 
inventividade de pequenos grupos e um de
sestímulo aos estudantes mais criativos. 

A sexta terldência é a do fortalecimento 
da pesquisa aplicada em detrimento da bá
sica. Há grande pressão para que os recur
sos sejam alocados segundo a importância 
social e econômica das áreas, o que pode
rá representar uma ameaça à pesquisa fun
damental, que se desenvolve segundo uma 
lógica própria, sem objetivos práticos ime
diatos. De fato, há quem afirme que pes
quisa desinteressada não passa de mito; ou
tros, porém, pensam que se ela for relega-

da a capacidade científica do país poderá 
ser destruída em seu núcleo mais central. 

Esta tendência está associada à sétima, 
a da interdisciplinaridade. Esta não signi
fica apenas que disciplinas se dissolvem e 
se refundem em inúmeras novas especiali
dades, mas que os cientistas, para ter su
cesso profissional, devem ser capazes de 
transitar entre especialidades. 

A oitava tendência é a do peso relativo 
cada vez maior da indústria como campo 
de trabalho para os cientistas, que devem 
ser capazes de se adaptar a este novo tipo 
de ambiente. Se antes grandes laboratórios, 
como os Bell Laboratories, tendiam a re
produzir o ambiente universitário, hoje 
tornam-se menos flexíveis e dão aos cien
tistas muito menos liberdade de trabalho. 

A nona tendência indica uma mudança 
mais profunda, a da globalização da ativi
dade científica. Dada a existência de gran
des projetos internacionais, a concentração 
e a globalização das indústrias, a crescen
te facilidade de circulação de informações 
e conhecimentos, o pesquisador da próxi
ma década deverá estar preparado para tra
balhar em diferentes lugares do mundo. 

Tudo isto sinaliza a décima tendência, 
que diz respeito ao perfil do cientista neste 
final de século. Ele se verá diante de um 
mundo em constante transformação, e su
jeito a pressões e demandas a que não po
derá fazer face apenas com seus conheci
mentos especializados. Terá de ser também 
um político, um homem de negócios e um 
perito em comunicações, apto a negociar 
recursos e a estabelecer boas relações pes
soais. Deverá dominar os instrumentos 

mais gerais das ciências modernas: os com
putadores e outros instrumentos sofistica
dos, a matemática e a biologia básicas. De
verá saber o suficiente de história, econo
mia e ciências sociais para entender para 
onde o mundo caminha, quais serão os 
grandes temas dos próximos anos e que ins
trumentos serão necessários para enfrentá
los,. Acima de tudo, numa carreira de ru
mos tão imprevisíveis, deverá ser um apai
xonado pelo que faz. 

Estas tendências detectadas nos EUA 
mostram que, no Brasil, não basta recom
por ou até melhorar um pouco os níveis sa
lariais dos docentes universitários e o apoio 
oficial dado aos laboratórios de pesquisa 
para que os cientistas brasileiros possam 
participar de forma ativa das mudanças que 
se anunciam para os anôs 90. Se conseguir
mos simplesmente formar bons cientistas, 
corremos o risco de vê-los absorvidos pelo 
mercado de trabalho norte-americano, de
pois de grandes investimentos em sua for
mação. Para evitar isso, é preciso pensar 
em estratégias muito mais complexas, que 
levem em conta tendências que já se reve
lam claramente na comunidade científica 
internacional e que nós mal começamos a 
discutir. 

* Science, vol. 252, p. 1.110, 1991 

SIMON SCHW ARTZMAN 
NÚCLEO DE PESQUISAS SOBRE ENSINO 
SUPERIOR, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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NOTAS 

Relâmpagos esféricos 
Bolas extremamente luminosas, raras e 

fugazes, que podem flutuar no ar e que 
conseguem ilesas atravessar obstáculos, os 
relâmpagos esféricos constituem um f enô
meno atmosférico ainda bastante misterio
so. Uma das explicações propostas para es
'te fenômeno, que vem sendo estudado des
de o século XIX, consiste na interação de 
diferentes formas de energia na atmosf e
ra. Efetivamente, bolas de fogo foram pro
duzidas a partir de descargas elétricas nu
ma atmosfera de gases inflamáveis tais co
mo propano. 

Em 1955, o físico soviético P .L. Kapit
za sugeriu que as bolas de fogo poderiam 
ser formadas a partir da interferência de 
ondas de rádio produzidas durante as tem
pestades. A validade desta hipótese foi evi
denciada por Y.H. Ohtsuki e H. Ofuruton 
(Nature, vol. 350, p. 139, 1991) no Japão. 
Eles conseguiram produzir bolas de plas
ma dentro de uma cavidade metálica con
tendo ar à pressão atmosférica e na qual 
foi, introduzida radiação de microondas 
com potência de 1 a 5 kW. Criaram-se as
sim bolas de várias formas e tamanhos, 
com vida média de poucos segundos, po
dendo atingir até alguns minutos, que fo
ram observadas por uma câmera de vídeo. 
Os pesquisadores detectaram o desloca
mento das bolas de plasma contra o vento 
e as viram atravessar uma. placa de cerâ- ~ 
mica. -;;_ 

a: 
Mais pesquisas serão necessárias para -; 

confirmar o papel da interferência de on- ~ 

das eletromagnéticas na formação d9s re- ~ 
lâmpagos esféricos na natureza . 
. La Recherche, n~ 233, p. 714 (1991) 

Um novo planeta? 
M. Bayles, A.G. Lyne e S.L. Shemar, do 

Laboratório de Radioastronomia Nuffield 
da Universidade de Manchester (Inglater
ra) acreditam ter descoberto um 'compa
nheiro', do tamanho de um planeta, em ór
bita em torno de um pulsar (estrela de nêu
trons de alta rotação, resultante de explo
sões de supernovas). A descoberta se deu 
quando Lyne estava monitorando sinais de 
rádio de pulsares. De um modo geral, os 
sinais têm um período extremamente regu
lar - um terço de segundo - mas o do 
pulsar PSR1829-10, que está a 30 mil anos
luz de distância da Terra, apresentou irre
gularidades durante um ciclo de seis me
ses, com diferenças de período decrescen-
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tese posteriormente crescentes, que chega
vam até oito milissegundos. 

Imagina-se que possa ser uma massa gi
rando em torno da estrela de nêutrons com 
período orbital de seis meses, provocando 
por sua ação gravitacional um afastamen
to ou aproximação entre a estrela de nêu
trons e a Terra, correspondentes a uma dis
tância máxima de oito milissegundos-luz. 
Segundo os autores da descoberta, o com
panheiro da estrela de nêutrons é provavel
mente um planeta com massa dez vezes su
perior à da Terra, com órbita quase circu
lar e a uma distância da estrela compará
vel à de Vênus ao Sol. 

Esses resultados, no entanto, precisam 
ser confirmados. Se o planeta existiu an
tes da explosão da supemova, é difícil en
tender como sobreviveu à explosão. Caso 
não tenha existido, sua formação pode ser 
explicada a partir da condensação de uma 
nuvem de poeira resultante da explosão. 
Observações anteriores atribuídas à existên
cia de planetas fora de nossa galáxia aca
baram sempre se mostrando errôneas. As 
observações de Bayles, Lyne e Shemar, 
nunca registradas anteriormente em estre
las de nêutrons, parecem constituir um de
safio às idéias atuais sobre a evolução das 
estrelas e dos sistemas planetários. 

Nature, vol. 352, p. 278 (1991) e Science, vol. 
253, p. 385 (1991) 

Amazônia 
Há milhares de anos, a floresta amazô

nica não era tão densa como é hoje. Esta 
é a conclusão de um estudo feito por bra
sileiros, franceses e holandeses na Serra de 
Carajás (PA), sobre as variações da vege
tação que teriam ocorrido num período de 
60 mil anos. Os pesquisadores analisaram 
uma amostra de 6,5 m de altura extraída 
por meio de uma sonda de uma depressão 
pantanosa. Pela avaliação do pólen encon
trado, verificaram a existência de quatrn 
épocas com datação aproximada de 60 mil, 
40 mil, 23 mil a 11 mil e oito mil anos, ao 
longo das quais as florestas teriam sido 
substituídas por savanas. A presença deve
getais carbonizados sugere que, na última 
época, as savanas foram incendiadas. 

É bem provável que durante os períodos 
de seca, em que as precipitações costuma
vam ser bem menores (1.000-1.500 mm/ano) 
que as atuais (2.000 mm/ano), a floresta 
amazônica se tenha fragmentado. A últi
ma fase seca, a partir de oito mil anos atrás, 
é contemporânea de um clima africano ain
da muito úmido. O desenvolvimento da 
floresta amazônica, a partir de três mil anos 
atrás, coexistiu com uma tendência à seca 
na África Ocidental que desencadeou o 
processo de desertificação do Saara. 
. La Recherche, n~ 233, p. 716 (1991) 
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POLIGAMIA, ENDOGAMIA E PARENTESCO GENÉTICO 

N ão há registro na história da huma
nidade de povos cuja ordem intragru

pal não se fundasse na organização fami
liar, seja sob a forma nuclear (pai, mãe e 
filhos) ou estendida (incluindo elementos 
biologicamente menos próximos ou apenas 
afins). Na organização sociocultural dos 
povos indígenas, porém, a instituição da fa
mília tem significado e influências em ge
ral mais fortes que nas sociedades ociden
talizadas. Esta é uma característica etno
gráfica básica das sociedades tribais, geral
mente formadas por unidades familiares 
reunidas e interligadas por elos de paren
tesco genético ou social. 

Fatores como a língua nati-

consangüinidade entre cônjuges - desde 
que não tão próxima quanto a de irmãos, 
pai-filha ou mãe-filho - faz parte do uni
verso social de muitas tribos, podendo ter 
implicações na definição do perfil genético
populacional. Hoje, dadas as influências 
missionárias e da sociedade nacipnal como 
um todo, esses casamentos consangüíneos 
tendem a ser menos comuns, mas há tri
bos que mantêm suas regras de escolha ma
rital relativamente intactas. 

A poliginia e o casamento consangüíneos 
podem gerar nas comunidades tribais re
lações de parentesco de extrema complexi-

ancestral comum (ou vários), quer pelas 
configurações sociais variantes, como os 
núcleos poligâmicos. 

Há cerca de três gerações, houve entre 
os caritianas uma situação de extrema po
liginia, que teve efeitos dramáticos no atual 
estado genético-populacional da tribo. Um 
líder tribal já falecido casou-se com sete 
mulheres e teve 15 filhos, quando o núme
ro médio de filhos na sua geração e nas pre
cedentes foi 2,4. Em conseqüência, por 
ocasião de nossa expedição, todas as crian
ças e adolescentes com menos de 16 anos 
(67 ao todo) da tribo descendiam do velho 

líder, na maioria dos casos por 
diversas vias genealógicas. 

va, a história e o comporta
mento social configuram con
juntos populacionais dif eren
ciados e com traços culturais 
próprios. O parentesco é um 
dos elementos mais influentes 
na vida de uma tribo, definin
do e regulando as relações so
ciais, as manifestações de po
der interpessoal no âmbito de 
uma geração ou entre gerações 
e, sobretudo, o sistema de ca
samentos. 

O alto grau de consangüinidade Assim, tal sucesso repro
dutivo de uma só pessoa teve 
um resultado altamente signi
ficativo para a tribo, do pon
to de vista evolutivo. Os genes 
do homem polígino estão mui
to mais bem representados, 
quantitativamente, nas gera
ções posteriores que o de ou
tros nativos de sua geração. 

encontrado entre os caritianas -

decorre da prática da poliginia. 

Estudar esse parentesco cruzado 

é um caminho que pode ajudar a Traços genéticos que talvez 
fossem raros anteriormente 
tornaram-se freqüentes pelo 
simples fato de que ele os pos
suía. É o que julgamos ter 
ocorrido com uma variante 

As relações de parentesco 
biológico observadas em po
pulações tribais envolvem si
tuações de suma importância 
do ponto de vista da evolução 

compreender melhor a evolução 

do homem nativo da América. 

humana, sobretudo em nível 
micro (pequenas mudanças processadas ao 
longo de poucas gerações), sendo possível 
que tenham influência também no nível 
macro (grandes mudanças de longo termo). 

Há vários exemplos de fatores que alte
ram tais relações biológicas. Um dos mais 
comuns é a poligamia, que se manifesta o 
mais das vezes sob a forma da poliginia -
o casamento entre um homem e duas ou 
mais qmlheres. A poliginia pode assumir 
diversas formas, segundo o grau de paren
tesco entre as mulheres envolvidas. Um ti
po particular, chamado sor:oral, em que as 
espos~s são irmãs, é comum entre tribos 
sul-americanas. A poliginia costuma ser um 
privilégio, restringindo-se a uns poucos na
tivos socialmente superiores. 

Outra prática sociocultural de importân
cia biológica comum nos grupos indígenas 
é o endocruzamento, ou casamento entre 
parceiros geneticamente aparentados. A 
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dade. A única forma relativamente segura 
de avaliar as influências desses dois fato
res sociais sobre os vínculos genéticos in
terpesso~is é a análise de heredogramas de 
tribos, isto é, de seus mapas genealógicos, 
em que cada indivíduo é situado em rela
ção aos demais do ponto de vista das liga
ções de identidade genética. 

Junto com João Guerreiro e Sidney San
tos, do Laboratório de Genética Humana 
da Universidade Federal do Pará, inves
tigamos, sob seus aspectos bioantropoló
gicos, os índios caritianas, de Rondônia. 
Trata-se de um pequeno grupamento que 
vive às margens do igarapé Sapoti, não 
muito longe de Porto Velho, e que sedes
taca biologicamente pela alta incidência de 
matrimônios consangüíneos. Tais matrimô
nios envolvem um parentesco muitas vezes 
complicado entre os cônjuges, quer pelos 
inúmeros caminhos que os relacionam a um 

enzimática conhecida como 
componente C5 da colinestera

se do soro ( determinada por um gene do
minante). Sua freqüência entre os caritia
nas mostrou-se próxima de 51 OJo, quando 
na maioria das grupos humanos é de lOOJo. 
Quem apresenta esse componente é chama
do C5+ e quem não o apresenta é chama
do C5-. Como o chefe tribal já morrera 
por ocasião de nosso estudo, temos apenas 
indícios de que era C5+, mas são indícios 
fortes: (a) teve uma filha C5+ com uma 
mulher C5-; (b) 800Jo de seus filhos tipa
dos para colinesteràse do soro eram C5+; 
(c) cinco das seis progênies com pelo me
nos um indivíduo tipado para a enzima 
apresentaram elementos com f enótipo 
C5+. A freqüência de C5+ entre os cari
tianas é significativamente maior que em 
todas as tribos sul-americanas já estudadas 
para o fenótipo. Vale observar que todos 
os 15 descendentes do antigo cacique per
maneceram na aldeia nativa, reforçando o 
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caráter basicamente endogâmico da popu
lação, pelo menos até um passado recente. 

Uma das conseqüências mais interessan
tes da fecundidade diferencial do chefe ca
ritiana é que, hoje, todas as crianças da tri
bo são biologicamente relacionadas entre 
si. O coeficiente de consangüinidade mé
dio (que mede o grau de parentesco gené
tico) entre os elementos registrados na ge
nealogia da população é o, 142. Para ava
liar o significado desse número, basta lem
brar que entre primos de primeiro grau o 
coeficiente é 0,125. O coeficiente médio de 
consangüinidade entre o chefe tribal e to
das as demais pessoas do grupo é ainda 
mais alto, chegando a 0,282, quando o de 
tio-sobrinho é de 0,25. 

Dos 49 indivíduos C5+ presentes entre os 
caritianas, 46 descendem do homem polí
gino e os outros três são seus parentes por 
via indireta. O coeficiente de consangüini
dade entre ele e os indígenas tipados para 
o sistema enzimático {0,332) sugere que sua 
excepcional contribuição para a constitui
ção genética do grupo foi responsável por 
essa rara incidência do fenótipo C5+. 

Ü mais curioso na análise antropogenéti
ca dos caritianas é que seus membros po
dem ser ligados simultaneamente por inú
meros caminhos genealógicos, isto é, inú
meras vias de consangüinidade. Ao pesqui
sar as irmandades da última geração, en
contramos casos em que dois indivíduos 
são, ao mesmo tempo, meio-irmãos, pri
mos em primeiro grau, primos em terceiro 
grau e parentes por mais de dez vias dife
rentes! Embora sua ligação mais próxima 
fosse a de meio-irmãos (biologicamente 
equivalente à de tio-sobrinho), tinham uma 
similaridade genética quase idêntica à que 
ocorre entre irmãos completos. 

Como todo adulto da tribo está geneti
camente ligado à maioria dos demais, os 
casamentos consangüíneos são muito fre
qüentes, o que mantém elevado o nível de 
parentesco no grupo. De 31 casamentos en
tre pessoas vivas no heredograma, 24 uni
ram parentes biológicos, a maioria com 
consangüinidade superior à verificada en
tre primos de primeiro grau. Todos os in
divíduos eram parentes, em algum grau, do 
chefe polígino. 

Como conseqüência da poliginia e da en
dogamia, cerca de 91 OJo das crianças são en
docruzadas, isto é, filhas de pessoas bio
logicamente relacionadas. Se os caritianas 
praticassem a exogamia sistemática, teria 
ocorrido uma 'diluição' genética do grupo, 
com redução significativa da incidência do 
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fenótipo variante C5+. O endocruzamen
to, embora não altere a freqüência do mar
cador genético, contribuiu para 'estabilizar' 
seu valor excessivamente elevado, causado 
por um fator populacional específico. 

Índices altos de consangüinidade não são 
exclusividade dos caritianas. Podem ser ob
servados em outras populações em que prá
ticas socioculturais permitam ou estimulem 
a poligamia, a endogamia e casamentos 
consangüíneos, o que é o caso de vários po
vos indígenas brasileiros. É também verda
de que o elevado índice médio de endocru
zamento que verificamos entre os caritia
nas pode não ser fruto apenas de razões so
cioculturais diretas. Outros fatores, como 
a drástica redução populacional do grupo 
no passado (por endemias, por exemplo) 
ou seu eventual isolamento geográfico po
deriam ter contribuído para uma maior ta
xa de casamentos consangüíneos. Esta hi
pótese, porém, é pouco compatível com o 
fato de que há diversos grupos indígenas 
assentados nas proximidades da região on
de vivem os caritianas. Além disso, há re
gistros de casamentos desses índios com 
membros de outras tribos, embora os ca
samentos dentro da tribo sejam muito mais 
freqüentes. 

É preciso ainda ressaltar que, embora se
ja muito provável que os grupos indígenas 
sul-americanos não aculturados tenham al
to coeficiente médio de endocruzamento, 
não é simples medir esse parâmetro de mo
do sistemático em várias tribos. Nações in
dígenas maiores, em expansão populacio
nal e com maior tendência à exogamia, po
dem apresentar um valor bem mais baixo 
desse coeficiente. Não cabe, portanto, ge
neralizar a situação dos caritianas de mo
'do imediato e genérico às demais socieda
des tribais de nosso continente. 

Seja como for, parece ser ponto pacífico 
que o povoado de Rondônia ilustra de mo
do singular como fatores ligados à estru
tura social e cultural podem atuar sobre a 
apresentação da organização genética de 
uma população humana. É também fora 
de dúvida que seu detalhado estudo gené
tico e antropológico pode ajudar de forma 
significativa na compreensão do processo 
evolutivo do homem nativo americano. 

GILBERTO F. SOUZA AGUIAR 
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, 

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 

LEIA NA PRÓXIMA EDIÇÃO DE 

CIENCIAOO®J~ 
REVOWÇÃO QUÍMICA 

Como foi que, através de uma longa evolução que 

vem desde o séc. XVI, com a alquimia, a química 

se incorporou à ciência moderna. 

COMPUTADOR E ESCOLA 

Que devem fazer os pais e os professores quando 

a introdução da informática na escola é conside

rada inevitável? 

GOLFINHOS 

Os golfinhos do gênero Sota/ia, de hábitos m1Jito 

sociais, apresentam pelo menos 15 padrões dÍstin

tos de comportamento. 

PROJETO PORTINARI 

U má oportunidade inédita para mostrar que ciên

cia ç tecnologia podem colaborar para preservar 

obras de arte e comprovar ·sua autenticidade. 

VONMARTIUS 

Num ensaio de 1843, o botânico alemão expõe sua 

visão da história do Brasil, valorizando as contri
buições indígena e africana. 

E MAIS: OS AVANÇOS DA CIENCIA NO MUN

DO, RESULTADOS DE PESQUISAS DESENVOL

VIDAS NO BRASIL, COBERTURA JORNALÍSTI

CA DE ENCONTROS CIENTÍFICOS, RESENHAS 

DE LIVROS E NOTICIÁRIO. 
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A ENGENHARIA GENÉTICA A SERVICO 
• 

DA PRODUCÃO DE ÁLCOOL 

Como professor visitante da 
Universidade da Flórida, Flávio 
Alterthum participou de uma 
pesquisa sobre transferência de 
genes entre microrganismos com 
vistas à produção de etanol. 
O trabalho valeu à instituição a 
patente número 5.000.000, concedida 
pelo governo norte-americano, e a 
técnica será utilizada a partir de 
setembro, por uma usina-piloto, 
nos Estados Unidos. 

Atualmente no Departamento 
de Microbiologia do Instituto 
de Ciências Médicas da Universidade 
de São Paulo, Flávio Alterthum 
prossegue suas pesquisas sobre 
a fisiologia dos microrganismos 
e estuda, entre outros temas, 
a possibilidade do aproveitamento 
do soro de leite e do bagaço de 
cana-de-açúcar na produção de álcool. 

- Como é feita a escolha dos micror
ganismos? 

- Foram escolhidos dois microrganis
mos absolutamente diferentes. Um deles é 
Zymomonas mobilis, uma bactéria que é 
capaz de produzir álcool (etanol) com mui
ta eficiência, mas utiliza para isso poucos 
tipos diferentes de açúcares. O outro é a 
bactéria Escherichia coli, que não produz 
álcool mas é capaz de utilizar diversos açú
cares. Transferindo os genes de Z. mobilis 
responsáveis pela produção de álcool para 
E. coli, podemos aproveitar as caracterís
ticas diferentes de cada uma dessas bacté
rias. 

- Por que não se utiliza Saccharomy
ces cerevisae, que tem grande capacidade 
de produzir álcool? 

- Saccharomyces cerevisae produz ál
cool com eficiência, mas não utiliza diver
sos açúcares. Seria preciso um número mui
to grande de informações genéticas para ca
da açúcar a ser utilizado. De Zymomonas 
mobilis foi suficiente extrair apenas dois 
genes. 

- Quanto tempo a experiência deman
dou? 

- Os genes de Zymomonas mobilis fo
ram donados e seqüenciados há quatro 
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anos, pelos pesquisadores norte-americanos 
Tyrrel Connway e Loonie O. logram. A in
serção dos genes em Escherichia co!i e o de
senvolvimento desse microrganismo modi
ficado foram realizados por mim entre 1987 

e 1989, na Universidade da Flórida. 

- Esse tipo de pesquisa é comum no 
Brasil? Que técnicas foram utilizadas? 

- No Brasil desenvolvem-se poucos tra
balhos COII) modificação genética de Esche
richia coli. Pertenço ao único grupo que 
tem por objetivo promover modificações 
genéticas para produzir álcool a partir dos 
resíduos. 

Utilizamos a técnica usual de transfor
mação, em que a bactéria é cultivada até 
que aceite o material genético (plasmídio) 
de outro microrganismo. Depois, é preci
so fazer um acompanhamento para verifi
car se o material foi realmente incorpora
do, se os genes se expressam de maneira efi
ciente, se a informação perdura ao longo 
das multiplicações celulares e, por fim, se 
o produto formado não se altera. Esse acom
panhamento foi feito e os resultados foram 
publicados na revista Applied and Environ
mental Microbiology (vol. 55, n? 8, 1989). 

- Qual a eficiência de Escherichia coli 
modificada na produção de álcool? 

- Para se ter uma idéia, com 120 gra
mas de glicose ou lactose por litro de meio 
de cultura, obtivemos cerca de 56 gramas 
de álcool. 

- Será este um resultado expressivo, se 
comparado ao que se obtém com outros or
ganismos? 

- A comparação é cabível, desde que se 
tenha em mente que a idéia não é substi
tuir Saccharomyces cerevisae na produção 
de álcool. S. cerevisae é o melhor produ
tor de álcool a partir da cana-de-açúcar. Nos
sa intenção é apenas utilizar açúcares co
mo a xilose, a arabinose, a galactose, a lac
tose e outros, que são abundantes na na
tureza e que S. cerevisae não é capaz de fer
mentar. Esses açúcares, como muitos ou
tros, são desprezados. É possível utilizar, 
por exemplo, todos os resíduos agrícolas 
que contenham hemicelulose e celulose, co
mo as palhas de arroz, trigo, soja e milho. 
O próprio hidrolisado do bagaço de cana 
pode ser aproveitado. 

Nosso trabalho mostrou que a bactéria 
que desenvolvemos é muito eficiente na uti
lização da xilose, que é gerada a partir da 
hemicelulose. É eficiente também na utili
zação da celobiose e da glicose - molécu
las intermediárias da quebra da celulose. 
Um microrganismo que consiga utilizar esses 
açúcares é interessante do ponto de vista 
tecnológico, porque pode transformar em 
álcool matérias-primas abundantes e de custo 
zero. 

Atualmente, estou interessado no apro
veitamento do soro proveniente da fabri
cação de queijos. O Brasil produz cerca de 
dois milhões de litros de soro de leite por 
dia; 10% são aproveitados na produção de 
lactato, ou como ração animal•, mas o res
tante é todo jogado fora, nos rios ou em 
lagoas de decantação. 

- Que eficiência teria a bactéria desen
volvida, nesse caso? 

- Se partirmos de uma concentração de 
lactose no soro em torno de 100 g/1, obte
remos 40 g de etanol/1. Quando se consi
dera que, na fermentação alcoólica por le
vedura em açúcar da cana, com 180 g de 
açúcar se obtêm 85 g de álcool, nossos re
sultados não são ruins. A bactéria não che
ga a competir com a levedura, mas nem é 
essa a intenção. O que importa é que ela 
utiliza açúcares que a levedura é incapaz 
de usar. Essa qualidade já a torna comer
cialmente interessante e justifica sua uti
lização. 

- O que é preciso para produzir indus
trialmente a bactéria modificada? 

- Na prática, é preciso fazer sua multi
plicação num tanque de fermentação; con
comitantemente, produz-se o álcool e, findo 
o processo, é preciso separar este último , 
por destilação. Como em todo trabalho de 
microbiologia, antes de dar início à apli
cação industrial é preciso testar a idéia em 
pequena escala para depois otimizá-la e 
ampliá-la. Em setembro entrará em operação 
nos Estados Unidos uma usina-piloto, com 
capacidade de trabalhar com 30 mil litros. 
A partir dos resultados ali obtidos, será pos
sível avaliar economicamente a fabricação 
de álcool por esse processo. 

- A bactéria é eficiente também na uti
lização do bagaço de cana? 
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l Hse celular 

Escherichia coli produtora de álcool 
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4. ... 5. cP 

2. Lise da célula e separação do ADN 

3. Quebra do ADN 

4. Isolamento e identificação dos genes 

5. Construção do plasmídio 

6. Mistura do plasmídio com E. coli 'normal' 

(transformação) 

7. Seleção de E. coli recombinante 

Esquema das etapas de 'construção ' de Escherichia coli produtora de álcool (etanol) 

- O bagaço de cana compõe-se basica
mente de celulose, hemicelulose e lignina. 
Para utilizá-lo, é preciso fazer uma hidró
lise, ou seja, quebrar a hemicelulose de modo 
a liberar a xilose e a arabinose. Esse pro
cesso gera outros produtos, que inibem o 
crescimento da bactéria. Estou trabalhan
do com alguns tipos de hidrolisados para 
ver se é possível eliminar esses produtos in
terferentes. Como não consigo a quantidade 
de hidrolisado de bagaço de cana necessá
ria para as pesquisas, esse trabalho está ca
minhando devagar. Se o bagaço de cana pu
desse ser industrialmente explorado, a pro
dução de uma usina de álcool poderia au
mentar de 10 a 15%. 

- O trabalho que desenvolveu na Uni
versidade da Flórida recebeu do governo 
norte-americano a patente de 5.000.000. Isto 
tem um significado especial? 

- As patentes de 'número redondo', co
mo costumam ser chamadas, são escolhi
das, não ocasionais. Há um comitê que as 
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seleciona. Havia outras cem patentes que 
também poderiam ter recebido esse núme
ro, mas a escolhida foi a nossa. Para nós, 
isso significa que o trabalho tem valor e po
tencial de aplicação. Ele abre perspectivas 
para a utilização de um outro microrganismo 
na produção de álcool. Isto não quer dizer 
que o problema do álcool está resolvido, 
nem que se alcançou o domínio tecnológi
co de sua produção. Longe disso! Ainda 
há uma série de etapas a desenvolver para 
chegar à aplicação industrial e ainda é preciso 
fazer uma avaliação econômica para deter
minar se os resultados teriam interesse 
comercial. 

- A quem pertence essa patente? 
- À Universidade da Flórida. Tyrrel 

Connway, Lonnie lngram e eu assinamos 
a autoria c\.a pesquisa. Para nós, porém, a 
patente ainda não rendeu nada em termos 
financeiros. Se o processo for industriali
zado, teremos direitos a receber royalties 
sobre a quantidade de álcool produzida. 

- Já houve manifestação de interesse em 
implantar o processo em escala industrial? 
-A Universidade da Flórida vendeu uma 

licença para a BioEnergy, uma firma norte
americana que deverá começar a produzir 
álcool, em escala semicomercial, a · partir 
de resíduos industriais de milho. 

- Sua pesquisa teria podido ser inteira
mente realizada no Brasil? 

- Dificilmente. Estamos num país que 
carece de infra-estrutura para pesquisa. Isto 
impede que sejamos mais eficientes .. Às ve
zes, a falta de um reagente, que precisa ser 
importado, atrasa meses uma pesquisa. Não 
há comparação possível. Nem competição 
possível. 

VERA RITA COSTA 

CIÊNCIA HOJE, SÃO PAl.JLO 
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TOME CIÊNCIA 

MUITAS RESERVAS PEQUENAS: UMA SOLUCÃO? 

A questão que dominou o debate aca
dêmico na área da biologia da conser

vação ao longo dos anos 80 pode ser resu
mida numa sigla - SLOSS (do inglês "Sin
gle Large Or Severa] Small?"), ou: uma 
única reserva grande ou várias pequenas? 
Isto se liga à dificuldade que se enfrenta pa
ra definir esquemas que permitam preservar 
o maior número possível de espécies. Já no 
século passado, surgiu o padrão segundo 
o qual áreas maiores suportam maior rique
za de espécies. Com o aumento da área to
tal da região haveria uma elevação do nú
mero dos hábitats, com reflexo no núme
ro de nichos disponíveis, o que permitiria 
a coexistência de maior número de espécies. 

Ocorre que a criação de unidades de con:.. 
servação muito extensas sempre enfrenta 
óbices de natureza política e econômica, so
bretudo em áreas muito povoadas, como 
a região da mata atlântica. Por outro la
do, modelos matemáticos indicam que, em 
certas circunstâncias, várias reservas peque
nas, cuja área conjunta corresponda à de 
uma única reserva grande, seriam capazes 
de preservar mais espécies que esta última. 
Além disso, com maior número de reser
vas, a probabilidade da dizimação de uma 
espécie confinada numa área única, por 
efeito de uma catástrofe, seria menor. 

Esta idéia tem dado lugar a debates aca
dêmicos acirrados, que em geral envolvem 
modelos e simulações bastante complexos. 
A principal objeção ao modelo de várias 
reservas é a alegação de que certos orga
nismos, sobretudo os de grande porte ou 
predadores do topo da cadeia alimentar, 
não conseguem, a longo prazo, sustentar 
populações genética ou demograficamen
te viáveis em áreas restritas. Animais de 
grande porte precisam de áreas domicilia
res maiores para desempenhar suas ativi
dades vitais, e predadores teriam menores 
possibilidades de obter alimento dada a 
progressiva diminuição de disponibilidade 
de energia nos níveis mais elevados da ca
deia trófica. Isto não impediria que os es
quemas de conservação comportassem re
servas menores, adequadas à preservação 
de grande número de espécies de peque
no porte, que não demandam áreas exten
sas e que constituem a maior porção da di
versidade biológica das comunidades neo
tropicais. 

Outra polêmica, relacionada com a an
terior, parece mais trivial. Se reservas de 
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pequeno porte, que são a regra geral, não 
. conseguem conservar populações de preda
dores, estoques dessas espécies podem ser 
preservados em cativeiro ou em situação de 
semiconfinamento. Os felinos, por exem
plo, são notoriamente prolíferos em cati
veiro, a tal ponto que a maioria dos zoo
lógicos restringe artificialmente suas ativi
dades reprodutivas. Argumenta-se ainda 
que, na natureza, a perda de predadores 
não alteraria muito os processos ecológi
cos das comunidades, em razão da peque
na representatividade natural dessas espé
cies, tanto em número como em biomas
sa. Estudando uma comunidade do Parque 
Nacional de Guatopo, na Venezuela, John 
Eisenberg mostrou, por exemplo, que os 
carnívoros não representam ali mais que 
1 % da biomassa total de mamíferos. Seria 
possível, portanto, concluir que a extirpa
ção de carnívoros de reservas de pequeno 
porte teria efeito quase nulo sobre o res
tante da comunidade. 

Pesquisas recentes realizadas pelo Depar
tamento de Zoologia da Universidade Fe
deral de Minas Gerais, com apoio do Fun
do Mundial para a Vida Silvestre e do Pro
grama para Estudos em Conservação dos 
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Trópicos da Universidade da Flórida, ofe
recem um novo elemento para esse debate . 

O projeto investigou a composição de co
munidades de pequenos mamíferos (roedo
res e marsupiais), que representam grande 
parte da diversidade da mastofauna brasi
leira, em diversos fragmentos florestais, de 
tamanhos diferentes, na mata atlântica de 
Minas Gerais. Como se esperava, áreas me
nores possuem menor riqueza de espécies. 
O número de espécies de pequenos mamí
feros variou de seis (fragmentos pequenos) 
a 14 (fragmentos grandes). 

Entretanto, o aumento da diversidade 
não parece ter relação com o maior núme
ro de hábitats e nichos, como reza ateo
ria. Aparentemente, a diversidade de espé
cies diminui em conseqüência da mudança 
no padrão de interação entre as espécies da 
comunidade, provocada pelo colapso nas 
populações de predadores. 

A idéia de que a presença de predadores 
pode alterar a composição da comunida
de, favorecendo o aumento do número de 
espécies que nela coexistem, foi proposta 
originalmente por R. T. Paine, em 1966. 
Num experimento, ele removeu estrelas-do
mar, predadores notórios, de comunidades 
de invertebrados que habitam rochedos na 

Barro 
Colora-do 

Fragmento 
grande 

~ D. marsupia/is B Proechimys spp - Outras espécies 

,FIGURA 1. Proporção relativa da biomassa de espécies nas comunidades de pequenos mamíferos de fragmentos flores
tais de três tamanhos, na mata atlântica: quanto menor a área, maior a prevalência do gambá (O. marsupialis). A terceira 
coluna corresponde aos dados colhidos por W. Glanz na ilha de Barro Colorado, no Panamá. Com 1.500 hectares, a 
ilha tem um tamanho intermediário entre o fragmento médio e o maior por nós estudado, e dados ali obtidos sugerem 
que o mecanismo que detectamos opera em outras comunidades da região neotropical. 
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região do quebra-mar, no estado de Was
hington (EUA). O resultado foi uma redu
ção drástica no número de espécies dessas 
comunidades. Na ausência da predação por 
estrelas-do-mar, algumas espécies de pre
sas tornaram-se capazes de excluir, na com
petição por espaço, outros invertebrados. 
Paine resumiu assim sua hipótese: "Adi
versidade local de espécies está diretamen
te relacionada com a eficiência com que os 
predadores impedem a monopolização dos 
requisitos ambientais básicos por uma es
pécie de presa.'' Nossos trabalhos na ma
ta atlântica foram o primeiro teste dessa hi
pótese com vertebrados. 

Os resultados a que chegamos indicam 
que, tomando a biomassa como medida de 
dominância, vemos que as populações da 
maioria das espécies de pequenos mamíf e
ros cresce com o tamanho da área, ao pas
so que as populações do gambá-de-orelha
preta (Didelphis marsupialis) exibem a di
nâmica inversa. Os dados indicam que o 
gambá, uma espécie bastante generalista, 
afeta negativamente as populações de ou
tros pequenos mamíferos, a ponto de ex
tirpar espécies de certas comunidades (fi
gura 1). 

O maior fragmento florestal, no caso o 
Parque Estadual do Rio Doce (35.973 hec
tares), tem uma fauna diversificada de car
nívoros que, por serem com freqüência pre
dadores de gambás, impedem que eles se 
multipliquem a ponto de monopolizar re
cursos indispensáveis a outros membros da 
comunidade de mamíferos. Nessa área, es
ses carnívoros são a onça (Panthera anca), 
a jaguatirica (Felis pardalis), o gato
mourisco (Felis yagouaround1), o gato
maracajá (Felis wieldü), a onça-parda (Felis 
concolor), a irara (Eira barbara) e a rapo
sa (Dusicyon thous). 

Já os fragmentos florestais menores pos
suem uma fauna de carnívoros bastante de
pauperada ou inexistente, o que permite às 
populações de gambá chegarem a densida
des bastante elevadas, com a diminuição do 
número de espécies na comunidade. 

Ü gênero Didelphis (figura 2) inclui as es
pécies mais generalistas e versáteis de ma
míferos americanos. Segundo P. Herskho
vitz, "os gambás superam todos os outros 
marsupiais didelfídeos, e talvez todos os 
outros mamíferos viventes, em sua combi
nação de adaptabilidade, tenacidade, via
bilidade, agilidade e longevidade filética''. 

A dieta de Didelphis inclui todos os itens 
utilizados pelos demais marsupiais que com 
ele coexistem. Além disso, com a idade, os 
gambás mudam seus padrões de locomo-
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FIGURA 2. O gambá-de-orelha-preta (Oidelphis marsupialis), espécie dominante em vários fragmentos florestais da mata 
atlântica. 

ção, de uso de substrato e dieta. Os jovens 
se alimentam quase exclusivamente de in
setos e material vegetal, enquanto os adul
tos dependem mais de pequenos vertebra
dos e carniça. Os jovens passam mais tem
po nos estratos arbóreos enquanto os mais 
velhos são mais terrestres. Embora possam 
chegar a 2 k, os gambás ficam independen
tes da mãe quando alcançam cerca de 
70-100 g, passando a se sobrepor a quase 
todos os adultos das outras espécies de pe
quenos mm_níferos. 

Estas características tornam Didelphis 
um competidor em potencial tanto de vá
rias espécies arbóreas, que freqüentemen
te se alimentam de insetos e frutos, como 
de espécies estritamente terrestres. Os gam
bás podem ainda, oportunisticamente, pre
dar pequenos mamíferos que subsistem 
nessas comunidades. Presente em quase to
das as formações vegetacionais do conti
nente, desde o sul do Canadá até a porção 
central da Argentina, Didelphis é potencial
mente capaz de afetar os padrões de diver
sidade de e~pécies de quase todas as comu
nidades da região neotropical. 

Nosso próximo passo será conduzir ex
perimentos controlados no campo para 
avaliar a extensão do impacto provocado 
pela alta densidade da população de gam
bás. Sendo uma espécie comum, ampla
mente distribuída e facilmente capturável, 
não há restrições à remoção artificial de 
parte de suas populações para esses estu
dos. 

Os resultados que obtivemos têm profun
da implicação em esquemas de conserva
ção. O desmatamento na mata atlântica foi 
tal que as unidades de conservação são em 
sua maioria pequenas. Na impossibilidade 
de manter populações viáveis de elementos
chave dessas comunidades como os preda
dores do topo da cadeia alimentar, a ma
nutenção da maior diversidade possível po
derá exigir a manipulação artificial das po
pulações de certas espécies. Assim, a remo
ção direta de frações de populações de 
gambás, após a condução de experimentos 
controlados, poderá vir a ser uma impor
tante ferramenta para retardar os proces
sos de extinção local e elevar a diversidade 
biológica das comunidades. Além disso as 
densidades absolutas de gambás poderão 
ser usadas como um indicador facilmente 
observável na determinação da diversida
de de mamíferos. 

Retomando a questão inicial: diante dos 
resultados obtidos, torna-se cada vez mais 
evidente que a redução do tamanho das 
unidades de conservação leva, inexoravel
mente, ao declínio da diversidade biológi-. 
ca de suas comunidades. 

GUSTAVO A. B. DA FONSECA 
DEPARTAMENTO 'DE ZOOLOGIA, 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
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TOME ÊNCIA 

AS ALGAS AZUIS DO CERRADO 

O ficólogo e professor Pedro Américo 
Cabral Senna, do Departamento de 

Botânica da Universidade de Brasília (UnB), 
acredita que sua equipe levará 15 anos pa
ra desvendar todos os segredos da flora do 
Distrito Federal de cianofíceas, também co
nhecidas como algas azuis. A área do Dis
trito Federal corresponde a apenas 0,00060Jo 
da superfície do Brasil. Mas, apesar de ser 
tão exígua, tem um rico sistema aquático, 
com rios, riachos, lagos, campos inunda
dos e reservatórios artificiais. 

Senna e sua equipe vêm contabilizando 
resultados positivos, como a descoberta de 
três espécies novas de algas azuis, além de 
uma espécie nova do grupo das clorofíceas. 
As três espécies de cianofíceas- aLyngbya 
aqualimpidenses, a Lyngbya brasiliensis e 
a Nodularia brasiliensis - foram localiza
das na Fazenda Água Limpa, de proprie
dade da UnB (figuras 1 e 2). A espécie de 
clorofícea denominada Micrasterias com
perei foi encontrada num campo de murun
dus, nome dado a montes de terra que 
ocorrem nas áreas brejosas ou alagadiças 
(ver 'Monchão, cocur.uto, murundu', em 
Ciência Hoje n? 61). A singularidade das 
condições dos campos de murundus leva à 
suposição de que provavelmente Micraste
rias comperei é uma espécie existente ape
nas no cerrado. 

O reduzido número de estudos taxonô
micos sobre a flora algal do cerrado foi um 
dos motivos que levaram Senna a iniciar 
seu trabalho na UnB, onde também desen
volve pesquisas que buscam relacionar a 
ocorrência de determinadas espécies de cia
nofíceas a ambientes aquáticos poluídos. 
Atualmente, está sendo feita a análise de 
128 amostras, coletadas durante um ano em 
excursões à área leste do Distrito Federal. 

. Guiados por mapas detalhados da região, 
Senna e sua equipe percorreram 1. 700 km 
para fazer as coletas. 

Num inventário sobre as algas encontra
das no Distrito Federal citadas em artigos 
especializados, Senna e duas alunas - Jú
lia Ribeiro Todorov e Santuzza Carneiro 
Fernandes Pinto - chegaram a 43 ref erên
cias bibliográficas que reúnem 552 taxa (en
tre gêneros, espécies, variedades e formas). 
Desse total, 112 são referências à taxa de 
cianofíceas e a maior parte é resultado do 
trabalho de Senna e sua equipe nos últimos 
oito anos. 

No cerrado, ainda são encontrados am
bientes praticamente desconhecidos, mui-
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tas vezes ainda em condições naturais e sem 
a influência de agentes poluidores. A La
goa Bonita, localizada na Reserva Bioló
gica de Águas Emendas, a 50 km de Brasí
lia, é exemplo de ambiente livre de polui
ção. Possui imensa variedade de cianofí
ceas, além de outras algas, como as desmi
diáceas - possivelmente capazes de sobre
viver somente em ambientes oligotrópicos. 
Na lagoa, Irani Fernandes Pereira Campos, 
mestranda na Universidade Federal do Pa
raná que trabalhou na equipe de Senna, 
identificou 41 taxa de cianofíceas. 

A mesma equipe constatou que, dos 190 
trabalhos publicados até 1987 sobre ciano
fíceas, grande parte era de taxonomia 
(42%), seguida de ecologia e limnologia 
(37% ), hidrobiologia e áreas afins (16,5% ), 
trabalhos com levantamentos bibliográfi
cos (2,5%) e fisiologia vegetal, incluindo 
genética (2%). Senna lamenta que as pes
quisas em fisiologia sejam tão poucas, ape
sar da importância acadêmica e econômi
ca de aspectos fisiológicos das algas azuis, 
como a fixação biológica do nitrogênio. O 
estudo das cianofíceas brasileiras é também 
muito recente, com pouco mais de 150 
anos. Mesmo assim, até 1990 eram conhe
cidas cerca de 600 espécies de cianofíceas 
no Brasil, segundo catalogação freqüente
mente atualizada por Senna, com o auxí
lio de alunos do Departamento de Botâni
ca da UnB. 

As algas são relacionadas ao meio hídri
co e estão entre os vegetais mais primiti
vos do planeta, sendo que seus registros 
fósseis são dos mais antigos entre todos os 
seres vivos. Existem fósseis de cianofíceas 
que viveram na Terra há mais de dois bi
lhões de anos, o que indica que as algas 
azuis foram provavelmente os primeiros or
ganismos fotossintetizantes do planeta. Es
sas algas azuis do início da vida na Terra 
tinham características semelhantes às 
atuais, como a reprodução assexuada e a 
ausência de núcleo. 

O fato de as cianofíceçts não possuírem 
núcleo, aliás, é um dos motivos da grande 
controvérsia nos meios científicos sobre a 
verdadeira posição desse grupo entre os se
res vivos. Como realizam fotossíntese, as 
algas azuis sempre foram consideradas ve
getais. Estudos citológicos recentes demons
traram, porém, que, como as bactérias, elas 
não possuem núcleo. Em 1971, 17 microbio
logistas de vários países, reconhecidamen-
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FIGURA 1. Lyngbya aqualimpidensis (A) e Lyngbya brasi
liensis (B), duas novas espécies de cianofíceas descober
tas pelo ficólogo Senna e sua equipe. 

FIGURA 2. Nodularia brasiliensis, a terceira espécie de cia
nofícea descoberta por Senna e equipe. 

te autoridades no assunto, comunicaram 
que a partir de então as algas azuis passa
riam a ser incluídas num grupo especial de 
bactérias. A comunicação provocou acir
rada polêmica, o que, na avaliação do pro
fessor Senna, apenas reflete a forma com
partimentalizada pela qual muitos cientis
tas encaram a natureza. 

Apesar de não possuírem núcleo, as cia
nofíceas têm outras características que as 
aproximam dos vegetais, como, por exem
plo, a liberação de oxigênio no processo da 
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fotossíntese. Isso não ocorre com as bac
térias, que realizam fotossíntese sem libe
rar oxigênio. Com características morfoló
gicas e fisiológicas muito primitivas, as cia
nofíceas são extremamente simples e, en
quanto espécie, bastante resistentes. As al
gas, sobretudo as azuis, conseguem sobre
viver em ambientes variadíssimos e a maio
ria das espécies possui indivíduos micros
cópicos. Todas as algas têm função ecoló
gica vital, pois são responsáveis pela pro
dução da maior parte do oxigênio dispo
nível na atmosfera. 

As cianofíceas se incluem entre os orga
nismos que compõem a base da cadeia ali
mentar no meio aquático, servindo de ali
mento para peixes e invertebrados. Por 
possuírem alto teor de proteínas e gordu
ra, elas podem servir de complemento ali
mentar para o homem e são também im
portantes no processo de oxidação em la
goas de estabilização, ricas em material or
gânico. Estão ainda relacionadas à fixação 
biológica do nitrogênio, ou seja, à trans
formação do nitrogênio gasoso em nitro
gênio disponível para os seres vivos. A de
nominação 'algas azuis', atribuída às cia
nofíceas, se deve ao fato de apresentarem 
percentual relativamente alto do pigmen
to azul chamado de ficocianina. Mas nem 
todas as algas azuis são azuis ou blue green, 
como são conhecidas em inglês. 

Ü crescimento da densidade e da quanti
dade de determinadas espécies de cianofí
ceas é freqüentemente associado a ambien
tes eutróficos ou poluídos. Essa é a outra 
frente do trabalho de Senna, que se dedi
cou ao estudo das condições da Represa do 
Descoberto, responsável por grande parte 
do abastecimento de água do Distrito Fe
deral. A 40 km de Brasília, com espelho 
d'água de aproximadamente 15 km2 e pro
fundidade média de oito metros, a Repre
sa do Descoberto apresenta espécies de al
gas azuis indicadoras de ambientes poluí
dos, o que deveria servir de alerta para que 
o governo local tomasse provigências pa
ra garantir a qualidade do abastecimento 
público. 

Em função de seu-metabolismo, as cia
nofíceas proliferam rapidamente em am
bientes aquáticos, passando muitas vezes 
a dominar e, em alguns casos, a se tornar 
os únicos organismos presentes. Esse au
mento da biomassa algal é causado pelo 
excesso de carreamento de nitrogênio, fós
foro e sólidos em suspensão. No caso da 
Represa do Descoberto, os poluentes são 
oriundos dos afluentes da região Norte e 
das atividades humanas nas margens da re-
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Murundus de encosta no Parque Nacional de Brasília 

presa, o que provoca desequihbrio nutricio
nal das águas. Enquanto não forem reali
zados exames químicos e físicos, que apon
tem os níveis de concentração de fosfatos 
e nitratos, não se pode afirmar categorica
mente que a represa está poluída, ainda que 
haja vários indícios nesse sentido. 

Na década de 1970, o professor S. Bjork 
e sua equipe, da Universidade de Lund, na 
Suécia, analisaram amostras coletadas na 
Represa do Descoberto e alertaram que 
suas águas poderiam estar no início de um 
processo de eutrofização. O grupo de tra
balho recomendou que fosse feito um mo
nitoramento das condições limnológicas da 
represa, com o propósito de controlar e 
prevenir a tendência eutrofizante que af e
tava o sistema. Desde 1979, ano em que fo
ram concluídos os trabalhos da equipe sue
ca, pouco se fez no tocante à prevenção 
contra a eutrofização. 

Na época, as coletas apontaram a pre
dominância de algas desmidiáceas, apre
sença de alguns gêneros e espécies de clo
rofíceas, comuns em lagos eutróficos, e 
apenas uma espécie de cianofícea (Apha
nothece clathrata West e G. S. West). Os 
resultados do trabalho de Senna demons
traram uma situação inversa, com maior 
ocorrência de cianofíceas do que de outros 
grupos de algas. Em 130 amostras coleta
das durante 13 meses, em 1985 e 1986, fo
ram encontradas 16 espécies de cianofíceas 
pertencentes às famílias Oscillatoriaceae 
{12) e Chroococcaceae (4). 

As espécies Oscil/atoria granulata Gard
ner (em 70% das amostras), Oscil/atoria 
princeps Vaucher ex Gomont, Oscillatoria 
tenuis C. Agardh e Oscillatoria annae van 
Goor foram as mais freqüentes e todas são 
relacionadas em estudos de outros autores 
como presentes ou indicadoras de ambien
tes eutróficos. Portanto, apesar da falta de 
dados físico-químicos do ambiente que po
deriam apontar o grau de poluição da re
presa, verifica-se que várias espécies de am
bientes eutróficos estão surgindo no Des
coberto. 

Isso pode significar o possível compro
metimento da qualidade da água da repre
sa, responsável pelo abastecimento de água 
de Ceilândia e Taguatinga - as duas maio
res cidades-satélites do Distrito Federal, 
que, juntas, possuem quase um milhão de 
habitantes. Os tributários do rio Descober
to são a principal causa do processo de eu
trofização indicada pelos estudos de Sen
na, porque recebem esgotos e águas plu
viais de regiões densamente povoadas. As 
águas do afluente Rodeador são utilizadas 
para irrigação de chácaras de uma região 
agrícola, o que implica o lançamento de 
agrotóxicos no córrego. 

MARGARETH MARMORI 

CIÊNCIA HOJE, BRASÍLIA 
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RESTAURAÇÃO 
DA FLORESTA 
EM PASTAGENS 
DEGRADADAS 

Durante as últimas décadas, grandes áreas de florestas da ba
cia amazônica foram convertidas em pastagens. Em geral, es
sas pastagens permanecem produtivas apenas por um curto 
períodq, entre quatro e oito anos, antes de serem abandona
das. Já existem milhões de hectares de pastagens abandona
das na Amazônia. Geralmente, após alguns anos .de abando
no, essas áreas podem voltar à condição florestal, na· forma 
de florestas secundárias, através do processo natural de su
cessão ecológica. A taxa de regeneração da flora depende da 
duração e da intensidade do uso da terra. Nos casos de uso 
prolongado e abusivo, com queimadas freqüentes, forma-se 
um novo tipo de vegetação: uma espécie de campo aberto, de 
pouco valor econômico. 
As espécies florestais encontram muitas dificuldades para se 
estabelecer nessas áreas de campo aberto. Muitas espécies não 
apresentam sistemas de dispersão capazes de transportar suas 
sementes para as pastagens. E, mesmo que algumas semen
tes possam chegar, a probabilidade de elas serem devoradas 
por predadores, formigas e ratos, abundantes em pastagens 
degradadas, é muito alta. Isto sem considerar o estresse hí
drico e a competição com outras espécies, fatores importan
tes que dificultam também o estabelecimento dessas árvores 
em ambientes de pastos abandonados. Felizmente, os sítios 
de difícil regeneração ainda são raros na Amazônia de hoje, 
mas, se os usos abusivos da terra e a aplicação indiscrimina
da do fogo continuarem na região, é possível prever um au
mento substancial na extensão das áreas degradadas num fu
turo próximo.-
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e om o objetivo de desenvolver estra
tégias baseadas em princípios de 

baixa aplicação de insumos e alta informa
ção biológica, que visem à recuperação da 
floresta em áreas degradadas, estão sendo 
feitas pesquisas interdisciplinares em pas
tos abandonados na Amazônia Oriental (fi
gura 1). Para a implementação dessas es
tratégias, os homens precisam atuar como 
agentes dispersores de sementes das flores
tas para os pastos degradados. As espécies 
vegetais a serem dispersas necessitam, tam
bém, apresentar algumas condições indis
pensáveis, a saber: impalatabilidade das se
mentes, para não serem comidas pelos ani
mais; grande porte, para que tenham bas
tante energia armazenada e possam com
petir, durante a difícil fase de estabeleci
mento, com a vegetação existente; exigir 
poucos nutrientes, para que possam cres
cer nos solos inférteis das pastagens aban
donadas; capacidade de enraizamento pro
fundo, para que possam buscar, no verão, 
a água armazenada nas profundezas do solo. 

As fazendas são responsáveis por 70% da 
área desmatada na Amazônia, conforme 
relatório de pesquisa apresentado, em 1985, 

por J.O. Browder para o World Resour
ces Institute, intitulado Subsidies to defo
restation and the forest sector in the Bra
zilian Amazon. Ainda não se podem deter
minar os efeitos que o desmatamento da 
Amazônia está causando no fluxo e arma
zenamento de água, carbono, nitrogênio e 
energia, mas se sabe que os efeitos poten
ciais são enormes. Para que haja conser
vação e regulação das funções exercidas pe
la floresta amazônica e sua extraordinária 
diversidade biológica, as estratégias devem 
considerar, além da preservação das reser
vas florestais puras, a restauração das áreas 
de florestas que foram desmatadas. 

A questão principal deste trabalho é sa
ber como manejar ecossistemas já pertur
bados, para que eles, em vez de se degra
darem ainda mais, consigam recuperar-se. 
Analisando a regeneração natural de pas
tagens abandonadas na região de Parago
minas, demonstramos que hoje, na maio
ria dos casos, as pastagens abandonadas 
voltam à condição de florestas. Há, entre
tanto, a tendência de que parte da paisa
gem se transforme em campos estáveis, do
minados por ervas e gramíneas sem valor 
econômico. Isto acontecerá se continuarem 
a excessiva pressão sobre a terra e o uso in
discriminado do fogo. A ênfase deste tra
balho está centrada nas estratégias de re
cuperação de áreas degradadas para repor 
a cobertura florestal. A outra alternativa, 
reformar as past'agens degradadas com a 
adoção de pastejos e técnicas de manejo 
mais adequadas às condições regionais, não 
será discutida aqui, embora seja também 
uma alternativa válida. 

A IDSTÓRIA DA REGIÃO 

A área que serviu de base a este estudo 
está localizada na Fazenda Vitória, a set~ 
quilômetros ao norte da cidade de Parago
minas, no estado do Pará. A média pluvio
métrica anual é de 1.750 mm. A precipita
ção média mensal, de julho a novembro, 
é menor do que 50 mm. O solo é um Oxi
sol (Haplustox), com 80% de caulinita e 
20% de gibbsita. 

A história de Paragominas (2º 55'S 47º 
35'W) começa em 1959, quando dois inves
tidores adquiriram 720 mil hectares·de ter
ras devolutas no Pará. Essas terras foram 
divididas em lotes de 3.600 ha e vendidos 
por todo o Brasil. Com a construção da es-

FIGURA 1. Uma pastagem recém-formada, com floresta atrás. 
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trada Belém-Brasília, os lotes se valori
zaram muito e os primeiros compradores, 
provenientes de regiões tradicionalmente 
voltadas para a pecuária, orientaram a no
va cidade para esse tipo de atividade. O no
me Paragominas se refere à junção entre 
as terras do Pará, o gado de Goiás e a gen
te de Minas. 

Convencido pelos relatos e propagandas 
de vigorosas produções de gramíneas, nos 
primeiros anos após a conversão da floresta 
em pastagens, o governo federal encorajou 
a formação de novos pastos em áreas do
minadas por florestas, tal como Paragomi
nas. O instrumento utilizado foi a conces
são de incentivos fiscais. Atualmente, Pa
ragominas se caracteriza por uma alta con
centração de terra nas mãos de poucos pro
prietários. Metade dos estabelecimentos 
agropastoris possuem até 100 ha e ocupam 
apenas 3% da área total explorada, en
quanto a outra metade é representada por 
propriedades maiores do que 100 ha, ocu
pando 97% da área total. Extensas áreas de 
florestas foram convertidas em pastagens. 
Os resultados desses processos, entretanto, 
têm sido, geralmente, desfa':oráveis. Em 
1988, 25% da área total do município já es
tava desmatada. 

A produção de gramíneas declinou dra
maticamente, após um período que varia
va de quatro a oito anos após o desmata
mento; a invasão de erva~ daninhas, os bai
xos níveis de fósforo no solo e a alta carga 
de animais por unidade de área resultaram 
numa rápida degradação, seguida por aban
dono, de muitas pastagens. 

O RESTABELECIMENTO 
FLORESTAL 

Será possível estabelecer espécies flores
tais em pastagens abandonadas na Ama
zônia? E, em caso positivo, a que taxa? Pa
ra responder a essas questões, foram estu
dadas a composição vegetal, a estrutura e 
a acumulação de biomassa em 13 locais de 
floresta em Paragominas. Esses locais fo
ram desmatados e queimados, utilizados 
como pastagens e depois abandonados. 
Nós classificamos os sítios de estudo em 
três grandes categorias, de acordo com a 
intensidade de uso (figura 2). 

Na primeira categoria estavam as terras 
de uso leve, em locais com o estabelecimen
to precário de gramíneas, pouco pastejo e 
períodos curtos de uso (um quadro típico 
para aproximadamente 20% das pastagens 
na região). Na segunda encontravam-se as 
terras de uso moderado, em locais com 
bom estabelecimento de gramíneas, paste
jo regular, capina freqüente e abandono fi
nal após período de seis a dez anos (típico 
para 70% das pastagens na região). E, fi
nalmente, na terceira categoria estavam as 
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FLORESTA PASTAGEM ABANDONADA 
FIGURA 2. Total de biomassa viva e morta (peso seco em 
tonelada por hectare) em dois sítios de floresta virgem e 
em cinco de pastagens abandonadas há oito anos, sujei
tas a três tipos de uso: leve (2 sítios), moderado (2) e in
tensivo (1), nos arredores de Paragominas, Pará. 

terras de uso intenso, em locais com bom 
estabelecimento de gramíneas, pastejo in
tensivo, controle de ervas daninhas feito 
por máquinas e/ou herbicidas, e abando
no final após um período de 12 a 20 anos 
(típico de lOOJo ou menos das pastagens na 
região). 

Os pastos abandonados sujeitos a uso le
ve (quatro locais de estudo) apresentaram 
vigorosa regeneração florestal. A acumu
lação de biomassa acima do solo (figura 3) 
atingiu uma média de dez toneladas por 
hectare/ano ou 80 toneladas após oito anos 
( quase um terço dos níveis de biomassa das 
florestas maduras) . A abundância de espé
cies arbóreas foi também alta: aproxima-

FIGURA 3. Pastagem sujeita a uso leve, oito anos após o 
abandono (80 t/ha de biomassa acima da terra) . 
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damente 20 espécies de árvores estavam 
presentes em cada 100 m2, com muitos in
divíduos originando-se através de brotação. 

Os pastos abandonados sujeitos a uso 
moderado (seis locais de estudo) também 
desenvolveram características florestais, 
mas a acumulação de biomassa foi de ape.:. 
nas cinco toneladas por hectare/ano (me
tade do encontrado para locais de uso le
ve) . Os indivíduos surgiram por brotação, 
por bancos de sementes ou através da che
gada de sementes dispersas de outros locais. 
Ainda assim, a riqueza de espécies arbó
reas foi mais baixa do que em locais de uso 
leve e o número de árvores foi menor. 

As pastagens abandonadas sujeitas a uso 
intensivo (três locais de estudo) apresenta
ram padrões de sucessão bastante lentos (fi
gura 4) . O único local com oito anos de 
idade estava dominado por gramíneas e er
vas, com menos de uma árvore por 100 m2 

e uma acumulação de biomassa acima do 
solo de apenas 0,6 tonelada por hecta
re/ ano. Esse valor representa somente 60Jo 
daquele encontrado em locais de uso leve. 
A maioria das plantas colonizadoras esta
beleceu-se por meio de sementes dispersa
das de outros locais. Essas terras de rege
neração vagarosa eram dominadas por gra
míneas rústicas (isto é, Paspalum virgatum, 
P. paniculatum, P. millegrana) e ervas 
(Stachytarpheta cayennensis e Rolandra ar
gentea) com valor forrageiro baixo, que 
gradualmente substituíram as gramíneas 
forrageiras domesticadas , como o colonião 
(Panicum maximum) e os capins do gêne
ro Brachiyaria. 

Em geral, os ecossistemas amazônicos 
podem, após perturbações de grande esca
la, como a conversão de florestas em pas
tagens, recuperar a estrutura florestal. So
mente nos casos em que a terra vem sendo 
utilizada de forma muito abusiva por lon-

FIGURA 4. Pastagem sujeita a uso intensivo, oito anos após 
o abandono (menos de 5 t/ha de biomassa acima da terra). 

gos períodos é que o reflorestamento na
tural é incerto. Até o momento, menos de 
dez por cento das pastagens da Amazônia 
Oriental atingiram esse nível de degrada
ção. Entretanto, com a contínua pressão 
sobre a terra, as áreas com grandes dificul
dades de regeneração podem se tornar mais 
extensas. 

O maior problema das pastagens é a sua 
alta inflamabilidade. O fogo pode perio
dicamente fazer recuar os processos de res
tauração florestal (figura 5). Desse modo, 
ainda existe a possibilidade de que a região 
florestal de Paragominas seja reduzida, a 
longo prazo, a campos inúteis derivados do 
pasto. Esse processo já ocorreu noutras 
partes do mundo. O melhor exemplo é o 
da Indonésia, . onde atualmente existem 
200.000 km2 de terras derivadas de pasto 
com lmperata cylindrica no lugar em que 
antigamente havia uma floresta de Dipte
rocarpus. A floresta amazônica, devido 
principalmente à elevada capacidade de re
brotação das espécies, parece não ser tão 
suscetível a substituições por gramíneas co
mo a floresta da Indonésia. Mesmo assim, 
as terras de pastagens altamente degrada
das devem ser reconhecidas como uma 
grande ameaça que pode se expandir na re
gião e, como medida preventiva, cuidados 
imediatos devem ser tomados. 
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FIGURA 5. Os caminhos possíveis da degradação e do re
torno à floresta, após o desmatamento para implantar pas
tagens na Amazônia . 
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FIGURA 6. Assistentes de campo que ajudaram nas pesquisas. 

OBSTÁCULOS PARA O 
REFLORESTAMENTO 

Estamos estudando (figura 6), desde 
1984, em Paragominas, os ecossistemas de 
pastagens sujeitas a uso intensivo e alta
mente degradadas, com o intuito de desen
volver técnicas para acelerar a regeneração 
florestal. Nossa pesquisa enfatizou o esta
belecimento de espécies florestais, devido 
a uma ausência notável de plântulas de ár
vores de floresta nessas pastagens. Obser
vamos a dispersão de sementes, as formas 
de predação de sementes e plântulas, a 
competição entre as espécies e a seca sazo
nal como fatores limitantes. Devido ao fa
to de termos trabalhado com um grupo de 
espécies ecológica, fisiológica e morfologi
camente diverso, associamos as caracterís
ticas das sementes e plântulas ao sucesso 
de cada espécie, nas diversas fases de seu 
estabelecimento, nesses ecossistemas bas
tante degradados. 

A primeira barreira é a dispersão de se
mentes, um forte filtro, capaz de eliminar 
muitas espécies de árvores que poderiam 
potencialmente colonizar a pastagem aban
donada. A partir de pesquisas sobre os me
canismos de dispersão das espécies flores
tais de nossa área de estudo, verificamos 
que somente sementes dispersas por ani
mais e vento poderiam chegar aos pastos 
abandonados. Apesar de muitas árvores da 
floresta primitiva possuírem sementes dis
persas por animais, pouquíssimas semen
tes dessas plantas chegavam aos pastos de 
nossa área de estudo. Nos estudos com aves 
e morcegos, encontramos poucas espécies 
desses dois importantes grupos de animais 
dispersores de sementes que se deslocam en
tre a floresta primitiva e o pasto (figuras 
7 e 8). Assim, a falta de dispersores poten
ciais é fator importante a ser considerado. 
Restava a possibilidade de dispersão por 
meio do vento. Entretanto, menos de 11 % 
das espécies de árvores da floresta primiti-

va, de nossa área de estudo, possuem se
mentes capazes de serem dispersas pelo ven
to. Nossos estudos demonstraram também 
que poucas sementes dessas espécies che
gavam aos pastos. 

A capoeira (floresta secundária), ao con
trário da floresta primitiva, parece ser a 
fonte principal de sementes de árvores pa
ra a pastagem abandonada. Nós identi
ficamos dez espécies de aves e oito de mor
cegos frugívoros que ocupam tanto a ca
poeira como o pasto (figura 9). Além dis
so, por meio do estudo das fezes desses 
animais, descobrimos que essas espécies 
são agentes ativos de dispersão de semen
tes de uma vegetação para outra. A maio
ria das sementes encontradas nas fezes das 
aves e morcegos capturados na pastagem 
era pequena (menos de 0,1 g). Eram semen
tes de espécies pioneiras da capoeira, co
mo as dos gêneros Cordia, Banara, Ce
cropia, Solanum, Vismia e Rollinia. Isto 
se deve, possivelmente, ao fato de que as 
espécies de aves e morcegos que voavam en
tre os dois hábitats eram de pequeno por
te, com o peso do corpo sempre menor do 
que 60 g (figura 10). 

A grande maioria das sementes de árvo
res transportadas para dentro da pastagem 
é depositada, por meio das fezes de aves 
e morcegos, embaixo de arbustos, tais co
mo Cordia multispicata e Solanum crini
tum. Depois de um ano de observação da 
'chuva de semente' na pastagem degrada
da, encontramos 400 vezes mais sementes 
de árvores e arbustos, representando 22 es
pécies, em bandejas colocadas debaixo des
ses arbustos do que em bandejas coloca
das em áreas de pasto recobertas somente 
por gramíneas. Dessa forma, as sementes 
que chegam aos pastos não são distribuí
das ao acaso, mas sim sob determinados 
tipos especiais de plantas, que geralmente 
possuem algum atrativo especial para os 

FIGURA 7. Descontinuidade abrupta entre a floresta e as aberturas de pastagens. Muitas 
espécies de pássaros não ultrapassam esta barreira. 

FIGURA 8. Captura de morcegos e pássaros com o uso de redes de neblina. 
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FIGURA 9. Torre de observação na borda de uma capoeira e de uma pastagem, de onde 
se observam os movimentos dos pássaros dispersares de sementes. 

FIGURA 10. Uma vez capturados, pássaros e morcegos são postos em sacos para que 
sejam coletadas suas fezes. Em seguida os animais são soltos e, com o exame de fezes, 
são classificadas as sementes encontradas. 

dispersores (poleiro, alimentação, local pa
ra a construção do ninho etc.). 

A segunda barreira é a predação de se
mentes. A probabilidade de as sementes 
que foram depositadas na pastagem sobre
viverem até a germinação é função do po
der de atração que elas exercem sobre a co
munidade animal da pastagem. Experimen
tos desenvolvidos em nossa área de estudo 
demonstraram que sementes muito peque
nas, menores do que 0,5 g, sofrem preda
ção maior tlo que sementes grandes. Assim, 

FIGURA 11 . Ramphocelus carbo, uma espécie importante 
no transporte de sementes entre capoeira e pastagem. 
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o tamanho da semente é um bom indica
dor da probabilidade que uma semente tem 
de ser removida. Os animais que se alimen
tam de sementes são bastante abundantes 
no pasto (figura 11). Em nossa área de es
tudo, os principai~ são formigas pequenas, 
como Pheidole e Solenopsis sp; formigas
saúvas (Alta sexdens); e roedores (princi
palmente Akodon /asiarus e Oryzomys mi
crotus). 

A atratividade da semente também de
pende das substâncias presentes em sua su
perfície. Nossos experimentos indicaram 
que as sementes oleosas ou as que retêm 
fragmentos de polpa na superfície são mais 
rapidamente removidas do que aquelas 
com camadas externas secas e duras. Se
mentes com camadas externas duras podem 
persistir por longos períodos na superfície 
dos solos sem serem removidas. Entretan
to, algumas sementes desse tipo foram con
sumidas por roedores, após terem absor
vido água em função da rachadura de sua 
camada externa. A comunidade animal da 
pastagem funciona, dessa maneira, como 
um segundo filtro, o que limita ainda mais 
o número de espécies de árvores que po
dem se estabelecer nas áreas degradadas. 

A terceira barreira é a predação de plân
tulas. Se as sementes forem transportadas 
para a pastagem, escaparem dos predado
res e germinarem, ainda assim elas devem 
sobreviver e crescer antes de se estabelece
rem como árvores. Esse estabelecimento é, 
novamente, influenciado pelos predadores 
de plântulas , como saúvas e roedores (fi
gura 12). Os animais de pastagens abando
nadas selecionam -as plantas que irão ata
car. Fizemos um experimento visando a 
comparar os danos causados pelos herbí
voros em plântulas de nove espécies arbó
reas e ervas invasoras, que foram coloca-

das na pastagem, após terem crescido em 
viveiros . Verificamos que, após três sema
nas, 300/o a 800/o das plântulas de espécies 
arbóreas haviam sido atacados, enquanto 
essa mesma porcentagem para gramíneas 
e ervas era de 30/o. Confirmava-se assim 
uma velha suspeita: saúvas e roedores são 
importantes agentes que dificultam o pro
cesso de sucessão em pastos degradados, 
pois são responsáveis tanto pela alta taxa 
de herbivoria como pela alta taxa de remo
ção de sementes. 

FIGURA 12. As saúvas comem sementes e cortam plântu
las de árvores, dificultando seu estabelecimento na pasta
gem. 
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A quarta barreira é o estresse hídrico. A 
disponibilidade de umidade do solo é fa
tor limitante na sobrevivência das plântu
las de árvores em pastagens abandonadas. 
Durante os cinco meses do verão (estação 
seca), a disponibilidade de água no solo das 
pastagens degradadas é, em algumas vezes, 
muito reduzida (figura 13). Para compreen
der o fator que causaria essa redução, com
paramos a disponibilidade de água do so
lo da pastagem abandonada com a flores
ta primitiva. Elas são muito diferentes. A 
causa parece ser os sistemas radiculares das 
espécies desses dois tipos de vegetação. Em
bora a massa de raízes, até 50 cm de pro
fundidade no solo, seja três vezes maior na 
flores.ta do que na pastagem, a densidade 
radicular (isto é, o comprimento da raiz por 
volume de solo) é quatro vezes superior na 
pastagem do que na floresta. Visto que a 
disponibilidade mínima de água no solo du
rante períodos secos é primariamente uma 
função de densidade radicular, o ecossis

FIGURA 14. O tamanho da semente é indica
dor individual do sucesso da colonização. 

tema de gramíneas pode reduzir essa dis- FIGURA 13. Na estação seca, o estresse hídrico é comum. 
ponibilidade de umidade, próximo da su
perfície do solo, mais do que o ecossiste
ma de floresta. 

Uma lição que se pode extrair dessa in
formação é a de que, para possuir altas ta
xas de sobrevivência na pastagem abando
nada, uma planta deve ser também toleran
te à seca (isto é, ter potencial osmótico fo
liar muito negativo). Mais de 900/o das plân
tulas de Radlkoferel/a macrocarpa, Maxi
miliana maripa e Orbygnia phalerata, que 
foram estabelecidas na pastagem durante 
a estação chuvosa, permaneceram vivas até 
o final da estação seca. Em contraste, aso
brevivência das plântulas de espécies arbó
reas com baixa tolerância à seca era menor 
do que 100/o. As espécies que são mais vul
neráveis ao estresse hidríco têm, por regra 
geral, sementes pequenas (isto é, aquelas 
que t!m maior probabilidade de chegar na 
pastagem) e necessitam de bastante luz. 

SUPERANDO AS BARREIRAS 

O tamanho da semente da árvore surge 
como o melhor indicador individual do su
cesso da colonização nas áreas degradadas, 
como se pode ver na figura 14. Se um mi
lhão de sementes de uma espécie de ár
vore com sementes grandes (por exemplo 
Radlkoferella macrocarpa, com 7,1 g) e de 
uma espécie de árvore com sementes peque
nas (por exemplo Bagassa guianensis, com 
0,004 g) for espalhado dentro da pastagem 
degradada, 40 mil plântulas de R. macro
carpa se e_stabeleceriam e apenas 500 plân
tulas de B. guianensis conseguiriam sobre
viver aos predadores. 

As sementes grandes têm maior proba
bilidade de sobreviver a todas as fases do 
estabelecimento. Contudo, apenas semen
tes de B. guianensis têm vetores pelos quais 
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FIGURA 15. Mecanismo de estabelecimento de árvores na pastagem abandonada, dominada por gramíneas, em Parago
minas, Pará. Note-se que na ausência de sementes e raízes residuais o estabelecimento de plântulas depende das formas 
de dispersão. 

são dispersadas para dentro da pastagem. 
Nós não conhecemos espécies florestais que 
tenham todas as características necessárias 
para invadir com êxito pastagens degradadas. 

Diante desse quadro, as espécies de se
mentes pequenas, mesmo experimentando 
altas taxas de predação de sementes e plân
tulas e enfrentando forte competição de 
gramíneas e arbustos invasores, podem en
contrar oportunidades naturais para o seu 

estabelecimento nessas áreas. Já as espécies 
de sementes grandes dificilmente serão en
contradas nas primeiras etapas da sucessão 
ecológica em pastagens degradadas. Elas 
não terão como alcançar naturalmente es
sas áreas. 

Por isso, numa primeira etapa, apenas 
as espécies com sementes pequenas podem 
se estabelecer em áreas degradadas. Estas 
dependem de vetores de sementes cujos mo-
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FIGURA 16. Resumo de experimentos de campo, que mos
tra o comportamento de um milhão de sementes de Radl
koferella macrocarpa e Bagassa guianensis, plantadas em 
pastagem abandonada repleta de gramíneas. Note-se que 
a espécie de sementes grandes (R. macrocarpa, de 7 g) 
não foi fortemente afetada nem pelos predadores nem pe
la seca, enquanto com a espécie de sementes pequenas 
(8. guianensis, 0,004 g) aconteceu o contrário, em todos 
os estágios do estabelecimento. 

vimentos ocorrem na direção que vai da 
floresta secundária à pastagem. À medida 
que a vegetação florestal se restabelece nes
sas áreas, novos elementos da floresta de
verão entrar como participantes do proces
so. Servem de exemplo algumas aves e ma
míferos de porte médio, que poderão atuar 
como vetores de sementes maiores. Nesse 
caso, novas oportunidades de estabeleci
mento de outras espécies arbóreas deverão 
surgir, em um ecossistema já não tão de
gradado (figura 15). 

ESTRATÉGIA PARA A 
RESTAURAÇÃO 

Há muitas maneiras óbvias pelas quais 
os homens podem facilitar o estabelecimen
to de árvores em pastagens degradadas, do
minadas por gramíneas daninhas. É possí
vel, por exemplo, atuar como vetores de se
mentes, transportando-as para dentro das 
pastagens. Barreiras para a sobrevivência 
das sementes podem ser superadas pelo 
plantio de plântulas ou estacas, em vez da 
simples semeadura de sementes. A influên
cia dos predadores de plântulas na sobre
vivência das plantas pode ser vencida pelo 
combate às saúvas. As limitações para aso
brevivência e o crescimento das plântulas 
impostas pela estação seca podem ser ven
cidas usando espécies que tenham a capa
cidade de se enraizar profundamente no so
lo, plantadas em covas amplas e profun
das. Em cada passo adicional, a probabi
lidade de sucesso no estabelecimento de ár
vores aumenta na pastagem degradada. 

O problema, entretanto, se encontra nos 
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consideráveis custos para a implementação 
dessas técnicas. Uma estratégia alternativa 
para encorajar o recobrimento florestal em 
pastagens degradadas é usar as informações 
obtidas em nossos estudos em Paragominas. 
Esboçamos aqui uma alternativa de alta in
formação biológica e baixo custo. 

Como fazer a preparação da área? Pas
tagens degradadas são ambientes inóspitos 
para o crescimento de plântulas de espécies 
arbóreas. As espécies arbóreas que invadem 
naturalmente as pastagens degradadas só 
são capazes de efetivar essa invasão quan
do ocorre a remoção da vegetação da pas
tagem. Num experimento de campo, veri
ficamos que o estabelecimento de Solanum 
crinitum (jurubeba) ocorreu apenas depois 
do corte e da queima da vegetação da pas
tagem. O primeiro passo para o reflores
tamento do pasto degradado seria, portan
to, submetê-lo a uma queimada. 

Só uma única queimada deve ser feita a 
fim de preparar o sítio para a introdução 
de sementes de árvores e plântulas. Outras 
queimadas adicionais são indesejáveis, pois 
podem matar árvores jovens que já estão 
estabelecidas. A preparação da área deve, 
portanto, incluir a instalação de barreiras 
de fogo. Em nosso sítio de estudos em Pa
ragominas, estabelecemos barreiras ao fo-

go, cortando e matando a vegetação da 
pastagem, até cinco metros em volta do lo
cal de experimento. 

A saúva (A tta sexdens) é o maior impe
dimento para o estabelecimento de árvo
res em nosso sítio de estudos em Parago
minas e esse gênero é, provavelmente, um 
importante predador de sementes e de plân
tulas nas terras abandonadas por toda a 
América tropical. Esse inseto deve receber 
considerações cuidadosas na preparação da 
área. Como a entrada das colônias é facil
mente reconhecida após a queimada, pode
se fazer uso de iscas com fungicida (por 
exemplo, Mirex) para envenenar a cultura 
de fungos das colônias. Esse veneno tem, 
entretanto, efeito desconhecjdo a longo 
prazo e seu uso deve ser o mais limitado 
possível. Estamos estudando a possibilida
de de usar formigueiros de Solenopsis co
mo lugares para o estabelecimento de plân
tulas arbóreas. O motivo é simples: Sole
nopsis tende a excluir formigas cortadeiras, 
como as saúvas, dos arredores. Mais expe
rimentos devem ser feitos, entretanto, pa
ra averiguar essa possibilidade. 

Alguns critérios devem ser usados na se
leção de espécies de árvores para a intro
dução dentro do sítio preparado. Espécies 
de interesse devem ter sementes volumosas 

PECUARIZAÇÃO DA AMAZÔNIA 
E EXTINÇÃO DE ESPÉCIES 

A floresta primária, quando comparada com as pastagens degradadas e as capoei
ras que tomam o seu lugar, é muito mais rica em espécies e, como conseqüência, 
mais rica em fenômenos biológicos únicos. Essa extraordinária biodiversidade das 
florestas amazônicas é um produto de milhões de anos de contínua e atribulada evo
lução, moldada pelas sucessivas mudanças climáticas e geológicas que aconteceram 
na Terra. As modificações que ocorreram na vegetação da Amazônia no passado 
não podem nem devem ser comparadas, entretanto, com as alterações atuais de cu
nho antropogênico. As pressões modificadoras atuais são extremamente rápidas, 
processando-se em décadas ou séculos, enquanto as modificações antigas eram com
parativamente mais lentas, levando milhares ou milhões de anos para se consumar. 
Assim, as espécies atuais têm poucas chances e tempo para desenvolver adaptações 
que farão frente a esse novo tipo de distúrbio ambiental. 

Na linguagem dos evolucionistas, diz-se que os distúrbios fazem uma seleção 'con
tra' as espécies que não apresentam adaptações para resistir e sobreviver. Por outro 
lado, há uma seleção 'a favor' das espécies que demonstraram possuir a capacidade 
de resistir a fortes distúrbios. 

Uma espécie rara, com lenta taxa de crescimento, madeira de alto valor, sistema 
complexo de polinização e produzindo frutos grandes e dispersos por animais que 
não costumam entrar em áreas alteradas, vai ter poucas chances de persistir frente 
aos modos conhecidos de perturbação humana. Assim, ela pode ser levada à extin
ção. Já uma espécie bastante comum, sem nenhum valor econômico, com crescimento 
rápido, que seja autopolinizada, que possua sementes pequenas e de fácil dispersão, 
que tenha a capacidade de brotar e resistir ao fogo, possui excelentes condições de 
persistir e se tornar mais comum no futuro. 

Com o que se conhece atualmente sobre a biologia das plantas amazônicas, é pos
sível predizer que um grande número de espécies de florestas tem poucas condições 
de sobrevivência diante desse processo de perturbação humana que foi desencadea
do na região. Há a possibilidade de uma extinção em massa de espécies vegetais e 
animais. Como algumas poucas espécies seriam beneficiadas, elas dominariam am
plamente a paisagem. 
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(maiores que cinco gramas) com casca du
ra, pois somente essas têm grande proba
bilidade de escapar dos predadores . Quanto 
maior o tamanho da semente, maior a ca
pacidade de rebrotamento, após a desfo
liação, e maior a rapidez de penetração ra
dicular, após a germinação. As espécies de 
interesse precisam ser tolerantes à seca. As 
primeiras espécies plantadas no sítio pre
parado deverã.o também ser tolerantes à al
ta luminosidade. 

O incentivo para plantar árvores nas pas
tagens degradadas pode ser incrementado, 
caso as árvores sejam de especial interesse 
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econômico . A espécie Orbygnia phalerata 
(babaçu) é, em certo sentido, uma candi
data ideal para o uso nas pastagens degra
dadas porque suas grandes sementes con
têm alta quantidade de óleo e as cascas dos 
frutos podem ser usadas para fazer carvão. 
Além disso, suas sementes são protegidas 
por uma camada espessa e dura e se tor
nam invulneráveis a muitos predadores. 
Produzem enraizamento profundo rapida
mente e são tolerantes à seca. A desvanta
gem dessa espécie é que ela amadurece mui
to vagarosamente, levando vários anos pa
ra formar um tronco e pelo menos 14 anos 
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~ Cova pequena (apenas com roçagem no pé da planta); sem insumos 
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FIGURA 17. Crescimento, durante dois anos, de 27 espécies de custo baixo, plantadas em uma pastagem degradada na 
Fazenda Vitória, em Paragominas, no Pará. 
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para produzir frutos. Há também a possi
bilidade de essa espécie invadir áreas vizi
nhas, transformando-se em ·planta daninha. 

Além disso, existem técnicas para o es
tabelecimento de árvores. Uma mistura de 
espécies de árvores no reflorestamento po
de ter melhor resultado se houver conheci
mento das técnicas de plantio de cada es
pécie. Alguns tipos de árvores, tais como 
o babaçu, requerem a dispersão de frutos 
para se estabelecerem e podem se originar 
por meio de frutos atirados na pastagem 
degradada. Sementes ou plântulas que são 
vulneráveis à saúva podem ser protegidas 
individualmente por tubos de PVC ou tu
bos feitos com garrafas plásticas, com se
te centímetros de bordadura e com fitas 
plásticas escorregadias. 

A maioria das espécies se beneficia de 
práticas que reduzem a competição pelos 
recursos do solo . A competição radicular 
poderia ser bastante reduzida pela queima 
da vegetação da pastagem como parte da 
preparação do sítio . As cinzas poderiam 
ainda'fornecer algum nutriente ao solo. Es
se efeito , contudo, é temporário . A longo 
prazo, a redução da competição radicular 
para as plântulas de árvores pode ser obti
da pelo plantio das plântulas em covas li
mitadas por plásticos ou pela capinação ao 
redor das plantas durante os primeiros dois 
anos . Essa técnica permitirá também a rá
pida penetração da raiz. 

Para testar a idéia de que várias árvores 
de valor econômico poderiam ser estabe
lecidas a baixo custo em pastagens degra
dadas, montamos um experimento em 1989 

em nossa área de estudo. O lugar do expe
rimento tinha sido utilizado por 18 anos, 
sendo então abandonado. Nós introduzi
mos nessa área 27 espécies em dois trata
mentos: (a) sem insumos, consistindo em 
uma pequena cova de plantio e capinas ao 
redor da base da planta; "(b) com insumos, 
consistindo em uma cova grande, esterco , 
fertilizante fosfatado e capinas ao redor da 
base da planta. Após dois anos, o cresci
mento tem sido bom para caju (Anacar
dium occidentale), faveira (Parkia sp), 
mogno (Swetenia macrophy/a), uruçu (Bi
xa orelana), manga (Mangifera indica), 
muruci (Byrsonima crassif olia) e taperebá 
(Spondias mombim); razoável para biribá 
(Rollinia mucosa), cedro (Cedrela odora
ta), cumaru (Dipteríx odorata), jenipapo 
( Genipa americana) e limão ( Citrus limo
nia) (figura 16). Em muitos casos, o cres
cimento foi melhor nos tratamentos mais 
intensivos, enquanto em cerca de dez es
pécies o crescimento no tratamento pouco 
intensivo, sem insumos, parece também ser 
promissor. Em outras espécies (por exem
plo, castanha, muruci e faveira) não há ne
nhuma diferença aparente entre os trata
mentos. Conclusão: não é necessário gra
dear nem adubar áreas degradadas para 
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elas se tornarem produtivas economica
mente. 

Também são importantes os núcleos de 
regeneração florestal. A sobrevivência e o 
crescimento de plântulas podem ser bastan
te aumentados pelo simples plantio dentro 
de moitas de Cordia multispicata, um ar
busto de ocorrência natural nas pastagens 
degradadas, em que a competição radicu
lar poderia ser considerada menor do que 
nas áreas dominadas por gramíneas.Mui
to pode ser aprendido, também, com os ex
perimentos naturais situados dentro da pas
tagem abandonada. Um indivíduo de seis 
metros de altura de Stryphonodendron pul
cherimum (barbatimão), estabelecido na
turalmente em nosso sítio de estudos, 
tornou-se um núcleo de regeneração flores
tal, através do estabelecimento de plântu
las de outras espécies lenhosas e pela en
trada de novos i_ndivíduos produzidos por 
brotação da raiz. Nós observamos 12 espé
cies de árvores e 85 novas brotações de S. 
pulcherrimum, dentro de um raio de dez 
metros da árvore original. 

Essas ilhas de floresta natural ilustram 
o grande potencial que existe para regene
ração florestal na pastagem degradada (fi
gura 17). Uma vez que a árvore se estabe
leça, começam os processos de sucessão na
tural. O reflorestamento se torna então um 
processo de multiplicação das ilhas de flo
resta, pelo estabelecimento de árvores que 
atraem agentes dispersantes e criam con
dições favoráveis para o estabelecimento de 
plântulas de espécies arbóreas · debaixo de 
seu dossel. Gramíneas seriam naturalmen-. 
te sombreadas, talvez reduzindo a popula
ção de saúvas e roedores. Na estação seca, 
déficits de umidade de solo e competição 
pelos nutrientes diminuiriam o denso sis
tema radicular do ecossistema de pastagem 
degradada, retomado pela nova floresta. A 
nova floresta seria formada pela união de 
várias 'ilhas' de floresta. 

Resta uma questão a ser enfrentada: co
mo promover a restauração? Há uma gran
de lacuna entre a implementação e o desen
volvimento de uma estratégia de reflores
tamento. Ainda que um tratamento das 
barreiras culturais e económicas para a im
plementação fique fora do nosso alcance, 
sentimos que certos pontos poderiam ser 
levantados para complementar essa discus
são. Além disso, quem vai plantar árvores? 
Por um lado, é fácil imaginar que fazen
deiros irão participar no processo. Os fa
zendeiros que são mais inovadores já co
meçaram a diversificar as suas fazendas e, 
se a pesquisa mostrar um potencial econó
mico quanto ao reflorestamento nas pas
tagens degradadas, haverá, certamente, fa
zendeiros interessados em participar tam
bém do processo. 

O pequeno produtor também pode de
sempenhar um papel importante no proces-
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{A) PASTAGEM ABANDONADA HÁ DOIS ANOS 

BARREIRAS QUE DI FICULTAM 
A REGENERAÇÃO FLOR ESTAL 

• Baixa queda de sementes .... .... ú'<? 

• Alta predação de sementes e mudas ~ 
por formigas e ratos . . . . . . .. . . . -~ 

• Alta compet ição de raízes (radicu lar) ... .. ..... . 17ffl" 
• Baixa concentração de nutrientes no solo . .â. 

• Baixa quant idade de água disponíve l 
na superfície do solo . 

{B) PASTAGEM ABANDONADA HÁ CINCO ANOS 

CONDIÇÕES FAVOR ÁV EI S CRI ADAS 
PELA COLONIZAÇÃO LENHOSA 

• Alta queda de sementes . . . .. . . oaoo 
• Taxa de predação de sementes reduzida . .. .. ~ 
• Taxa de co mpetição radicular reduzida. . .1i\'1'1lml 

• Aumento de concentração de nut rientes no solo ...... À 

• Aumento na quantidade de água disponível 
na superfície do solo . 

{Cl FLORESTA SECUNDÁRIA COM 20 ANOS 

FORMAÇÃO DE ILHAS DE REGENE RAÇÃO 
ARBÓREA 

FIGURA 18. (a) barreiras que dificultam a regeneração florestal em pastagens intensivamente usadas e em seguida aban
donadas, na Amazônia Oriental; {bl importância da presença de arbustos como Solanum crinitum, concentrando se
mentes e favorecendo o crescimento de plantas lenhosas; {c) formação de ilhas de regeneração arbórea, catalisadas 
por condições favoráveis, criadas pelos primeiros colonizadores lenhosos. 

so de plantar árvores em áreas degrada
das.Para reverter o quadro de degradação 
económica e ecológica em que se encontra 
a pequena agricultura da Amazónia Orien
tal, vários autores têm esboçado alternati
vas para viabilizar uma pequena agricultura 
sustentada baseada, entre outras coisas, em 
sistemas que apresentem alta diversidade. 
Nesses sistemas, há uma significativa par
ticipação de componentes arbóreos e arbus
tivos, seja na forma de enriquecimento de 
capoeiras com árvores que rendam produ
tos comercializáveis, como madeiras e fru
tos, seja na forma de culturas perenes ou 
na consorciação de árvores e arbustos com 
pastagens. 

Se as pesquisas demonstrarem quais as 
espécies de árvores economicamente apro
veitáveis, que podem ser estabelecidas nas 
pastagens abandonadas a um custo baixo, 
o curso do desenvolvimento económico po
derá ser voltado para o uso da terra, no 
qual não se contribua mais para a degra
dação regional. Pastagens degradadas po
dem ser facilmente eliminadas ou reforma
das através do consórcio de árvores com 

pastos, quebrando-se, assim, os processos 
de degradação florestal estimulados pelo 
fogo. As funções regulatórias da floresta 
podem também ser recuperadas, desde que 
hajél( a restituição de árvores nas pastagens. 
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Será possível estabelecer um paralelo entre a estrutura dos contos populares, de ori

gem secular, e as produções cinematográficas contemporâneas de ficção científica? 

Haveria semelhanças entre o passado imemorial, tal como recriado pela tradição po

pular, e o futuro, imaginado pelo cinema hollywoodiano? 

A princípio, são muitas as diferenças entre um filme americano de ficção científica 

da década de 1980 e as histórias tradicionais populares. Os filmes têm visual sofisti

cado, apresentam uma tecnologia de impacto - foguetes supersônicos, armas de 

raio laser, naves interestelares, explosões impressionantes - que os contos popula

res não podem nem pretendem ter, até porque sua primeira difusão se dá por conta

tos diretos, pessoa a pessoa, por via oral. São diferentes os meios de difusão que 

um gênero e outro utilizam. E o público a que se dirigem é totalmente diverso -

de um lado, produções bilionárias, para a classe média urbana que tem poder aquisi

tivo para ir ao cinema; do outro, histórias de origem anônima, que há séculos circu

lam nos mais diversos estratos sociais, até em regiões distantes. 

Se reduzidos a seus elementos constitutivos, os filmes de Hollywood guardam algu

mas correspondências com os contos de fada. É o que se verá neste artigo, a partir 

da análise da primeira parte do filme norte-americano O retorno de Jedi, de 1983, 

dirigido por Richard Marquand, com roteiro de George Lucas e Lawrence Kasdam, 

efeitos especiais de Richard Edlund, Dennis Muren e Ken Ralston, produção execu

tiva de George Lucas, com os atores Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, en

tre outros. 
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A linha mestra de O retorno de Je
di é muito simples, apesar dos 942 

efeitos que aparecem na tela, mais impres
sionantes do que os 545 de Guerra nas es
trelas e os 763 de O império contra-ataca, 
outros dois filmes que compõem a trilogia. 
A primeira parte narra o conflito entre o 
vilão - um monstro chamado Jabba - e 
o herói Luke Skywalker. O monstro rapta 
uma jovem princesa (Leia Organa), na ten
tativa de conquistar seu amor, e ainda cap
tura um companheiro de andanças siderais 
de Luke, o aventureiro Han Solo. Essa es
trutura pode ser aproximada das narrati
vas folclóricas do gênero maravilhoso, em
bora a roupagem das histórias populares 
seja muito diferente das produções cinema
tográficas. 

Basta que se compare a seqüência da pri
meira parte do filme com os elementos das 
diferentes classificações dos contos popu
lares, feitas por estudiosos do folclore, co
mo o finlandês Antti Aarne, o norte-ame
ricano Stith Thompson e o russo Vladimir 
Propp (ver 'A literatura sistematizada'), 
para que essa aproximação seja verificada. 
Os contos populares usam certos recursos 
de persuasão - encantamento, ajudas so
brenaturais, lugares extraordinários, obje
tos mágicos etc. - sendo por isto chama
dos de contos de fada ou contos maravi
lhosos. 

Já na abertura, há uma correspondên
cia entre o filme e as histórias populares. 
A narração do filme começa da seguinte 
forma: "Há muito tempo atrás, numa 
galáxia distante, muito distante ... " Sabe
mos que a fórmula "era uma vez" com
porta variantes, tais como "diz que era 
uma vez, há muito tempo atrás" ou "ha
via em tempos antigos". Trata-se de fór
mula que encontra tradução na maioria 
das línguas ocidentais (em inglês, once 
upon a time; em alemão, es war einmal; 
em francês, si longtemps que je ne saurais 
vou~ dire en que/ temps) e até em algu
m as orientais, como o japonês 
ê O) ê O) k O) ê, f ? 2: ê O) 1:_ ê. ~~ 
(que se poderia traduzir por "antigamen
te, mais antigamente do que o grande an
tigamente"). Assim, com essa fórmula, o 
filme de ficção científica produz uma es
pécie de inversão no tempo, fazendo com 
que aquilo que para o espectador se passa 
num futuro distante seja narrado como al
go acontecido há muito tempo, nos primór
dios da antigüidade, em local indetermina
do. E é justamente esta a inversão com que 
se iniciam muitos dos contos populares. 

Em seguida, começa a se desenrolar uma 
história, cuja estrutura parece antiga, bas
tante conhecida. O herói Luke Skywalker 
e a heroína Leia Organa estão empenha
dos em livrar Han Solo, um velho amigo 
de viagens intergalácticas, da prisão a que 
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foi relegado pelo vilão Jabba. A marca da 
vilania, aliás, se encontra nos menores de
talhes: os mais diversos recursos sonoros 
e visuais da cinematografia contemporânea 
servem para acentuar sua repugnância. Na 
história, outra correspondência se revela -
rapto e/ ou aprisionamento de personagens 
são comuns nos contos populares. Na clas
sificação do folclorista russo Vladimir 
Propp, por exemplo, esta seqüência rece
be o símbolo X. 

Agindo como subversiva no planeta de
sértico Tatooine, onde habita o monstro 
Jabba, a princesa Leia, na tentativa de li
bertar o aventureiro intergaláctico, conse
gue acionar um dispositivo que permite o 
descongelamento de Solo. E§sa transforma
ção, em que Solo passa de um estado rígi
do ao estado normal de um ser humano, 
recuperando seus movimentos, lembra os 
contos em que personagens importantes são 
'desencantados'. Os personagens dos con
tos populares voltam ao normal depois de 
terem sido petrificados, ou transformados 
em animais etc., como constam nos tipos 
314, 402, 434 na classificação de Aarne
Thompson; também na série de motivos 
D700 a D799 sobre modos de desencanta
mento, na classificação de Thompson; e na 
função E8, intitulada 'encantamento inter
rompido e liberação da vítima', de Propp. 

Mas os guardas do monstro Jabba con
seguem capturar a princesa Leia e impedir 
o resgate de Solo. A partir dessa reviravolta 
na história, é a vez de Luke Skywalker ser 
posto, sozinho, à prova, tentando resgatar 
seus dois companheiros. A viagem do he
rói já se encontra referida na abertura do 
filme, o que faz com que a partida do he
rói esteja implícita, desde o começo. Ora, 
na classificação de Propp, o elemento 'par-

tida do herói' ocupa o número 11 na se
qüência de funções e é simbolizado por 
uma seta vertical, evidenciando mais uma 
correspondência de estrutura entre o filme 
e os contos populares. 

Uma vez capturada, a princesa fica acor;. 
rentada aos pés do monstro. _Aí se encon
tra o elemento oito na classificação de 
Propp, definido como 'dano' e simboliza
do por X 1

, intitulado 'o antagonista rap
ta alguém'. Nas classificações de Aarne e 
Thompson, há tipos e motivos com episó
dios semelhantes, como o tipo 302 e o mo
tivo E710, nos quais o vilão tem a alma, e 
portanto a vida, preservada fora do cor
po. 

Há contos populares, por exemplo, em 
que a alma do vilão se encontra protegida 
numa caixa de metal, escondida no fundo 
do mar. A alma é a chama de uma vela es
condida no interior de vários recipientes: 
dentro da caixa de metal, há uma caixa 
de madeira, onde fica uma pomba, dentro 
da pomba há um ovo e uma vela acesa. 
"Se a vela apagar, eu morro", confessa 
o gigante, apaixonado, à donzela rap,tada. 
Assim, a moça enfrenta sérios riscos, até 
contar o segredo ao herói que, com a aju
da de animais gratos por benefícios rece
bidos, acaba descobrindo a misteriosa ve
la. Em algumas versões, o herói liquida o 
monstro. Noutras, é a moça quem àpaga 
a vela, desfechando o golpe de misericór
dia no vilão (a essa altura agonizante) e ten
do, portanto, participação ativa. O vilão 
pode ser um gigante, um fazendeiro ou um 
monstro, sendo contraposto à -heroína, co
mumente uma princesa, e ao herói, um mo
ço fraco, 'amarelo', humilde, muitas vezes 
o caçula de três irmãos. 

Na -tentativa de resgatar seus amigos, Lu
ke Skywalker é desarmado, preso e inter
rogado pelos guardas de Jabba, sendo obri
gado a lutar com o monstro. Submete-se, 
portanto, à prova mais difícil - a de lutar 
sozinho contra o inimigo -, nas piores 
condições - ou seja, jogado nos porões de 
uma prisão. O penoso teste do herói é se
melhante àquele previsto na décima segun
da função proppiana, designada pela letra 
D. Nessa função, se encontram também 
classificadas as histórias populares em que 
o herói é submetido a 'tarefas impossíveis' 
aos simples mortais, como enfrentar a ma
gia de uma feiticeira, resgatar objetos má
gicos em locais inacessíveis, lutar com bru
xas e dragões, arrancar três fios da cabe
leira do diabo etc. Nessas tarefas, o herói 
é quase sempre auxiliado de modo sobre
natural, acabando por vencer as dificulda
des. Essas situações dramáticas são enqua
dradas nos tipos 460 a 499 e nos motivos 
que se encontram sob a sigla D Magia e F 
1010, o das 'tarefas impossíveis~ No filme, 
significativamente, o diretor contrapõe Lu
ke, o herói de futuras eras espaciais, a um 

monstro que em nada fica a dever aos mais 
horrendos dragões de contos seculares. 

Por fim, a ajuda providencial de um ro
bô permite que o herói recupere sua arma 
excepcional, um potente disparador de 
raios laser que, para o espectador, é uma 
novidade. Na classificação de Propp, a ob
tenção de um auxiliar mágico é a décima 
quarta função, simbolizada pela letra Z. 
Nas narrativas populares, há muitas solu
ções mágicas, como vestidos de ouro, pra
ta e estrelas, objetos encantados, animais 

•agradecidos (que retribuem um favor do 
herói) usando poderes excepcionais, vozes 
misteriosas, poções miraculosas, codifica
dos nos tipos 302, 313,329,480, 500-559 (itens 
denominados 'contos de magia' e 'auxilia
res sobrenaturais') e nos motivos ou epi
sódios dos itens B300 ('de animais agr'ade
cidos'), D800-D1699 (de 'formas e manifes
tações mágicas'), F ('maravilhas') e HlOlO 

('tarefas impossíveis'). 
A princesa Leia, no filme, é uma heroí

na bastante ativa. Mesmo depois de apri
sionada, ela tenta ajudar o herói, usando 
as correntes que a aprisionam na tentativa 
de sufocar Jabba e se libertar. A princesa 
age como heroínas dos contos populares 
classificados em 30 e 313A (em que a mo
cinha aparece como auxiliar de fuga do he
rói), E710 ('alma externa') e outros. 

Quando o herói finalmente vence o vi
lão e seus comparsas, essa vitória se dá em 
combate direto, nos moldes das funções 
proppianas décima terceira ( denominada 
'reação do herói' e simbolizada por H9), 

décima sexta ('luta', codificada por LI) e 
décima oitava, (a de 'vitória', V). A estru
tura do filme, portanto, corresponde em ti
pos, motivos e ações à estrutura dos con
tos populares, incluindo-se o final feliz. 

Esses nove elementos, em que se sur
preende uma correspondência entre o fil
me e os contos populares, nos permitem 
formar um quadro, como se vê na figura 1, 
com as principais seqüências da parte ini
cial do filme, relacionando-as com os tipos 
(da sistematização de Aarne-Thompson), 
motivos (da classificação de Thompson) e 
funções/ações, de Propp. Outras corres
pondências podem ser consideradas, como 
a eterna rivalidade entre bem e mal ou o 
fato de que a heroína Leia é também uma 
princesa. Isto sem falar que o estranho lo
cal onde habita o vilão - um planeta cha
mado Tatooine - se assemelha a locais hi
potéticos da criatividade popular, como o 
reinado de Bambuluá, o reino de Acelóis, 
a fonte da água viva, a terra dos coices, a 
torrinha do bonfim-quem-vai-lá-não-torna
a-vim, e/ castillo-de-irás-y-no-volverás. 

O final feliz reserva uma surpresa. Lu
ke Skywalke:r acaba revelando à princesa 
Leia que é seu irmão, o que impede o tra
dicional final feliz das juras de amor eter
no e casamento. O filme se alinha aos con-
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FILME TIPO MOTIVO FUNÇÃO 
{AARNEl (THOMPSON) (PROPPJ 

i 1 ~ m i " a 1 1 "" 

1 
Abertura 
(escrita) 

Fórmulas de começar hitórias, cqmuns, ainda que não-obrigatórias 

2 
Personagem capturado e 
'congelado'; resgatado 

3 
Partida do herói fica implícita 

4 
Heroína raptada 

5 
O herói é posto à prova; luta 
com adversário extraordinário 

6 

Personagem capturado/encantado; 
desencantado; 
516 O fiel João 

Partida 
(episódio) 

~ Heroína raptada e/ ou aprisionada 
" (episódio) 

300 O matador do dragão; 
e outros. 

Auxílio prÕvidencial fornecido por 
robô 

Auxílios providenciais em: 302 
Vida fora do corpo; 313 A moça 
como auxiliar na fuga do herói; 
500-559 Ajudas sobrenaturais; e 
outros 

7 
Participação ativa da heroína, 
que se liberta 

8 
Luta final; vitória do herói 

10 
Final feliz 

302 Vida fora do corpo; 313 A 
moça como auxiliar na fuga do 
herói (episódio eventual) 

Luta (episódio final) 

Final feliz 
(episódio) 

Personagem capturado/ encantado; 
desencantado 
(episódio em vários contos) 

Partida 
(episódio) 

Heroína raptada e/ ou aprisionada 
(episódio) 

H1010 Tarefas impossíveis; 
e outros 

Rapto, X 1
; 

Reparação de dano, E8 

Partida f 

Rapto, X 1 

Prova, O 

Auxílios providenciais em: 8300 Auxiliar mágico, Z 
Animais agradecidos; 0800 - 01699 
Objetos mágicos; F Maravilhas; 
e outros 

E710 Alma externa; 02121.8 
Jornada mágica (episódio) 

Luta (episódio final) 

Final feliz 
(episódio) 

Reparação do dano, E4 

Reação do herói, H9; Luta, L 1; 
Vitória, V 

FIGURA 1: Quadro das principais seqüências da parte inicial do filme O retorno de Jedi, relacionadas com os tipos de Aarne, os motivos de Thompson e as funções/ações de Propp. 
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LITERATURA ORAL SISTEMATIZADA 

A literatura oral popular foi classificada, ao longo do século 
XX, em grandes sistematizações. Além da delimitação do cor
pus a ser pesquisado, o que diferencia essas classificações é a 
definição das unidades mínimas que irão reger a análise e a ca
talogação dos contos. Uma das primeiras sistematizações foi 
a do finlandês Antti A. Aame, descrita numa conferência em 
1911 e publicada em inglês com o título Types of thefolk-tale. 
Aarne, fundador da escola finlandesa de pesquisa folclórica 
(também chamada escola 'histórico-genética'), considerava o 
enredo como a unidade essencial e natural dos contos popula
res. Sua classificação partia das diferenças entre enredos, tam
bém chamados 'tipos', e foi ampliada pelo norte-americano 
Stith Thompson, que mais tarde criou sua própria sistematiza
ção, publicada com o título Motif-index of folk literature. 

Nos anos 20, muitos pesquisadores tentaram novas classifi
cações. Um deles foi o soviético R. M. Volkov, no livro Skaz
ka, publicado em 1924. Volkov classificou os contos segundo 
'motivos': a quantidade de personagens, os objetos utilizados, 
os atributos dos heróis (inteligente, corajoso ... ) etc. A cada mo
tivo correspondia uma designação (uma letra e um algarismo 
ou uma letra e dois algarismos). Assim, Volkov chegou a cerca 
de 250 designações diferentes para classificar os contos folcló
ricos, número que foi considerado excessivo pelos especialis
tas. Bem mais sintéticos eram os trabalhos dos alemães K. Spiess 
(Das Deutsche Volksmiirchen, de 1924) e Friedrich von der Le
yen (Das Miirchen, de 1925), restringindo os motivos àqueles 
que se apresentavam como elementos de repetição nos contos 
populares. 

Contra a corrente dos que codificavam os contos apenas a 
partir dos enredos, surgiu a classificação feita pelo folclorista 
russo Vladimir Propp (1895-1970), no livro Morfologia do con
to maravilhoso, publicado pela primeira vez em 1928. Justifi
cando sua pesquisa, Propp escreveu: '' A palavra morfologia 
quer dizer estudo das formas; no âmbito dos contos popula
res, folclóricos, o estudo das formas e o estabelecimento das 
leis que regem a sua disposição pode ter tanta precisão quanto 
a morfologia das formações orgânicas." Sua classificação, feita 
a partir da análise de cem contos populares russos, leva em conta 
uma série de "elementos formais estruturais da narrativa". Esses 
elementos são chamados de 'funções'. Propp catalogou, com 
números e letras, 31 funções, com suas variantes. 

Só à função (que, como define Propp, é uma "ação de um 
personagem, definida do ponto de vista de sua significação no 
desenrolar da trama'') corresponde às características de cons
tância, invariância e comparatividade, que as unidades narra-

tivas devem possuir. As ações são independentes dos tipos de 
personagens que aparecem na história. Os personagens se agru
pam em sete esferas de ação: a do herói, a do antagonista, a 
do doador ou provedor, a do mandante, a do auxiliar do he
rói, a da donzela e seu pai e a do falso herói. Por exemplo: 
sob a função Pr encontram-se os enredos que contêní um epi
sódio de perseguição ao herói; a função K agrupa histórias que 
em algum momento falam da reparação de um dano ou de uma 
carência; a função Ex é a que prevê um episódio de desmasca
ramento do falso herói e assim por diante. 

Propp descobriu elementos constantes, presentes em todos 
os contos de magia, mesmo quando se passava de uma tradi
ção popular para outra. As invariantes descobertas e suas rela
ções no âmbito da composição constituem, para Propp, a es
trutura do conto de magia - uma estrutura lógico-formal que 
organiza o gênero narrativo e se repete em todos os contos ana
lisados. Nesse sentido, a morfologia não é um simples inventá
rio de formas, mas um estudo sistemático das relações que ar
ticulam as unidades observadas. 

Propp costuma ser incluído pela crítica entre os chamados 
'formalistas russos', designação pela qual se tomou conhecida 
uma corrente de crítica dos anos 20. Esta corrente surgiu em 
1915, com a fundação do Círculo Lingüístico de Moscou, enti
dade que publicou trabalhos na área de semiótica, lingüística 
e crítica literária assinados por Boris Tomachevski, Juri Tinia
nov, Viktor Chklovski, Viktor Chirmunski e Roman Jakobson, 
entre outros. Nos anos 30, com a política cultural oficial de in
centivo à corrente estética do realismo socialista, os 'formalis
tas russos' deixaram de ter seus textos em circulação na União 
Soviética. O grupo se transferiu para Praga, Tchecoslováquia. 
O livro de Propp caiu no esquecimento, até repercutir no Oci
dente, depois da primeira edição em inglês, em 1958. 

O impacto causado pela obra, nos anos 60, não se limitou 
aos especialistas em folclore. Morfologia do conto maravilho
so tornou-se uma importante obra de referência para os teóri
cos da literatura, sobretudo para os que estudam teoria dos gê
neros narrativos, do romance ao conto. O livro foi traduzido 
para o português em 1984 e publicado pela editora carioca 
Forense-Universitária. Essa edição traz também o 'Estudo 
tipológico-estrutural do conto maravilhoso', do etnólogo so
viético E. M. Maletinski, e a polêmica travada entre Propp e 
o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss. 

MARÍLIA MARTINS 
CIÊNCIA HOJE, RIO DE JANEIRO 

tos populares em que o herói sai pelo mun
do procurando suas ( em geral três) irmãs 
e recebendo, nessa busca, alguma ajuda 
providencial. O retorno de Jedi a cada re
viravolta de sua história reatualiza estru
turas seculares que fazem parte da tradi
ção dos contos populares, 

uma novidade, vale a comparação, suge
rindo que seu diretor aplicou formas tra
dicional-populares da literatura oral na 
construção do produto fílmico. Estudan
do os contos maravilhosos russos, Propp 
detectou apenas 31 funções, que são, co
mo ele diz, ''a base morfológica de todos 
os contos fantásticos". Diversas dessas fun
ções, quando dispostas nesse ou naquele ar
ranjo, recebendo essa ou aquela caracterís
tica aparentemente inovadora, acabam per
mitindo a impressão de infinita variedade 
de enredos nos contos populares. A perma
nência dessas constâncias num dos filmes 
mais característicos da moderna ficção 
científica e cinematográfica sugere a pos-

sibilidade de novas interpretações para os 
produtos da indústria cultural. 

SUGESTÕES PARA LEITURA 

Podemos concluir, então, que o univer
so da ficção sustenta estruturas constantes. 
O constraste entre aspectos dos contos po
pulares e um filme contemporâneo, reV>e
lando insuspeitadas aproximações, mostra 
como a criatividade nos dois níveis - o po
pular e o erudito - mantém permanências 
nos padrões simbólicos e nos paradigmas 
narrativos. Se não residir aí propriamente 
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O tema do segund,o PRÊMIO, 
SENDAS DE SAUDE é "SAUDE 
PÚBLICA: EPIDEMIOWGIA 
DAS DOENÇAS INFECTUOSAS 
E PARASITARIAS". 
Se você tem currículo de trabalhos 
nessa área, participe. 
Sua pesquisa poderá ser tão impor
tante que venha a merecer um prêmio 
PARTICIPANTES: 
Médicos e pesquisadores brasileiros 
com até 45 anos. 
INSCRIÇÕES: 
A inscrição do candidato deverá ser 
individual. O candidato deve apresen• 
tar o seu currículo em 5 vias, salien
tando sua atividade de pesquisa na 
matéria. Os currículos deverão ser en
tregues, ou remetidos comprovada
mente, até o dia 15-11-91, para 
Av. Rio Branco, 143 - 15? andar, 
CEP 20040 - Rio de Janeiro. 
PRÊMIOS: 
Três currículos serão escolhidos. 
O primeiro lugar ganhará uma meda
lha de ouro, um diploma e uma quan 
tia equivalente a US$15,000 (quinze 
mil dólares, cotação oficial). Os ou
tros dois ganharão medalhas de prata 
e menções honrosas. 
CONSELHO. CURADOR: 
Professor Carlos Chagas Filho, Pro
fessor Clementino Fraga Filho, Pro
fessor Darei Fontoura de Almeida, 
Professor Eliasar Rosa e Dr. Humber 
to Mota. 
COMISSÃO JULGADORA: 
Constituída por cinco membros, esco 
lhidos pelo Conselho Curador, entre 
especialistas na área, de renome 
nacional. _ 
A comissão terá até o dia 31-12-91 pa 
ra examinar currículos e trabalhos. 
ENTREGA DOS PRÊMIOS: 
Segunda quinzena de fevereiro de 199~ 
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Um novo indicador - o índice de desenvolvimento social - pode ajudar a avaliar como as elevadas taxas 

de desenvolvimento econômico alcançadas pelo Brasil nas últimas décadas reverteram para a sociedade 

em cada uma das regiões brasileiras. Criado com base no sistema adotado pelas Nações Unidas para medir 

em cada país o 6desenvolvimento humano\ ou seja, o grau de realização individual, o 1D5 parte de um con

ceito diferente, tentando definir o grau de justiça social. 
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P ublicado pela Organização das Na
ções Unidas (ONU) em maio de 

1990, o Relatório sobre o desenvolvimen
to humano representou um marco inova
dor no que se refere à apresentação con
ceituai do desenvolvimento humano e ao 
processo metodológico usado para quan
tificá-lo. 

O pressµposto básico do relatório é que 
a finalidade última do desenvolvimento de
ve ser o atendimento às necessidades dos 
indivíduos. As estatísticas normalmente di
vulgadas de produto interno bruto (PIB) e 
renda nacional têm inúmeras utilidades, 
mas não revelam de que forma os indiví
duos se beneficiam desses resultados ma
croeconômicos. Em outras palavras, a ex
cessiva preocupação da política econômi
ca com o crescimento do PIB e da renda na
cional tem desviado a atenção do objetivo 
final do desenvolvimento. 

Segundo o documento, o grau de satis
fação do cidadão será tanto maior "quan
to melhor for sua alimentação, maior o 
acesso aos serviços de saúde e seguro de vi
da, maior o acesso ao conhecimento, me
lhores as condições de trabalho, maior a 
segurança contra o crime e a violência físi
ca, maior a disponibilidade de momentos 
agradáveis de lazer e maior o grau de par
ticipação nas atividades econômicas, cul
turais e políticas de sua comunidade''. 

Para quantificar esse conceito abrangente 
de desenvolvimento, foi criado o índice do 
desenvolvimento humano (HDI), que incor
porou, nesse primeiro relatório, os indica
dores de esperança de vida ao nascer, grau 
de alfabetização de adultos e poder real de 
compra da renda per capita de cada país. 
As Nações Unidas tencionam aprimorares
se índice nos próximos relatórios, para que 
novos aspectos do desenvolvimento huma
no possam ser sistematicamente expressos 
em números. 

O levantamento do HDI para 130 países 
com população superior a um milhão de 
habitantes permitiu à ONU concluir que 
existe uma correlação moderadamente po
sitiva (0,44) entre a classificação dos paí
ses segundo o crescimento econômico, me
dido pelo PIB per capita, e segundo o de
senvolvimento humano, quantificado pe
lo HDI. 

Alguns casos de desencontro entre as 
duas classificações explicam o índice rela
tivamente modesto de correlação. Diversos 
países produtores de petróleo ocupam ran
kings privilegiados, segundo a renda perca
pita, porém mostram realidades bem me
nos atraentes em termos de desenvolvimen
to humano. A União dos Emirados Ára
bes, por exemplo, está em 127? lugar em 
termos de renda per capita, superada ape
nas pela Noruega, Estados Unidos e Suí
ça, enquanto em termos de HDI ocupa o 
77? lugar, sendo considerada como um país 

de médio desenvolvimento humano (no re
latório da ONU, a ordenação seguida é in
versa à usual, a primeira posição cabendo 
ao país com o pior desempenho). 

Por outro lado, países com baixo nível 
de renda per capita conseguem alcançar po
sições bem mais elevadas na classificação 
segundo o HDI, em função de políticas de 
gastos sociais públicos em prol das cama
das mais carentes da população e/ ou de um 
perfil de distribuição de rendas eqüitativo. 
O Sri Lanka (antigo Ceilão) exemplifica 
com propriedade essa combinação: classi
ficado apenas em 38? lugar segundo a ren
da per capita, consegue atingir o 83? em 
termos de HDI. 

Segundo o relatório, para garantir o de
senvolvimento humano sustentado são im
prescindíveis dois ingredientes: vigoroso 
crescimento econômico e uma estrutura de 
distribuição de rendas razoavelmente equi
librada. Estas são condições necessárias, 
porém não suficientes, para o desenvolvi
mento humano, que deve incorporar ain
da uma série de outros requisitos necessá
rios à realização pessoal do indivíduo, tais 
como segurança para si e pa~a a família, 
liberdade política, liberdade de imprensa, 
satisfação profissional e lazer. 

Países industrializados e com elevada 
renda per capita reconhecem na expansão 
de problemas relacionados com drogas, al
coolismo, AIDS, violência e dissolução das 
famílias um grave retrocesso no seu desen
volvimento humano. 

UM NOVO CONCEITO 

O relatório das Nações Unidas, portan
to, aborda conceitualmente a questão do 
desenvolvimento sob duas óticas: a do de
senvolvimento (crescimento) econômico e 
a do desenvolvimento humano. 

Do ponto de vista dos países em desen
volvimento, como o Brasil, é importante 
introduzir um conceito intermediário de de
senvolvimento, que avance em relação à 
noção de crescimento econômico, mas sem 
a pretensão de avaliar, no momento atual, 
o grau de realização pessoal dos indivíduos. 
Esse conceito pode ser denominado de
senvolvimento social e passa a ser defini
do como o grau de justiça social, ou seja, 
a forma pela qual os resultados do desen
volvimento econômico revertem em bene
fícios para a sociedade como um todo ou 
para frações dela. O desenvolvimento so
cial pode ser entendido, então, como pré
requisito para o desenvolvimento humano, 
este último mais adaptado à análise da rea
lidade dos países desenvolvidos. 

Para mensurar o desenvolvimento social, 
é aqui proposto o índice de desenvolvimen
to social (IDS), que objetiva avaliar o grau 
de acesso da população às condições ade-
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quadas de remuneração, saúde, educação, 
habitação, alimentação, transportes e a ou
tros serviços que caracterizam a qualidade 
de vida da sociedade. Diferentemente do 
HDI, esse novo índice não pretende avan
çar até a q1,1antificação do grau de realiza
ção pessoal do indivíduo. 

Para compor o IDS, foram selecionados, 
no âmbito desse trabalho, os seguintes 
indicadores: 

- esperança de vida ao nascer (anos), 
- taxa de alfabetização de adultos (per-

centual), e 
- grau de distribuição de todos os ren

dimentos auferidos pela população econo
micamente ativa (PEA} remunerada (indi
cador conhecido como coeficiente de Gi
ni, ou G}. 

Em suas estruturas atuais, o IDS diferen
cia-se do HDI quanto ao indicador de ren
da, que no primeiro é avaliado de acordo 
com critérios de distribuição ( coeficiente de 
Gini) e no segundo de acordo com o poder 
de compra da renda per capita. 

A utilização pelas Nações Unidas dos 
dois primeiros indicadores como compo
nentes do HDI, para avaliar as condições 
de saúde e educação de um país, foi alvo 
de críticas dos economistas chilenos Osval
do Sunkel e Gustavo Zuleta, da Comissão 
Econômica para a América Latina (Cepa!), 
em seminário sobre o relatório da ONU rea
lizado no Rio de Janeiro, em dezembro de 
1990. Para esses economistas, a esperança 
de vida de um país esconde as disparidades 
regionais e reflete de modo inadequado os 
níveis de qualidade de vida alcançados. 

A taxa de alfabetização de adultos, se
gundo Sunkel e Zuleta, superestima o per
centual de pessoas que realmente sabem ler 
e escrever com fluência e não aponta as di
versas realidades educacionais com que se 
convive em um país. Eles propõem a subs
tituição desse indicador por um percentual 
de escolaridade (número de anos realmen
te cursados sobre o número mínimo de 
anos necessários para uma alfabetização 
sólida), que varia segundo as especificida
des do ambiente considerado. 

Quanto às objeções feitas pelos econo
mistas da Cepa!, é preciso deixar claro que 
a presença desses dois indicadores na com
posição do IDS tem por objetivo propiciar 
uma primeira aproximação em termos de 
mensuração do índice. Espera-se que em 
futuras utilizações do IDS sejam não ape
nas incluídos ou substituídos os indicado
res, como também aprimoradas as técni
cas de mensuração, para que se obtenha 
uma quantificação cada vez mais precisa 
do desenvolvimento social. 

A metodologia utilizada para a constru
ção do IDS, semelhante à usada pelas Na
ções Unidas para a construção do HDI, se
rá empregada aqui para quantificar o de
senvolvimento social no Brasil e em suas 
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cinco grandes regiões (Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul). Por ser o IDS 
um índice eminentemente comparativo, ou 
seja, desprovido de significado quando ob
servado isoladamente, é preciso estabele
cer o universo sobre o qual será calculado. 
Escolhido esse universo, são determinados 
os valores máximo e mínimo para cada um 
dos indicadores que compõem o índice. 

Para os indicadores de esperança de vi
da e de alfabetização de adultos, o valor 
máximo observado corresponde ao que se 
denomina valor mínimo de carência social 
e vice-versa. O motivo dessa inversão de 
conceitos é facilmente compreensível, ten
do-se em vista que elevados níveis de espe
rança de vida e alfabetização de adultos sig-

índice, também utilizado como pressupos
to para a construção do HDI. Segundo eles, 
é uma debilidade do modelo supor que o 
indicador d~ um país está explicitamente li
gado ao de outro país, em particular quan
do esse país apresenta um valor máximo ou 
mínimo de carência social. 

Ao contrário do que pensam os econo
mistas chilenos, entretanto, a definição do 
intervalo de variação para os indicadores 
que compõem o IDS visa a delimitar o çon
texto espacial ou temporal dentro do qual 
se pretende analisar determinada realida
de social. Esse procedimento metodológi
co não implica atribuir qualquer grau de 
dependência aos resultados observados pa
ra os países. 

FIGURA 1 

Indicador Valor máximo de Valor mínimo de 
carência social carência social 

1. Esperança de 
vida ao nascer 

42 anos 
(Afeganistão, Etiópia) 

78 anos 
(Japão) 

2. Taxa de alfabetização 
de adultos 

12% 
(Somália) 

99% 
(Japão) 

3. Índice de Gini 0,66% 
(Jamaica) 

0,31% 
(Peru, Indonésia) 

nificam reduzido grau de carência social. 
Para a distribuição de renda, porém, não 
ocorre essa inversão de conceitos. Eleva
dos coeficientes de Gini retratam situações . 
de má distribuição de renda e, portanto, 
de elevado grau de carência social. 

Aos piores resultados detectados para ca
da indicador, que representam a carência 
social máxima dentro do universo estuda
do, atribui-se valor igual a zero. Os valo
res intermediários para cada indicador são 
obtidos por interpolação linear, ou seja, 
são determinados com base nos valores má
ximo e mínimo do indicador. 

A partir dos índices de carência social cal
culados para cada um do~ três indicadores 
chega-se, por média aritmética simples, ao 
índice de carência social total, e seu com
plemento em relação à unidade é, por de
finição, o índice de desenvolvimento social 
da região. O IDS, portanto, varia entre zero 
e um, e o desenvolvimento social que ele 
reflete é maior à medida que o seu valor 
se aproxima de um. 

A análise do desenvolvimento social no 
Brasil usa, como universo de cálculo do 
IDS, os 130 países pesquisados no relató
rio das Nações Unidas. Entre os indicado
res apurados para os países são identifica
dos os valores máximos e mínimos de ca
rência social (figura 1). 

Osvaldo Sunkel e Gustavo Zuleta adver
tem sobre esse conceito de relatividade do 

AS REGIÕES BRASILEIRAS 

O relatório das Nações Unidas aponta 
um HDI de 0,784 para o Brasil. Usando-se 
a metodologia agora proposta, o IDS foi 
calculado, também para o Brasil, em 0,52. 
É interessante comparar esses resultados 
com os obtidos para a Tailândia, país que 
segue os passos dos 'tigres asiáticos'. Seu 
HDI ficou em 0,783, bem próximo ao do 
Brasil, mas o valor encontrado para o IDS 
foi de O, 71, bem superior à média brasilei
ra. A superioridade da Tailândia, em ter
mos de IDS, é explicada pelo maior grau 
de concentração da renda existente no Bra
sil (G = 0,612 contra G = 0,470 no país 
asiático). 

A metodologia do IDS foi aplicada na 
análise do desenvolvimento social nas cin
co grandes regiões brasileiras, comparando
se os principais resultados obtidos para o 
Brasil e suas regiões com a situação dos paí
ses pesquisados no relatório das Nações 
Unidas para os quais estão disponíveis os 
valores do coeficiente de Gini (figura 2}. A 
comparação permite constatar que a clas
sificação das regiões de acordo com crité
rios sociais (IDS} confirma o ordenamen
to por critérios econômicos (renda per ca
pita), à exceção das regiões Sul e Sudeste. 
Em termos de IDS, a região Sul apresenta 
o melhor desempenho, seguida pelas re
giões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nor-
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FIGURA 2 

ÍNDICE DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IDS) 
Brasil e grandes regiões; países selecionados • 

Regiões do Valor dos indicadores lndice de carência social IICS) 

Brasil e países 
selecionados Esperança Alfabetização Distr. de renda Esperança Alfabetizáção Distr. de renda Índice do Renda 

de vida de adultos (coef. Gini) de vida de adultos (coef. Gini) Média desenvolvimento per capita 
(em anos) em(%) (1967/85) (anos) (1985) (1967/85) social por ano 

(1987) (1985) (1987) (IDS) (US$/hab.) (1987) 

1-Serra Leoa 42 30 0,59 1,00 0,79 0,80 0,86 0,14 300 

2-Nepal 52 26 0,53 0,72 0,84 0,63 0,73 0,27 160 

3-Costa do Marfim 53 42 0,55 0,69 0,66 0,69 0,68 0,32 740 

4-Bangladesh 52 33 0,39 0,72 0,76 0,23 0,57 0,43 160 

5-Honduras 65 59 0,62 0,36 0,46 0,89 0,57 0,43 810 

6-Paquistão 58 30 0,36 0,56 0,79 0,14 0,50 0,50 350 

7-Índia 59 43 0,42 0,53 0,64 0,31 0,50 0,50 300 

8-Brasil (*)(**) 65 79 0,61 0,36 0,23 0,86 0,48 0,52 2.020 

8.1-Sul (*) 72 86 0,57 0,17 0,15 0,74 0,35 0,65 2.186 

8.2-Sudeste (*) 69 87 0,58 0,25 0,14 0,77 0,39 0,61 2.889 

8.3-Centro-Oeste (*) 69 81 0,63 0,25 0,21 0,91 0,46 0,54 1.642 

8.4-Norte (*) 69 86 0,66 0,25 0,15 1,00 0,47 0,53 1.324 

8.5-Nordeste (*) 55 60 0,62 0,64 0,45 0,89 0,66 0,34 841 

9-lrã 66 51 0,46 0,33 0,55 0,43 0,44 0,56 

10-Jamaica 74 82 0,66 0,11 0,20 1,00 0,44 0,56 940 

11-Egito 62 45 0,38 0,44 0,62 0,20 0,42 0,58 680 

12-Turquia 65 74 0,51 0,36 0,29 0,57 0,41 0,59 1.210 

13-Tunísia 66 55 0,40 0,33 0,51 0,26 0,37 0,63 1.180 

14-Panamá 72 89 0,57 0,17 0,11 0,74 0,34 0,66 2.240 

15-Malásia 70 74 0,48 0,22 0,29 0,49 0,33 0,67 1.810 

16-EI Salvador 64 72 0,40 0,39 0,31 0,26 0,32 0,68 860 

17-Filipinas 64 86 0,45 0,39 0,15 0,40 0,31 0,69 590 

18-México 69 90 0,50 0,25 0,10 0,54 0,30 0,70 1.830 

19-Colômbia 65 88 0,45 0,36 0,13 0,40 0,30 0,70 1.240 

20-Tailândia 66 91 0,47 0,33 0,09 0,46 0,29 0,71 850 

21-lndonésia 57 74 0,31 0,58 0,29 0,00 0,29 0,71 450 

22-Sri Lanka 71 87 0,45 0,19 0,14 0,40 0,24 0,76 400 

23-Chile 72 98 0,46 0,17 0,01 0,43 0,20 0,80 1.310 

24-Singapura 73 86 0,42 0,14 0,15 0,31 0,20 0,80 7.940 

25-Hong Kong 76 88 0,42 0,06 0,13 0,40 0,19 0,81 8.070 

26-Peru 63 85 0,31 0,42 0,16 0,00 0,19 0,81 1.470 

27-Costa Rica 75 93 0,42 0,08 0,07 0,31 0,16 0,84 1.610 

28-Coréia do Sul 70 95 0,36 0,22 0,05 0,14 0,14 0,86 2.690 

Fonte: Quadro elaborado a partir de dados obtidos no FIBGE, PNAD (para o Brasil e regiões) e no 'Relatório sobre o desenvolvimento humano', da ONU (para os demais países) . (*) Os dados 
da alfabetização de adultos e distribuição de rendas referem-se a 1988. (**) O coeficiente de Gini médio para o Brasil entre 1967 / 85 foi de 0,57, pelo cálculo da ONU . 

deste, nesta ordem. Em termos de renda bem inferiores aos das demais regiões {IDS mo país de elevado desenvolvimento huma-
per capita, o destaque é para o Sudeste, se- de 0,34 e renda per capita de US$ 841). no. Da mesma forma, os valores dos indi-
guido pelo Sul, Centro-Oeste, Norte e Nor- O relatório da ONU indica os coeficien- cadores para as regiões Centro-Oeste e Nor-
deste. tes de Gini para 28 países. Existem algumas te, que compõem a classe II, aproximaram-

Fica nítida, por ambos os critérios, a exis- semelhanças entre as classes de regiões bra- se daqueles obtidos para a Turquia (renda 
tência de três classes distintas de regiões. sileiras, definidas acima, e alguns dos paí- de US$ 1.210 e IDS de 0,59}, considerado co-
Na classe I estão o Sul e o Sudeste, com ses incluídos nesse universo, quando con- mo de médio desenvolvimento humano. Já 
IDS de 0,65 e 0,61, respectivamente, e ren- siderados simultaneamente os valores de o Nordeste, pelo mesmo critério, identifi-
da per capita de USS 2.186 (Sul) e US$ 2.889 renda per capita e de IDS, como mostra a cou-se com a Costa do Marfim (renda de 
(Sudeste). A classe II inclui o Centro-Oeste, figura 2. US$ 740 e IDS de 0,32), país classificado co-
com IDS de 0,54 e renda per capita de USS A classe I, que engloba o Sul e o Sudes- mo de baixo desenvolvimento humano. 
1.642, e o Norte, com IDS de 0,53 e renda te, apresentou resultados semelhantes aos É importante salientar que esta análise 
per capita de USS 1.324. Na última classe do Panamá (renda per capita de USS 2.240 do desenvolvimento social nas regiões, 
(III} situa-se o Nordeste, com indicadores e IDS de 0,66}, classificado pela ONU co- através do IDS, capta apenas as disparida-
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POPULAÇÃO RESIDENTE 
Brasil e regiões (1940-1988) 

FIGURA 3 

Brasil Em mil habitantes Participação na população total do Brasil ( % ) 

e 

regiões 1940 1950 1960 1970 1980 1988 1940 1950 1960 1970 1980 1988 

Norte 1.463 1.845 2.562 3.604 5.880 4.668 3,55 3,55 3,66 3,87 4,94 3,30 

Nordeste 14.436 17.973 22.182 28.112 34.812 41.486 35,00 34,60 31,66 30, 18 29,25 29,34 

Sudeste 18.346 22.548 30.631 39.853 51.734 63.303 44,49 43,41 43,71 42,79 43,47 44,77 

Sul 5.736 7.841 11.753 16.496 19.031 22.035 13,91 15, 10 16,77 17,71 15,99 15,59 

Centro-Oeste 1.259 1.737 2.942 5.071 7.545 9.890 3,05 3,34 4,20 5,44 6,34 7,00 

Brasil 41.240 51.944 70.070 93.136 119.002 141.382 

Fonte: FIBGE, censos demográficos 1988 - dados estimados no FIBGE, PNAD 88 

des regionais. Não se pretendem levantar 
as diferenças intra-regionais, que existem 
e são relevantes, tais como as verificadas 
entre os setores urbano e rural, ou entre a 
periferia e o centro das grandes cidades. 
Caso fosse intenção estudar essas dif eren
ças internas, a unidade de análise (área 
abrangida) utilizada para o cálculo do IDS 

deveria ser alterada, em função do novo 
objeto de interesse. 

Sunkel e Zuleta questionam a validade 
do procedimento metodológico utilizado 
pelas Nações Unidas, baseado no levanta
mento das médias nacionais para os indi
cadores selecionados, como parâmetro de
finidor do ordenamento dos países. Tal cri
tério, para os economistas da Cepal, des
considera disfunções e desequilíbrios regio
nais e faz com que os resultados obtidos 
dificilmente correspondam à realidade dos 
países, sobretudo os da América Latina, 
onde o f enômeno da desigualdade reveste
se de uma dimensão fundamental, em ter
mos de desenvolvimento humano e de qua
lidade de vida. 

É preciso lembrar, no entanto, que ne
nhum modelo metodológico é perfeito: as 
hipóteses simplificadoras da realidade es
tudada sempre têm prós e contras. Assim, 
se a intenção é analisar o desenvolvimento 
social em nível de país, devem-se utilizar 
as médias nacionais, embora admitindo-se 
que podem ser empregadas formas mais re
finadas ou precisas para a obtenção des
sas médias, em vez de apenas executar o 
cálculo das médias simples, como neste tra
balho e no relatório das Nações Unidas. 

Por outro lado, se o objetivo é avaliar 
a realidade social interna do país, devem
se considerar unidades de análise mais res
tritas, segundo os alvos de interesse, como 
por exemplo as grandes regiões, as micror
regiões, os municípios, as zonas urbanas ou 
as periferias. A redução do tamanho da 
unidade de análise permite um ganho em 
termos de precisão e de maior aproxima
ção com a realidade, mas há uma perda em 
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termos de uma visão ou sistematização de 
conjunto mais abrangente. 

Em futuros usos do IDS, considerando 
as observações de Sunkel e Zuleta ao ana
lisarem os componentes do HDI, sugere-se 
a incorporação de um sistema de pondera
ções no nível dos indicadores utilizados. 
Assim, seriam atribuídos pesos diferencia
dos para os indicadores selecionados, se
gundo juízos de valor preestabelecidos so
bre o seu grau de importância. 

Apesar das discrepâncias constatadas en
tre as regiões brasileiras quanto ao desen
volvimento econômico e social, a distribui
ção populacional permaneceu relativamen
te constante (figura 3). De 1940 para cá, o 
Sudeste detém a liderança, abrigando quase 
metade do total da população brasileira, se
guido das regiões Nordeste, Sul, Centro
Oeste e Norte, nessa ordem. O Nordeste, 
embora tenha conservado a segunda posição 
durante esse período, teve sua participação 
na população total reduzida em 16%. 

ESPERANÇA DE VIDA 
A esperança de vida ao nascer é, sem dú

vida, indicador básico das condições gerais 
de saúde de uma população. Os dados mais 

recentes para o Brasil datam de 1980, quan
do foi realizado o último censo demográ
fico. A fim de contornar essa defasagem, 
utilizou-se aqui a projeção do Banco Mun
dial, segundo a qual a expectativa de vida 
do brasileiro em 1987 seria de 65 anos. Es
te aumento de 8% na esperança de vida en
tre 1980 e 1987 foi suposto constante para 
as cinco regiões, e aplicado sobre os seus 
valores de 1980. 

O Nordeste, com um limite médio de vi
da em torno de 55 anos em 1987, está pró
ximo aos baixos níveis detectados para No
va Guiné, Zâmbia, Tanzânia e Namíbia, e 
inferior à Índia, onde a esperança de vida 
foi calculada em 59 anos. Já o Sul, com 
uma esperança de vida de 72 anos, 1/ 3 aci
ma daquela constatada para o Nordeste, 
tende para o padrão de Argentina e Chile. 

De 1940 para cá, a esperança de vida cres
ceu em todas as regiões brasileiras (figura 
4). Os maiores destaques couberam às re
giões Norte e Sudeste, onde este parâme
tro cresceu de 72% e 57%, respectivamen
te, no período. Nas demais regiões, o per
centual de crescimento situou-se na faixa 
de 44% . Segundo a FIBGE, estes resultados 
refletem mais os avanços nas áreas de far-

FIGURA 4 

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER 
Brasil e grandes regiões (1940-1987) 

Esperança de vida (anos) 
Brasil e regiões 

1940 1950 1960 1970 1980(*) 1988(**) 

Norte 40 44 53 54 64 69 

Nordeste 38 39 44 44 51 55 

Sudeste 44 49 57 57 64 69 

Sul 50 53 60 60 67 72 

Centro-Oeste 48 51 56 56 64 69 

Brasil 43 46 52 53 60 65 

Fonte: FIBGE, censos demográficos 
(*) - dados revistos para 1980 in FIBGE, 'Indicadores Sociais - tabelas selecionadas - 1984' (**) - projeção 
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macologia e quimioterapia, que possibili
taram o controle de doenças endêmicas, do 
que a melhoria efetiva na situação socioe
conômica das populações. 

A probabilidade de morte antes de com
pletar o primeiro ano de vida (figura 5), em 
torno de 6, 70/o no Brasil, é das mais altas 
da América Latina, superada apenas por 
Honduras (6,80/o), Peru (8,70/o), Bolívia 
(10,90/o) e Haiti (11,60/o). No Nordeste, o 
percentual está em torno de 10,30/o, o que 
aproxima novamente a região dos padrões 
africanos de Uganda (10,20/o), Namíbia e 
Tanzânia (10,50/o). 

ADULTOS ALFABETIZADOS 

O nível de alfabetização de adultos es
pelha a condição mais elementar de quali
ficação da mão-de-obra e do acesso da po
pulação ao conhecimento. A FIBGE con
sidera alfabetizadas as pessoas que sabem 
ler e escrever pelo menos um bilhete sim
ples. Aquelas que apenas assinam o respec
tivo nome ou que aprenderam a ler e a es
crever, mas esqueceram, são tomadas por 
analfabetas. 

Em 1988, com exceção do Nordeste, as 
taxas de alfabetização de adultos nas de
mais regiões eneontravam-se entre 80 e 
870/o, como está na figura 2. Este padrão 
é comparável ao de países da América La
tina em 1985, como Equador (83%), Peru 
(85%), Paraguai (880/o) e Venezuela {87%). 

Cabe lembrar que a taxa de alfabetização 
para a região Norte, de 860/o, está superes
timada, pois neste valor não estão compu
tados os dados referentes à zona rural. Já 
no Nordeste, apenas pouco mais da meta
de dos adultos ( 600/o) sabe ler e escrever, 
percentual tão baixo quanto o de países 
africanos co·mo Quênia {60%), Camarões 
(61 OJo) e Gabão (62%), também em 1985. 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDAS 

A distribuição de rendas nas regiões bra
sileiras será aqui analisada tomando-se por 
base a população economicamente ativa 
(PEA) remunerada, definida pela FIBGE 
como a população ocupada (empregado, 
empregador ou conta-própria) e a popula
ção desocupada, mas que esteja procuran
do ocupação na semana/mês de referência 
da pesquisa. É importante lembrar que es
ses dados representam apenas a distribui
ção de rendas para o setor formal da eco
nomia, pois a FIBGE não considera, em 
seus levantamentos, o segmento informal, 
que chega a movimentar entre 13 e 400/o do 
PIB, segundo as estimativas existentes. 

Para medir o grau de concentração dos 
rendimentos auferidos pela PEA remune
rada será utilizado o coeficiente de Gini (G) 
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que, a título de recordação, tem um inter
valo de variação entre zero e um. Quanto 
maior o coeficiente, maior será a concen
tração de rendas. 
---O Brãsil é um dos países com maior grau 
de concentração de rendas do mundo. Co
mo se pode verificar na figura 2, entre os 
28 países listados nesse relatório da ONU, 
com seus respectivos coeficientes de Gini 
médios para a distribuição de rendas no pe
ríodo 1967/85, o Brasil (G = 0,57) ostenta 
o triste título de 4 ~ lugar, superado apenas 
por Serra Leoa (0,59), Honduras (0,62) e Ja
maica (0,66). 

A distribuição de rendas no Brasil não 
só é concentrada, como vem piorando (fi
gura 6). O coeficiente de Gini para a PEA 
remunerada subiu de 0,497 para 0,581 no 
período 1960-80, segundo dados dos censos 
demográficos. E entre 1981 e 1988 a concen
tração prosseguiu, com o coeficiente de Gi
ni passando de 0,565 para 0,612, de acordo 
com dados obtidos pela Pesquisa Nacional 
por Amostragem de Domicílios (PNAD). 

que a concentração dos rendimentos é 
maior, a partir das faixas intermediárias da 
PEA. Enquanto no Norte os 600/o da PEA 

com renda mais baixa receberam apenas 
16,9 das remunerações totais da PEA da re
gião em 1988, esta participação subiu para 
19,l OJo no Nordeste, chegando a 22,1 OJo no 
Sul. Já aos 100/o mais bem remunerados do 
Norte couberam 57,70/o dos rendimentos to
tais da PEA da região, contra 530/o no Nor
deste e Centro-Oeste, 48,50/o no Sudeste e 
45,50/o no Sul. 

Esses percentuais enfatizam o fato de que 
o coeficiente de Gini é uma medida de grau 
de concentração de renda, não devendo ser 
confundido com indicador de nível de ren
da. Em Bangladesh, o coeficiente de Gini 
igual a 0,36 retrata uma realidade de misé
ria relativamente bem distribuída. Por sua 
vez, na Coréia do Sul, o Gini também de 
0,36 espelha uma realidade oposta, de di
namismo econômico muito grande com dis
tribuição de renda razoavelmente eqüita
tiva. 

FIGURA 5 

PROBABILIDADE DE MORTE ANTES DE COMPLETAR O 
1'? ANO DE VIDA (%) 

Brasil e grandes regiões 

Percentagem de óbitos antes de completar o 1 ~ ano de vida 
Brasil e regiões 

1940 1950 1960 1970 1980 1984 1986 

Norte 16,7 15,0 11,4 10,9 7,4 5,9 

Nordeste 17,6 17,5 16,6 14,6 12,5 10,5 10,3 

Sudeste 15,4 13,2 10, 1 9,8 7,2 4,9 4,5 

Sul 13, 1 11,6 8,7 8,8 6, 1 4,6 4,3 

Centro-Oeste 13,6 12,3 10, 1 9,2 7,4 5,4 4,4 

Brasil 16,3 14,6 12, 1 11,4 8,8 6,8 6,7 

Fonte: FIBGE, censos demográficos e resultados preliminares da PNAD 84 e 86 
Nota: para 1984 e 1986, estimativas feitas pelo Dept . de Estudos de População - Depopl FIBGE 

A análise das informações referentes às 
regiões brasileiras também mostra um pa
drão altamente concentrado de renda, em 
1988 (figura 7). A região Sul apresentou 
uma distribuição de rendimentos menos 
concentrada (G = 0,566). No outro extre
mo está a regi-ão Norte, cujo coeficiente de 
Gini, de 0,660, retrata uma distribuição de 
rendimentos ainda pior do que a do Nor
deste, onde o coeficiente de Gini foi estr 
mado em 0,623. 

A população economicamente ativa do 
Nordeste foi a que apresentou níveis de ren
dimentos mais baixos em 1988. Enquanto 
no Nordeste 51 OJo da PEA remunerada re
ceberam apenas até um piso salarial e 
85,40/o estavam na faixa de até três pisos sa
lariais, nas demais regiões estes percentuais 
foram, em m~dia, de 24,50/o e 68,l OJo da PEA 
remunerada, respectivamente. 

Embora o padrão de vida seja em geral 
mais baixo no Nordeste, é na região Norte 

FIGURA 6 

EVOLUÇÃO DO GRAU DE 
CONCENTRAÇÃO DE 

RENDIMENTOS DA POPULAÇÃO 
ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) 

REMUNERADA- Brasil 

Anos Coeficiente de Gini 

1960 (*) 0,497 

1970 (*) 0,562 

. 1980 (*) 0,581 

1981 (**) 0,565 

1988 0,612 

Fonte : tabela elaborada a partir dos dados da FIBGE, 

censo demográfico (p l anos 1960, 1970 e 1980) e 
FIBGE, PNAD (p l anos 1981 e 1988) 
(*) ln André Cezar Mediei, 'Notas interpretativas sobre 

a variável renda nos censos demográficos brasileiros' 
(**) ln Mariene B. Lehwing, 'Distribuição da renda 
e da pobreza no período da crise' 

Nota : os dados da PNAD excluem a população rural 
da região Norte. 
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FIGURA 7 

DISTRIBUIÇÃO DOS RENDIMENTOS DA POPULAÇÃO 
ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) REMUNERADA(%)(*) 

Brasil e regiões, 1988 

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 
Classes de rendimento 
(em piso salarial) 

PEA rendimentos PEA rendimentos PEA rendimentos PEA rendimentos PEA rendimentos PEA rendimentos 

Até. 1 29,6 4,6 24,9 3,3 51,0 12, 1 20,7 2,9 23,9 4, 1 28,5 4,4 

Até 3 70, 1 23,6 69,9 20,8 85,4 38,8 62,0 19,6 70,0 27, 1 70,6 22,6 

Até 5 82,6 36,5 83, 1 31,8 91,9 50,6 77,6 32,9 82,9 40,9 82,0 33,4 

Até 10 92,4 54,6 92,7 46,4 96,6 65,6 89,9 51,7 93, 1 60,5 91,8 50,0 

Mais de 10 7,6 45,4 7,3 53,6 3,4. 34,4 10, 1 48,3 6,9 39,5 8,2 50,0 

Coef. de Gini 0,6125 0,660 0,6230 0,5836 0,5657 0,6283 

Fonte : FIBGE, PNAD 1988 (*) - não inclui as pessoas que receberam somente em benefícios 

DESPESAS PÚBLICAS 

De acordo com a metodologia do FMI 
para a contabilidade do setor público, en
tre 1981 e 1987 o governo federal brasileiro 
destinou, em média, 40, 1 % do seu orça
mento, ou o equivalente a 9% do PIB, à 
área social, que engloba os setores de edu
cação, saúde, previdência e assistência so
cial. Nos Estados Unidos, essa categoria de 
despesas correspondeu, em média, a 43,9% 
dos gastos federais, no mesmo período. 

O relatório das Nações Unidas, por sua 
vez, estima que, se contabilizadas todas as 
despesas públicas, não só em nível federal 
mas também estadual e municipal, e ainda 
as despesas do setor privado, os gastos to
tais na área social equivaleram a aproxima
damente 25% do PIB, em 1986. Como se vê, 
não se gasta pouco na área social. O que 
ocorre é que as despesas públicas têm sido 
mal direcionadas e mal administradas. 

No campo da saúde, por exemplo, sabe
se que os gastos com a medicina preventi
va têm retorno cinco vezes maior do que 
os gastos com a medicina curativa. No en
tanto, o relatório das Nações Unidas esti
ma que, em 1986, 78% dos gastos públicos 
no Brasil com saúde foram desviados para 
a área curativa, com os tratamentos hos
pitalares e a compra de medicamentos fa
vorecendo os interesses particulares das in
dústrias hospitalar e farmacêutica. 

O economista Carlos Lessa, do Institu
to de Economia Industrial·da Universida
de Federal do Rio de Janeiro (IEI/UFRJ), 
aponta, no caderno especial do Jornal do 
Brasil intitulado 'O continente perdido' 
(24/ 06/ 90), um exemplo patente de desper
dício dos recursos públicos aplicados na 
área social. De cada cem cruzeiros destina
dos às escolas públicas, só 52 chegam às sa
las de aula; os restantes 48 perdem-se nos 
meandros da burocracia e da corrupção. 

Segundo as Nações Unidas, na Repúbli
ca da Coréia do Sul, país de industrializa-
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ção recente, os gastos públicos sociais não 
chegaram a ultrapassar os 4% do PIB, no 
período 1975-85. Nesse aspecto, a diferen
ça entre esse país e o Brasil é que lá, além 
de a renda ser bem mais distribuída ( G = 
0,36), os programas sociais visam de fato 
a atender às camadas mais carentes da po
pulação, sobretudo nos momentos de cri
se económica, quando estas se tornam mais 
vulneráveis. 

CONCLUSÃO 

Ao longo deste trabalho, ficou evidencia
do o alto nível de carência social, as dispa
ridades regionais e as disfunções governa
mentais no tratamento do desenvolvimen
to social brasileiro. 

A solução do problema social no Brasil 
é urgente. A questão é como encaixar, em 
um primeiro momento, as duras medidas 
recessivas advindas do Programa de Esta
bilização Económica - e que se faziam ne
cessárias, tendo-se em vista a iminência de 
uma hiperinflação, no início deste ano -
no contexto de um projeto social. 

No curto prazo, esses objetivos podem 
ser conciliados através de medidas efetivas 
voltadas para atender às necessidades das 
camadas mais pobres da população, e con
seqüentemente mais vulneráveis aos efeitos 
perversos de um processo recessivo. Como 
exemplos dessas medidas, pode-se destacar 
a priorização dos programas de seguro
desemprego, de suplementação alimentar, 
de construção de casas populares e de as
sistência a crianças carentes e meninos de 
rua. 

Nesse sentido, deveria ser realizado um 
redirecionamento imediato da política so
cial até então vigente, que vem privilegian
do os interesses dominantes das elites. Por 
exemplo, no campo educacional, não só 
são visíveis a piora de qualidade e o fecha
mento de várias escolas públicas de níveis 

primário e secundário, que atendem basi
camente às camadas mais pobres da popu
lação, como vem se tornando nítido oca
ráter cada vez mais elitista do ensino uni
versitário gratuito. 

Em um segundo momento, para que os 
frutos do crescimento económico possam 
de fato reverter em benefício do desenvol
vimento social sustentado no longo prazo, 
é imprescindível que se proceda a um ajus
tamento estrutural no padrão de distribui
ção de rendas no país. A atual estrutura de 
rendas no Brasil, das mais perversas do 
mundo, inviabiliza a ação eficiente de pro
jetos sociais a serem implementados, por 
mais bem conduzidos que sejam. 

A experiência recente da Coréia do Sul 
demonstra que é viável o processo simul
tâneo de crescimento económico e desen
volvimento social. Guardadas as suas es
pecificidades étnicas, culturais e territorial, 
este país, de 1960 para cá, conseguiu con
ciliar taxas de crescimento económico en
tre 6% e 8% ao ano com desenvolvimento 
social, e assim, em pouco mais de três dé
cadas, pular da condição de país pobre e 
atrasado para a de participante do grupo 
das potências emergentes. 
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CHAPADA DO ARARIPE 
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Nos confins de Pernambuco, Ceará e Piauí, estende-se a chapada 
do Araripe, conhecida no mundo todo pelos peixes fósseis, de 
120 milhões de anos, contidos em suas rochas. Espetacularmente 
conservados, eles representam 15 famílias, 17 gêneros e 21 espé
cies do período Cretáceo, compondo uma ictiofáunula de inesti
mável valor científico, cujo estudo vem esclarecendo importantes 
problemas sobre a evolução desse grupo de vertebrados. 

RUBENS DA SILVA SANTOS 

1 nstituto de Biologia, 

Universidade do Estaco do Rio de Janeiro 

E sse chapadão do Nordeste brasilei
ro prolonga-se de Brejo dos Santos 
(CE) a leste, até Simões (PI) a oes-

te, numa faixa de 180 km de comprimento 
por 20 a 50 km de largura, a uma altitude 
de 900 a mil metros. Os peixes ali encon
trados viveram nos primórdios do período 
Cretáceo, o último da era Mesozóica, há 
cerca de 120 milhões de anos. Estão fossi
lizados em estruturas calcárias de aspecto 
elipsóide ou globular, chamadas concre
ções. As concreções que contêm os peixes 
recebem o nome de ictiólitos. 

A chapada do Araripe tem sido objeto 
de estudos geológicos e paleontológicos 
desde o século XIX. O botânico inglês 
George Gardner visitou-a em 1840 e foi o 
primeiro a descrever a localidade. Os exem
plares de peixes fósseis que coletou foram 
entregues a Jean Louis R. Agassiz, reno
mado ictiólogo suíço, que, pela primeira 
vez, determinou, com base na paleontolo
gia, a idade cretácica de uma formação 
geológica do Brasil. 

A estrutura geológica básica da chapa
da foi definida em 1913, pelo geólogo Ho
race L. Small, que distinguiu quatro uni
dades estratigráficas: uma superior, de ro
chas areníticas; abaixo, uma seqüência de 
rochas calcárias, a que chamou de forma
ção Santana, onde se encontram as concre
ções com os peixes; abaixo, duas outras se
qüências de arenitos; a unidade inferior é 
um arenito conglomerático, com grandes 
seixos agrupados por cimento. Até hoje es
sas observações têm sido confirmadas. 

Cabe destacar, na estrutura geológica da 
chapada do Araripe, a presença da gipsi
ta, intercalada nos calcários. Explorada pa
ra fabricação de gesso- e cimento, a gipsita 
ou evaporito, como também é chamada, 
além do valor econômico, é relevante na 
interpretação da paleoecologia dos sedi
mentos do Araripe. Como veremos, a for
mação desse mineral provavelmente tem al
guma relação com as mortandades de pei
xes ocorridas no ecossistema aquático que 
existia na região, no Cretáceo. 
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Ü modo de vida dos componentes da pa
leoictiof áunula do Araripe era muito diver
sificado. Havia um tipo essencialmente 
de fundo (bêntico), a raia Rhinobatus, ou
tros - como os ganóides Neoproscinetes, 
Ophiopsis e Araripelepidotes- viviam pró
ximo ao fundo (demersais), e finalmente 
havia numerosas formas que nadavam pró
ximo à superfície. Havia ainda os que vi
viam em cardumes e se alimentavam do 
plâncton, como o Tharrhias e o Dastilbe, 
e os que, vive,ndo ou não em cardumes, se 
alimentavam de outros peixes, como Lep
tolepis, Rhacolepis, Brannerion, Notelops, 
Enneles, Vinctifer e Cladocyclus. Muitos 
desses tipos, como os dois últimos gêneros, 
provavelmente viviam em mar aberto e pe
netravam no mar do Araripe em busca de 
presas ou para se reproduzir. 

A composição da ictiof áunula do Arari
pe sugere um caráter marinho, o que é con
firmado pelos restos de equinodermas, in
vertebrados exclusivos desse ambiente, en
contrados nas rochas da chapada. Os res
tos de pterodáctilos, répteis voadores, en
contrados também nas concreções calcárias 
em que ocorrem os peixes, são testemunhas 
adicionais da existência de uma grande ex
tensão de água na região. Os pterodáctilos 
se alimentavam de peixes, e provavelmen
te voavam sobre as águas para capturá-los, 
como hoje fazem as aves marinhas . 
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A intercalação de depósitos de gipsita 
(evaporitos) nos calcários da chapada do 
Araripe indica que essa grande extensão de 
água teria ficado, algumas vezes, sem liga
ção com o oceano, formando-se um am
biente de supersalinidade em decorrência 
da concentração de sais por evaporação in
tensa. A grande extensão de água da região 
seria assim uma baía que, periodicamen
te, se fechava, ficando os peixes represa
dos. Os peixes, provavelmente os mais sen
síveis às variações de salinidade, morriam 
em grande número, como o atesta a gran
de quantidade de fósseis de determinadas 
espécies encontradas. 

Um caso biogeológico idêntico ao da cha
pada do Araripe parece ocorrer com a la
guna Rodrigo de Freitas, na cidade do Rio 
de Janeiro, onde periodicamente há gran
de mortalidade de peixes apenas de algu
mas espécies. 

A baía do Araripe era alimentada não 
apenas por águas oceânicas, mas também 
por águas pluviais ou correntes de águas 
fluviais, como o atestam os restos fósseis 
de animais terrestres e de vegetais encon
trados nas rochas da chapada. 

Desde que os primeiros peixes apareceram 
no planeta, no início da era Paleozóica, es
ses vertebrados vêm sofrendo, ao longo dos 
tempos geológicos, uma interessante evo-

lução, que lhes permitiu uma melhor adap
tação ao ambiente aquático em que vivem. 

A partir dos fósseis, a paleontologia tem 
sido capaz de retratar essa evolução, em 
que se distinguem várias etapas ou even
tos. A primeira consistiu no surgimento do 
grupo, há 450 milhões de anos. As formas 
iniciais eram tipos pequenos (20 cm de 
comprimento), arcaicos, sem mandíbula 
(agnatos), que viviam no fundo de ambien
tes rasos e lodosos. Os agnatos tiveram uma 
existência muito curta e provavelmente de
les surgiram as formas providas de mandí
bula, os gnatóstomas. 

No Devoniano, há 340 milhões de anos, 
destacam-se dois grandes grupos de peixes 
mandibulares: os condrictes, que tinham o 
esqueleto inteiramente cartilaginoso, hoje 
representados pelos tubarões e as raias, e 
os osteíctis, de esqueleto ósseo. 

Os osteíctis se diferenciavam em sarco
pterígios, que possuíam as nadadeiras lo
badas e dos quais se originaram os anfíbios, 
e os actinopterígios, os peixes com nada
deir_as simples e laminadas que viriam a po
voar todos os mares . 

Na evolução dos actinopterígios, vários 
grupos se destacam. O primeiro é o tipo 
condrósteo, característico dos períodos do 
Paleozóico. Desse tipo originou-se um ou
tro, mais aperfeiçoado, o holósteo, cujas 
formas dominaram os períodos geológicos 

RECONSTITUIÇÃO DAS 
ESPÉCIES DA 
ICTIOFÁUNULA DO ARARIPE. 

1 · Rhinobatus beurlei 
2 · Araripe/epidotes temnurus 
3 - Neoproscinetes pena/vai 
4 - Enneles audax 
5 - Ophiopsis cretaceus 
6 - Leptolepis diasii 
7 - Vinctifer comptoni 
8 - Cladocyclus gardneri 
9 - Dastilbe elongatus 

1 O - Tharrhias araripis 
11 - Tharrhias rochae 
12 - Rhacolepis bucca/is 
13 - Rhacolepis De-Fiarei 
14 - Brannerion vestitum 
15 - Notelops bramma 
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Triássico e Jurássico, da era Mesozóica. Os 
condrósteos e os holósteos são também co
nhecidos como peixes ganóides, por terem 
as escamas cobertas por uma camada de 
substância dura e esmaltóide, a ganoína. 

No início do período Cretáceo, o tipo ho
lósteo foi sendo substituído por outro, com 
as escamas mais leves e desprovidas de ga
noína, o tipoteleósteo, até hoje dominan
te em todos os sistemas aquáticos. 

O tipo teleósteo passou por duas etapas 
evolutivas. O tipo inicial foi o chamado 
malacopterígio, cujas famílias foram abun
dantes no Cretáceo lnf erior. Os teleósteos 
encontrados na chapada do Araripe perten
cem quase exclusivamente a essa etapa evo
lutiva. Ao longo do Cretáceo, esse tipo de 
teleósteo foi sendo gradativamente sobre
pujado pelo tipo acantopterígio, teleósteos 
estruturalmente mais bem adaptados à vi
da aquática. Os acantopterígios (do grego 
akantha, que significa espinho) são conhe
cidos por ter as nadadeiras, principalmen
te a dorsal e a anal, guarnecidas anterior
mente de espinhos. Esses peixes são os mais 
abundantes nos mares atuais. 

As rochas que guardam peixes represen
tativos dessas etapas evolutivas, especial
mente das fases de transição, como con
drósteo-holósteo ou holósteo-teleósteo, ou 
ainda, no tocante aos teleósteos, malaco
pterígio-acantopterígio, são de valor ines
timável para a ciência (ver 'Fósseis, um ne
gócio perigoso'). 

O Brasil tem o privilégio de guardar em 
seu subsolo rochas que abrigam peixes fós-

Em diagrama, a evolucão dos peixes, especialmente os 
actinopterígios. , 
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FÓSSEIS, UM NEGÓCIO 

,.,. 
~~.,.-~: ... i:~ ~,._ 

Os peixes contidos na concreção tiveram as nadadeiras e o contorno do corpo alterado por al~um material abra
sivo. O peixe maior na verdade são dois - há duas colunas vertebrais contidas no falso contorno do tronco. 
A nadadeira caudal não exi~te, foi esculpida. No peixe pequeno, tanto o contorno do corpo como as nadadeiras 
foram também desenhadas na rocha, (Detalhe). 
Centenas de peixes, retirados clandestinamente de algum ponto da chapada, foram apreendidos pelo Departa
mento Nacional de Produção Mineral em 1972, em Joazeiro do Norte, (Foto maior). 

A fossilização dos peixes da chapada do Araripe tem características notáveis . 
Os exemplares apresentam-se em geral completos e praticamente sem deforma
ções. Por isso mesmo, costumam atrair a atenção de colecionadores particulares 
e, o que é mais grave, de comerciantes, que vendem os fósseis como objetos de 
decoração. 

De fato, está é uma atividade criminosa, pois os fósseis são definidos como pa
trimônio da nação, e sua exploração comercial foi proibida pelo decreto-lei n~ 
1.146 (04/ 02/1942), que trata especificamente da 'Proteção dos depósitos fossilífe
ros do Brasil'. 

Fato grave é que, para tornar os ictiólitos mais atraentes, esses comerciantes 
procuram salientar o contorno dos peixes, desgastando a rocha à sua volta com 
material abrasivo. Dessa forma, esses fósseis ficam quase sempre inutilizados pa
ra fins científicos, pois partes importantes da cabeça, das nadadeiras e outras par
ticularidades anatômicas são destruídas. 

Muitas vezes, diante de um exemplar quebrado, a que falta a cabeça ou outra 
parte do corpo, completam-no usando pedaços de outros exemplares, até de es
pécies diferentes, e vendem o produto da falsificação como raridade. 

Por tudo isso, é preciso ter cuidado ao estudar exemplares provenientes de co
merciantes de fósseis ou mesmo de coleções particulares, principalmente quando 
representam um novo taxon, isto é, um novo gênero ou uma nova espécie. Outro 
inconveniente do estudo desse tipo de material é que dificilmente é possível esta
belecer sua real procedência - há peixes preservados no Brasil em outras coilcre
ções calcárias, além das da chapada do Araripe. 

Há também contrabandos de peixes fósseis, o que permite que saiam do país 
exemplares ainda inéditos. Ocasionalmente, algum material destinado a esse fim 
é apreendido. Essa comercialização, ainda que ilegal, tem permitido a museus es
trangeiros adquirir coleções de peixes do Araripe e, dessa forma, alguns paleoic
tiólogos de outros países têm podido incluir em seus trabalhos observações inte
ressantes sobre a taxonomia de algumas espécies provenientes desses estratos 
brasileiros. 

49 



50 

ICTIOFÁUNULA 
DO ARARIPE 

CHONDRICHTHYES 

1 Pleurotremata . 
1. Família Hibodontidae 

Tribodus limae Brito-Ferreira 

li Hipotremata 
1. Família Rhinobatidae 

Rhinobatus beurlei Silva Santos 

OSTEICHTHYES 

1 Sarcopterygii 
1. Família Coelacanthidae 

Mawsonia cf gigas Woodward 
Axelrodichthys araripensis Maisey 

li Actinopterygii 

Holostei 
1. Família Semionotidae 

Araripelepidotes temnurus Agassiz 

2. Família Pycnodontidae 
Neoproscinetes pena/vai Silva Santos 

3. Família Amiidae 
Enneles audax Jordan-Branner 

4. Família Macrosemiidae 
Ophiopsis cretaceus Silva Santos 

Teleostei 
5. Família Vinctiferidae 

Vinctifer comptoni Agassiz 

6. Família Leptolepidae 
Leptolepis diasii Silva Santos 

7. Família lcthyodectidae 
Cladocyclus gardneri Agassiz 
Cladocyclus ferus Silva Santos 

8. Família Chanidae 
Dastilbe elongatus Silva Santos 
Tharrhias araripis Jordan-Branner 
Tharrhias rochae Jordan-Branner 

9. Família Brannerionidae 
Brannerion vestitum Jordan-Branner 

10. Família Elopidae 
Paraelops cearensis Silva Santos 

11. Família Notelopidae 
Notelops bramma Agassiz 

12. Família Pachyrhizodontidae 
Rhacolepis buccalis Agassiz 
Rhacolepis De-Fiorei D'Erasmo 
Rhacolepis /atus Agassiz 

13. Família lonoscopidae 
Oshunia brevis Wenz-Kellner 

14. Família Araripichthyidae 
Araripichthys castilhoi Silva Santos 

Araripichthys castilhoi (Silva Santos, 1945). 
Primeiro acantopterígio identificado na cha
pada do Araripe, é também o mais antigo 
teleósteo desse grupo até hoje conhecido 
(coleção UERJ). 

seis dessas etapas de transição, como é o 
caso das rochas da chapada do Araripe. Os 
peixes que ali se encontram são represen
tativos das passagens entre holósteo-te
leósteo, quando o primeiro desses grupos 
estava em declínio e dava lugar aos primi
tivos teleósteos malacopterígios. A etapa 
malacopterígio-acantopterígio também já 
se iniciava quando da deposição dos sedi
mentos da chapada. Foi nessa época que 
viveu o mais antigo acantopterígio que se 
conhece, o Araripichthys castilhoi, cujo 
exemplar-tipo integra as coleções paleoic
tiológicas da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ). 

A primeira ilustração de um peixe fóssil 
coletado na chapada do Araripe apareceu 
em Reise in Brasilien in den Jahren 1817 bis 
1820, publicado em 1828 pelos naturalistas 
alemães Johann B. von Spix e Carl F. Phi
lipp von Martius, que realizaram entre 1817 

Reconstituição de Araripichthys castilhoi em 
vista lateral. 

e 1820 uma grande incursão pelo Brasil. Foi 
só em 1841, entretanto, que o ictiólogo suí
ço Louis R. Agassiz fez as primeiras iden
tificações de peixes dessa chapada. 

Trinta anos depois, entre 1871 e 1940, es
ses peixes foram estudados por pesquisa
dores de instituições científicas dos Estados 
Unidos, Inglaterra e Itália. Grandes nomes 
da paleontologia mundial, como Edward 
D. Cope, Arthur S. Woodward, David S. 
Jordan, David H. Dunkle e Geremina 
D'Erasmo, analisaram um número relativa
mente grande de ictiólitos que lhes foram 
enviados por instituições brasileiras. Até os 
anos 40 não havia, no Brasil, especialista 
nessa matéria e foram esses pesquisadores 
estrangeiros que lançaram as bases de uma 
paleoictiologia da chapada do Araripe. 

A esses estudos seguiram-se, a partir de 
1945, minhas pesquisas sobre os peixes fós
seis do Araripe. Iniciei-as na condição de 
paleoictiólogo do Departamento Nacional 
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Reconstituição de Vinctifer comptoni (Agas
siz, 1848) em vista lateral. 

Vinctifer compto;i (Agassiz, 1841 ), um 
aberrante ganóide predador da ictiofáunu
la do Araripe (coleção UERJ). 

Exemplar completo de um peixe ganóide, 
Neoproscinetes pena/vai (Silva Santos, 
1970), (coleção UERJ). 
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de Produção Mineral e hoje lhes dou pros
seguimento no setor de Paleontologia e 
Evolução do Instituto de Biologia da 
UERJ, para onde me transferi em 1975. 

Até a presente data, publiquei 13 estudos 
sobre os peixes da chapada do Araripe. 
Além de revisões de gêneros e espécies, foi 
criada uma nova subordem, três novas fa
mílias, quatro novos gêneros e oito espé
cies novas. Essas pesquisas integram o pro
jeto 'Estudos dos Peixes Fósseis do Brasil'. 

O material estudado inclui principalmen
te numerosas coleções existentes no Depar
tamento Nacional de Produção Mineral, no 
Museu Nacional e em outras instituições 
brasileiras. Muitos exemplares foram co
letados diretamente por mim, em pesqui
sas de campo em vários pontos da chapa
da do Araripe. Material doado por enge
nheiros e geólogos que visitaram o Arari
pe foi estudado e incorporado às coleções 
paleontológicas da UERJ. 

Os resultados desses últimos estudos pro
porcionaram uma nova visão da composi
ção da ictiofáunula da chapada do Arari
pe e permitiram melhor definir sua idade 
geológica: a formação remonta ao Cretá
ceo Inferior, época aptiana, com 120 mi
lhões de anos. No quadro 'Ictiofáunula do 
Araripe', figuram as 21 espécies de peixes, 
distribuídas em 17 gêneros e 15 famílias que 
compõem, à luz dos conhecimentos hoje 
disponíveis, essa paleoictiofáunula. Pode
se observar que as espécies pertencem, em 
sua maioria, ao grupo dos actinopterígios. 
Dentro deste, quatro são holósteas ou pei
xes ganóides; as demais, em número de 15, 
são teleósteas. Dos peixes teleósteos, ape
nas um, Araripichthys castilhoi, é acanto
pterígio. Destaque-se que todas essas espé
cies são exclusivas do Brasil. 
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E·NGENHEIRO, 

PESQUISADOR 

E HUMANISTA 



PERFIL 

De família mineira, o engenheiro reconhecido 
internacionalmente na área de estruturas, Fernando Lobo 
Carneiro, nasceu em 1913, no Rio de Janeiro. Passou 
a infância numa chácara, na Gávea, então um bairro 
remoto e bucólico. Sempre se destacou nos estudos. 
Ainda cursando o· quinto ano da Politécnica, estagiou 
no escritório de cálculo em concreto armado de Emílio 
Baumgart, onde adquiriu conhecimentos que resultariam 
em aplicações futuras, como o cálculo da estrutura do 
edifício da Faculdade de Arquitetura da UFRJ, da ponte 
rodoviária sobre o rjo Doce (Ponte Nova, MG) e do 
interceptor oceânico Glória-Botafogo, no Rio de Janeiro. 

Pesquisador do Instituto Nacional de Tecnologia 
(INT) durante 33 anos, realizou trabalhos de relevo, como 
o ensaio para a determinação de resistência à tração 
dos concretos, hoje internacionalmente adotado, e um 
método de dosagem experimental, publicado em Dosagem 
de concretos, editado pelo INT em 1943. 

Várias vezes morou no exterior: em Montevidéu, 
estudando na refinaria de petróleo da Administración 
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), 
em 1939; em Viena, como representante do INT no Comitê 
da International Organization for Standardization (ISO), 
em 1956; e em Paris, junto à União Internacional 
dos Laboratórios de Ensaios e Pesquisas sobre Estruturas 
e Materiais (RILEM), em 1964. Desde 1960, participa 
dos trabalhos do Comitê Europeu do Concreto, como 
delegado brasileiro. Enquanto morou na França, dedicou
se ao estudo da história da ciência, tendo publicado 
um artigo sobre Galileu. 

Convidado para o cargo de professor titular da Coppe 
em 1967, organizou o curso de engenharia civil. Como 
coordenador geral do contrato de cooperação técnica 
entre a UFRJ e a Petrobrás, presidiu as comissões 
organizadoras de sete congressos internacionais sobre 
engenharia offshore. Muito querido pelos alunos, 
foi paraninfo de sete turmas de engenharia civil. 

Aos 78 anos, Lobo Carneiro recorda, em depoimento 
exclusivo para Ciência Hoje, os momentos mais importantes 
de sua carreira, com a verve de quem muito viajou, muito 
viveu e tem o que contar. 

- Como surgiu o seu interesse pela engenharia? 
- Por influência do meu pai, Otávio Carneiro, que era enge-

nheiro. Eu o admirava muito e, na época, era quase uma tradi
ção seguir a carreira do pai. 

- Em que ano se formou no curso de engenharia? 
- Em 1934, na Escola Politécnica da Universidade do Brasil, 

atual Escola de Engenharia da UFRJ. Até hoje minha turma se 
reúne todas as primeiras quintas-feiras do mês, para almoçar no 
Iate Clube do Rio de Janeiro. São umas 20 a 30 pessoas, a maio
ria já com mais de 80 anos. Dom Inácio (Renato Barbosa Acio
li), do Mosteiro de São Bento, João Alves de Moraes e eu somos 
os mais moços. Costumam dizer que vou almoçar com 'a turma 
dos velhinhos'. 
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- Nesses almoços, o clima é de saudosismo? 
- Não, somos todos jovens de espírito e cada um se conside-

ra mais moço que o outro. O Pedro Tavares, com 85 anos, é o 
mais animado e disposto. Embora parte da turma já tenha mor
rido, ainda resta um bom número. 

- Começou a trabalhar assim que se formou? 
- Na Escola de Engenharia havia uma comissão de ensino prá-

tico, que propiciava estágios aos alunos. Tentei uma vaga no es
critório de cálculo em concreto armado de Emílio Baumgart, o 
primeiro projetista de grandes obras de concreto armado no Brasil 
e o introdutor no Brasil desse tipo de empresa de consultoria.:· 
Fiz um exame, junto com Flávio Botelho Reis, e fomos ambos 
aprovados. Já na primeira semana de trabalho, Baumgart nos 
pagou as horas que tínhamos gasto para fazer o exame. Era real
mente uma pessoa extraordinária. Fiquei um ano em seu escri
tório, trabalhando oito horas por dia, e praticamente não fre
qüentei o curso de engenharia. Lá participei de projetos e deta
lhamentos para obras de muitas estruturas importantes. Baum
gart tinha sido o autor do projeto da sede do jornal A Noite, 
na Praça Mauá, o primeiro edifício alto de -concreto armado fei
to no mundo. Os prédios altos que já havia em Chicago e Nova 
Iorque eram todos de estrutura metálica. Na Europa, não havia 
nenhum. Nessa época, eu ainda não era aluno da Escola de En
genharia, mas meu pai, como fiscal da obra, me levava para co
nhecer as estruturas do edifício e acompanhar a construção. Foi 
trabalhando com Baumgart que aprendi concreto armado. Mais 
tarde, além de funcionário do Instituto Nacional de Tecnologia, 
trabalhei com concreto armado nas horas vagas, por 20 ou 30 
anos, boa parte associado a meus colegas Marcelo Porto e Pau
lo Oliveira Castro. 

- Continuou trabalhando com Baumgart depois deformado? 
- Acabei deixando o trabalho porque ele exigia tempo inte-

gral e minha vocação não era ficar calculando concreto armado 
oito horas por dia. Tive então duas ofertas de emprego. Uma 
foi do Lélio Gama, que mal me conhecia. O titular de mecânica 
racional da Escola de Engenharia era Sodré da Gama e Lélio Ga
ma era o adjunto, por isso ganhou da turma o apelido de Gama' 
[Gama Linha]. Alguns dos alunos aprovados com nota dez cos
tumavam ser chamados para ser monitores. Assim, Gama' me 
procurou para ser seu assistente. Na mesma ocasião, porém, fui 
convidado para trabalhar com Paulo Sá, que também tinha sido 
.meu professor, no INT, o primeiro instituto de pesquisas tecno
lógicas do Rio. Como sempre tive vocação para a pesquisa, op
tei pelo INT, até porque a carreira acadêmica não me seduzia mui
to. Naquele tempo, os catedráticos só iam à universidade para 
dar aula, além de haver muita politicagem entre alguns grupos 
da Politécnica. Trabalhei no INT por 33 anos. O exemplo da ati
vidade altruística de meus tios Astrogildo Machado e Carlos Cha
gas, pesquisadores da equipe de Oswaldo Cruz, teve também im
portância nessa opção. 

- Conte um pouco da sua experiência no INT ... 
- O diretor do instituto era Ernesto Lopes da Fonseca Costa, 

uma figura extraordinária. Comecei a trabalhar na Divis~o de 
Indústria de Construção, dirigida por Paulo Sá, voltado princi
palmente para a tecnologia do concreto. Nessa época, escrevi um 
livro chamado Dosagem de concretos, editado pelo INT em 1943 
e em 1953, em que apresentei um método de dosagem experimen
tal, que ficou conhecido como 'método do INT'. 
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- Foi nessa época que se pensou em transportar uma igreja 
sobre rolos? 

- Sim. Foi um episódio muito singular, que ocorreu em 1943, 
durante a Segunda Guerra Mundial. Eu ainda estava no início 
da carreira, quando surgiu a idéia de se deslocar a igreja de São 
Pedro - uma igreja histórica, pequena, barroca e com planta 
elíptica - para o outro lado da avenida Presidente Vargas, de 
modo a evitar que fosse demolida. O projeto consistia em subs
tituir a parte inferior das paredes da igreja por concreto. Sob o 
concreto, seriam colocados rolos que serviriam para deslocar a 
igreja até o outro lado da avenida. A Franki - uma empresa 
de fundações e infra-estruturas - tinha tido sucesso na Europa 
no transporte de construções sobre rolos de aço. Mas aqui no 
Brasil surgiu a idéia de fazer rolos de concreto. Os de aço eram 
calculados através da fórmula de Hertz, mas a questão era co
mo calcular os de concreto. Eram rolos de 60 cm de diâmetro. 
Paulo Sá me designou para fazer o ensaio. Quando pus o rolo 
de concreto na máquina, ele quebrou de uma maneira inteira
mente diferente dos de aço: por uma fissura vertical, abrindo-se 
em dois. Estudei isso teoricamente e me ocorreu propor um no
vo método para a determinação da resistência à tração dos con
cretos. A resistência à compressão era determinada em cilindros 
ensaiados verticalmente. Pondo esses cilindros deitados entre os 
pratos da máquina se determinaria a resistência à tração. 

- Chegou a publicar esses resultados? 
- O método foi logo levado à reunião de fundação da RILEM. 

Isso ocorreu em 1947, por iniciativa de um grupo de diretores de 
laboratórios i composto por cerca de 14 pessoas, sob a direção 
do Robert L'Hermite, diretor do Laboratório de Ensaios e Pes
quisas sobre Construção e Obras Públicas, da França. O diretor 
do INT, Fonseca Costa, levou à reunião da RILEM uma tradu
ção em francês do artigo em que eu descrevia o ensaio de com
pressão diametral do concreto. No Brasil, na época, ninguém deu 
muita importância àquilo, mas na França logo começou a ser 
usado e passou a ser chamado de 'essai brésilien '. Depois de ser 
aceito pela American Society for Testing Materiais, em 1962, fi
cou conhecido também nos Estados Unidos como 'brazilian test'. 
Recentemente, em 1980, foi adotado pela International Organi-

Em 1934, com a turma de en
genharia civil, na solenidade de 
formatura no Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro. Lobo Car
neiro é o primeiro da esquer
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Sá, é o terceiro da mesa da es
querda para a direita. 
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zation for Standardization (ISO). Interessante é que, dez anos de
pois de o ensaio ter sido divulgado, descobrimos que um japo
nês tinha proposto algo muito parecido em seu país, mas não 
tínhamos tomado conhecimento disso porque as relações entre 
nossos países estavam rompidas na época, por causa da guerra. 
Só que eu formulei o ensaio um pouco antes dele. De modo que 
esse método internacional, conhecido como 'ensaio brasileiro', 
é considerado de minha autoria. 

- E o que aconteceu com a igreja? 
- Acabou sendo demolida, porque suas alvenarias eram bas-

tante espessas - algumas tinham mais de um metro-, mas com
pletamente heterogêneas. Dentro delas havia pedaços de estátuas, 
madeira, tijolos etc., o que as tornava fracas. Além disso, o pre
feito da época, Henrique Dodsworth, começou a ser ridiculari
zado. Diziam: 'O velho está gagá, quer deslocar uma igreja so
bre rolos ... ', embora esse tipo de transporte tivesse sido feito na 
Europa com êxito. Fizeram até um samba sobre o assunto. O 
prefeito mandou então um ofício à Franki, perguntando se a em
presa garantia que a igreja chegaria intacta do outro lado da ave
nida. O diretor respondeu: ''Garantir eu não posso, porque, da
da a heterogeneidade das paredes da igreja, pode haver um aci
dente durante o transporte e ela desmoronar". Diante disso, o 
prefeito deu o caso por encerrado e mandou demolir a igreja. 

Depois dessa fase, passei a trabalhar na elaboração de normas 
brasileiras para o cálculo do concreto armado para a Associa
ção Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Fui o redator da edi
ção de 1960 e membro-relator da comissão de normas estrutu
rais. Dediquei muito tempo à questão da normalização, ainda 
dentro do INT, mantendo sempre meu trabalho em pesquisa ex
perimental sobre o comportamento de grandes estruturas de con
creto. Tive a oportunidade também de começar a estudar mode
los reduzidos. Foi quando aconteceu um problema com a fun
dação de um dos pilares da avenida Perimetral, em frente à Pra
ça XV. Fiz então um modelo reduzido para estudar em labora
tório o que ocorreria com o protótipo. Tentei imitar o compor
tamento de uma estaca, baseado na teoria da semelhança física. 
A pesquisa foi bastante complexa, porque incluiu o modelo do 
pilar, sua fundação e as estacas. 
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Na Câmara dos Deputados, Lobo Carneiro discursa a favor da campanha do petróleo. 

- Como surgiu seu interesse por petróleo? 
- Foi em 1939, quando o general Júlio Caetano Horta Bar-

bosa, meu parente, foi nomeado presidente do Conselho Nacio
nal do Petróleo e me requisitou para trabalhar com ele. Avisei 
ao general que não entendia de química nem de petróleo. Expli
cou que se tratava de engenharia química, não de química, e foi 
a primeira vez que ouvi falar de engenharia química. Insistiu em 
que aceitasse o trabalho, dizendo que precisava de pessoas de con
fiança: "Eu o conheço desde menino, sei que você não mente 
e vou mandá-lo para estudar numa refinaria no Uruguai". Aca
bei indo, meio forçado, para a refinaria da ANCAP, em Monte
vidéu. Comecei estudando o escoamento de líquidos viscosos em 
duros e o balanço térmico de torres de fracionamento. Aos pou
cos, fui aprendendo uns tópicos de engenharia química, de me
cânica dos fluidos, balanço térmico, destilação etc. De volta ao 
Brasil, o projeto governamental de instalar uma grande refina
ria de petróleo em Duque de Caxias acabou desandando, por cau
sa da guerra. Em 1941, retomei meu trabalho no INT, na área 
de engenharia estrutural e tecnologia do concreto. 

- E a campanha do petróleo? 
- Empenhei-me nessa campanha por quatro a cinco anos, des-

de o seu início, em 1946. Fui secretário técnico do Centro Na
cional de Defesa do Petróleo e redigi praticamente todo o mate
rial publicado na época. Tive o máximo de cuidado para publi
car apenas afirmações verídicas; nada de palpites. Monteiro Lo
bato, por exemplo, dizia: "O Brasil está cercado por países que 
têm petróleo; não é possível que, justamente no Brasil, Deus não 
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tenha colocado petróleo". Mas devemos lembrar que nesses países 
ocorrem grandes terremotos e no Brasil, não. Por força domes
mo raciocínio, Deus deveria também ter brindado o Brasil com 
terremotos ... Como se vê, a lógica do argumento deixava a de
sejar. 

- Fale um pouco de sua atuação polltica ... 
- Ela se limitou à campanha do petróleo, a maior campanha 

de massas que já houve no Brasil. À frente dela, havia um grupo 
m4ito heterogéneo. Estavam, por exemplo, o Partido Comunis
ta Brasileiro, os socialistas, um setor do Partido Trabalhista, boa 
parte da bancada da UDN no Congresso, liderada por Afonso 
Arinos, Bilac Pinto, Maurício Joppert e Aliomar Baleeiro. Ha
via também alas do PTB e do Partido Republicano de Arthur Ber
nardes, historicamente contrários aos trustes estrangeiros. Na épo
ca eu estive ligado a muitos setores de esquerda, principalmente 
ao chamado 'PCBão' (Partido Comunista Brasileiro). Mas nun
ca me filiei propriamente ao PCB. Quando houve eleição para 
deputado - na época o sistema era de representação proporcio
nal e o total de votos de cada partido era dividido por uma cota, 
ficando os mais votados como deputados e ps outros como su
plentes - minha candidatura foi registrada pelo Partido Repu
blicano Trabalhista. Cheguei a contar inclusive com o apoio de 
setores do Partido Republicano, como dona Maria Portugal, mas 
contei sobretudo com as forças da esquerda. Fui o segundo mais 
votado, pelo par~ido. O primeiro foi Roberto Morena, que era 
do PCB. Quando a lei do petróleo começou a ser discutida , Ro
berto Morena pediu licença e eu passei a substituí-lo na seguinte 
condição: não representaria nenhum partido; trataria exclusiva
mente da questão do petróleo, que era do interesse de uma fren
te de diversos partidos. Até um setor do Partido Integralista 
apoiava a campanha. Certo dia, insistiram para que eu desse uma 
entrevista ao jornal do Partido Integralista. Acabei convertendo 
vários integralistas ... Essa foi a minha atuação na Câmara. As
sim que a legislação do petróleo acabou de ser discutida eu saí 
e o Roberto Morena voltou. 

- Quer dizer que o senhor era suplente de deputado federal ... 
- Exatamente. Fui deputado apenas durante o período de dis-

cussão da lei que criou a Petrobrás, em 1951. Getúlio Vargas man
dara ao Congresso um projeto de lei dito 'flexível', que permitia 
as mais diversas alternativas, inclusive a concessão dos direitos 
de exploração a empresas estrangeiras. O projeto foi sendo mo
dificado e, quando ficou pronto, o líder do governo na Câmara, 
Gustavo Capanema, que era muito meu amigo, disse: "O presi
dente acha que vocês todos estão com fantasias na cabeça por
que o que ele quer é o mesmo que vocês querem". Podia até ser, 
mas não foi bem isso que escreveu em seu projeto. Só houve um 
ponto de que Getúlio fazia questão fechada: a manutenção das 
concessões a duas refinarias particulares, a de Capuava, depois 
adquirida pela Petrobrás, e a de Manguinhos. O projeto, refor
mulado, foi então aprovado por unanimidade, só não receben
do o voto do integralista Raimundo Padilha. Eram mantidas as 
concessões dadas aos dois grupos, desde que sua atual capacida
de, expressa em 'barris por dia', não fosse aumentada. Antes que 
a lei fosse votada, apresentei uma emenda. Preocupado, o Ca
panema comentou: "Mas Lobo Carneiro, já estava tudo tão cer
tinho, todo mundo de acordo!" Expliquei então que a expres
são 'barris por dia' era ilegal, porque, no sistema de medidas bra
sileiro, barril não era unidade. Capanema ficou aliviado e, co
mo líder da maioria, apoiou a minha emenda. 
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- Por falar em medida, poderia contar um pouco de seu tra
balho na Comissão Nacional de Metrologia? 

- Criada pelo Paulo Sá, a comissão pertencia ao INT e mais 
tarde foi transformada no Instituto Nacional de Metrologia (ln
metro ). Nossa missão era restabelecer os padrões nacionais de 
pesos e medidas. Quando o Brasil aderiu à Convenção Interna
cional de Pesos e Medidas, recebemos de Paris o metro e o qui
lograma-padrão. Só que, por obra do destino, o metro-padrão 
sumiu. Ninguém conseguia achar. ... Não estava em lugar algum! 
Muito tempo depois, encontraram, na Casa da Moeda, uma cai
xa fechada a chave que estava servindo de calço para uma mesa. 
Foram ver o que havia lá dentro: era o metro-padrão! 

Outro fato curioso. Participei da comissão substituindo tem
porariamente o cientista Bernhardt Gross, uma das maiores per
sonalidades que conheci. Por ser natural da Alemanha, embora 
naturalizado brasileiro, ele teve de ser afastado durante a guer
ra, por força das medidas do governo contra os 'súditos do Ei
xo'. Gross era um cidadão brasileiro, não um 'súdito do Eixo', 
mas mesmo assim teve de se licenciar. 

- Quando começou a trabalhar na Coppe? 
- Um belo dia de 196~, eu estava no INT quando recebi a vi-

sita de Luiz Bevilacqua, trazendo uma carta do idealizador da 
Coppe, Alberto Coimbra, em que me convidava a ser professor 
da instituição. 

- (Bevilacqua) A respeito disto, queria fazer um parêntese. 
Quando falei ao Walter Pf eil sobre minha intenção de trazer o 
Lobo Carneiro para a Coppe, em meados de 1967, ele deu uma 
risada, dizendo: "Duvido, isso é impossível, você pirou!" Mes
mo assim, fui até ele, levei o catálogo da Coppe e conversei so
bre a nossa proposta de implantar o curso de pós-graduação. O 
Lobo Carneiro achou tudo muito esquisito, mas prometeu pen
sar. Por outro lado, apresentei a proposta ao Conselho da Coppe. 
Na época, éramos seis coordenadores, todos com doutorado 
no exterior. Mas, depois de um bom exame do seu currículo, Lobo 
Carneiro acabou sendo aceito como professor titular. E só com 
o diploma de engenharia civil! 

- Para mim, tudo era novidade. Nunca tinha ouvido falar em 
engenheiro com doutorado. Na minha época, conhecia apenas 
um, o diretor do INT, que era catedrático da Escola de Enge
nharia e que, no concurso para livre-docente, tinha recebido o 
título de doutor. Chegando à Coppe, a primeira coisa que fiz 
foi um curso em Fortran, para aprender a trabalhar com com
putador. Fiz junto com os alunos e obtive o segundo lugar, o 
que foi motivo de gozações. O professor Pacitti disse que eu me 
saíra bem para minha idade - estava com 55 anos! - porque 
a lógica do computador é inteiramente diferente e os jovens as
similam com muito mais facilidade que os mais velhos. Come
çamos a organizar o programa de engenharia civil, com poucos 
professores: um norte-americano, Sidney Santos (professor da 
Escola de Engenharia), Dirceu Velloso e Paulo Alcântara Go- ' 
mes (aluno e professor ao mesmo tempo). Posteriormente, con
vidamos os melhores alunos com mestrado completo para serem 
docentes, o que foi considerado por muitos uma heresia. Dedi
quei todo o meu tempo ao programa de engenharia civil e, du
rante alguns anos, ministrei as disciplinas relacionadas com a apli
cação de computadores ao cálculo de estruturas, passando mais 
tarde para a parte de reologia do concreto e de semelhança física 
e modelos. 
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UM SEMEADOR DE 

RIQUEZAS INTELECTUAIS 

Não há retribuição material, homenagem ou prêmio que pos
sam compensar a contribuição que certas pessoas deixam para 
o progresso da nossa civilização no curto espaço de uma vida. 
O reconhecimento que lhes é devido só cabe na dimensão da 
história. Seja qual for o motivo - vocação, desprendimento, 
dedicação e paixão por uma causa, predestinação, ou tudo is
so junto -, ele faz com que certas pessoas deixem um rastro 
indelével na sua passagem por esta vida. O professor Lobo Car
neiro é uma dessas pe&soas. Deixando de lado pormenores que 
de certa forma dão um colorido especial à sua personalidade, 
gostaria de deixar expresso o que mais me toca nas circunstân
cias atuais e que pude aprender ao longo de mais de 20 anos 
de convivência. 

A busca do essencial sem se perder em formalismos supér
fluos é uma característica do seu pensamento agudo. É admi
rável como separa a via principal dos atalhos tortuosos, per
manecendo sempre na direção correta, orientada para o obje
tivo último da sua investigação. Como conseqüência, chega a 
explicações simples e inteligíveis. 

A disposição e a coragem para enfrentar novos desafios sem
pre pontearam a sua vida, distinguindo-o como pesquisador e 
professor. Nunca estacionou no tempo. Um'exemplo marcan
te foi a naturalidade com que se sentou junto a alunos 30 anos 
mais jovens para aprender as técnicas computacionais que co
meçavam a ser introduzidas na engenharia nos anos 60. Hoje 
seu espírito inquieto continua a impu,lsioná-lo para novas áreas 
do conhecimento, por onde transita como um jovem. 

O professor Lobo Carneiro é ainda um exemplo de despren
dimento das coisas materiais. Porém, mais do que isso, vale 
a sua vida como testemunho da supremacia dos valores inte
lectuais, dos bens inesgotáveis e imperecíveis que só a sabedo
ria é capaz de nos reservar. Esta é uma das suas maiores rique
zas, e em sua vida de mestre ele a tem somado e deixado como 
herança a todos os que tiveram a felicidade de ser seus alunos. 
Diria que sua vida tem sido completa, densa e compacta, logo 
uma seqüência convergente de dias, meses e anos dedicados ao 
avanço e à transmissão do conhecimento, e aos ideais de justi
ça e fraternidade. Finalmente, arrisco uma conjectura: o espa
ço onde ele vive está imerso num hiperespaço muito especial, 
cujo nome é Zenaide. 

LVIZ BEVJLACQVA 

Zenaide e Fernando Lobo Carneiro, na festa dos 50 anos de Luíz Bevílacqua. 



- Até então o senhor não tinha lecionado? 
- O INT não era uma escola, era um instituto de pesquisa. 

Mas nos últimos anos começaram a ser ministrados cursos expe
rimentais de extensão universitária. Então, durante anos segui
dos, dei um curso de bases experimentais da resistência dos ma
teriais, que foi seguido pelo Venâncio Filho e pelo Walter Pfeil. 
Depois fui nomeado diretor da Divisão de Ensino, cargo em que 
acabei me aposentando para vir para a UFRJ. 

- Na Coppe, o senhor também trabalhou com petróleo? 
- Sim, a partir da cooperação da Coppe com a Petrobrás. Mas 

desta vez foi na parte técnica, não na área política. Descobriu-se 
de repente que o futuro do petróleo no Brasil estava no mar, perto 
do Rio de Janeiro e não no Mato Grosso, como pretendia Mon
teiro Lobato. A questão era construir estruturas que resistissem 
à ação das ondas do mar, torres metálicas para a produção de 
petróleo. 

O Programa de Engenharia Civil da Coppe elaborou vários pro
gramas de computador para o cálculo dessas estruturas, com uma 
equipe de jovens professores e alunos de pós-graduação. Assim, 
além de contribuir para o cálculo da resposta dinâmica à ação 
das ondas, passamos também a trabalhar com ensaios de mode
los reduzidos. Os modelos reduzidos de estruturas offshore fei
tos na Coppe representam uma contribuição bastante original. 
Pouco se fez no mundo nesse sentido (ver 'Plataformas de pe
tróleo: o cálculo das ondas', em Ciência Hoje n? 19). O Brasil 
vai ser o primeiro país a produzir petróleo em águas muito pro
fundas, a mil metros. As jazidas que existem no fundo do mar 
são suficientes tanto para o consumo do país quanto para a ex
portação. Em resumo, estive ligado ao petróleo por três vezes: 
na refinaria do Uruguai, na campanha nacional pela criação da 
Petrobrás e na Coppe. 

- E sua atividade de consultoria, como no caso do elevado 
da Paulo de Frontin? 

- Ainda no INT, fizemos muitas provas de carga como servi
ço de consultoria. Na Coppe, onde há um laboratório de estru
turas que tem uma das maiores placas de reação do mundo, con
tinuamos esse trabalho, inclusive para o elevado da Paulo de 
Frontin e para uma série de viadutos, como o elevado da Linha 
Dois do metrô. Foram feitas muitas mudanças nos apoios desse 
elevado, em função das provas que fizemos. Demos também pa
receres, como o relativo à construção da ponte Rio-Niterói. 

- Por que nunca quis ser diretor da Coppe? 
- É uma questão de vocação. Mas eu costumava assumir o 

lugar do Coimbra, quando ele viajava. 

- O que nos poderia falar do seu trabalho sobre Galileu? 
- Escrevi esse artigo quando estava na França, em 1964. As 

pessoas em geral pensam que saí exilado. De fato, tinha sido mui
to visado quando participava da campanha do petróleo. Na oca
sião, o presidente da República, Eurico G. Dutra, telefonou pa
ra o ministro Marcial Dias Pequeno, pedindo a minha demis-
são. O motivo principal era um discurso que eu tinha feito na 
Paraíba em defesa do monopólio estatal do petróleo. Meu chefe 
no INT, Paulo Sá, me chamou e disse: "Olha, eu e o Marcial 
já falamos com o Dutra. Dissemos a ele que a tese que você de
fendeu era a mesma que o Arthur Bernardes sustentava'' . O Dutra 
respondeu: "Se é assim, tudo bem". Mas não fui para a França 
por causa desse episódio. Fui porque Zenaide, minha mulher, 
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que tinha feito o curso superior em língua e literatura francesa 
da Universidade de Nancy, na Maison de France, ganhou uma 
bolsa do governo francês. Procurei então conseguir uma bolsa 
de estudos para mim. Já estávamos na França quando aconte
ceu o golpe de 1964. 

Trabalhei durante . um ano no Centro Experimental de Estu
dos e Pesquisas sobre Materiais e Estruturas, que era dirigido 
pelo Robert L'Hermite. Eis que, no limiar de 1964, houve em Pa
ris uma exposição da Unesco sobre o tricentenário do nascimen
to de Galileu. O então embaixador da Unesco, Paulo Carneiro, 
que era meu primo, me convidou para conhecer todo o material 
da exposição. Havia textos sobre ele como astrônomo, como fí
sico, seus instrumentos, mas não havia uma palavra sobre as ati
vidades de Galileu ligadas à resistêncía dos materiais. Lembrei 
que no livro de história da teor_ia da resistência dos materiais, 
de Timoshenko, um capítulo situava Galileu como o fundador 
dessa teoria. Por sinal, o nome original dado por Galileu era mui
to melhor: 'Resistência dos corpos sólidos a serem rompidos'. 
Portanto, embora Galileu fosse o criador dessa teoria, nada ha
via na exposição sobre o assunto. Meu primo me encorajou a 
escrever um artigo que corrigisse essa falha. Procurei bibliogra
fia em todas as livrarias de Paris, mas nada encontrei. Resolvi 
ir a Florença, onde visitei o Instituto e Museu História da Ciên
cia, conversei muito, obtive informações e consegui a bibliogra
fia para escrever o artigo. Ele foi publicado na revista da RILEM. 
Só que, antes de escrevê-lo, fiquei com certo receio, porque pre
tendia propor alguma coisa original, que era justamente a con
tribuição de Galileu sobre a semelhança física - a 'teoria da fra
queza relativa dos gigantes'. Galileu mostrou que, quando se faz 
um modelo pequeno e se passa para um protótipo maior, o peso 
cresce com o cubo da escala e a resistência, com o quadrado. De 
modo que o maior fica menos forte que o menor, o gigante é 
mais fraco do que o homem normal (ver 'Galileu e os efeitos do 
tamanho', em Ciência Hoje n? 50). Feito o artigo, mandei cópia 
para as duas maiores autoridades em análise dimensional e mo
delos da época, o norte-americano H.L. Langhaar e o físico es
panhol J. Palacios. O primeiro me respondeu com uma carta, 
dizendo que achara meu artigo 'esplêndido' e que estava de acor
do com a minha proposta de dar o nome de Galileu a um certo 
parâmetro adimensional. Citou ainda uns escritos de Vitruvius, 
que eu não conhecia. Já no primeiro século da Era Cristã, ele 
dizia que havia modelos que, quando feitos 'em grande', resis
tiam, e outros que não. De Palacios, recebi um pedido de auto
rização para traduzir o artigo para o espanhol e publicá-lo nos 
Anais da Academia de Ciências da Espanha. Considero esse ar
tigo o que fiz de mais importante, até hoje. Não se trata de vai
dade. Foi a partir dele que me interessei pela história da ciência 
e fui me aproximando dela cada vez mais. Estudando história 
da ciência, verifiquei que tinha errado de vocação: devia ter es
colhido física, em vez de engenharia. 

- Como foi esse per(odo na Europa? 
- Antes de ir como delegado junto à RILEM, estive na Euro-

pa, como representante do INT no Comitê ISO em 1956, em Vie
na. Fui também representante do Brasil no Comitê Europeu do 
Concreto desde 1960. Recentemente, viajei à Europa com uma 
licença-prêmio e, depois, em semestre sabático, e aproveitei pa
ra estudar análise dimensional e modelos físicos, em bibliotecas. 
Consegui uma autorização do Instituto e Museu de História da 
Ciência, em Florença, para manusear os manuscritos de Galileu 
conservados na Biblioteca Nacional da Itália. Foi algo realmen-
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te comovente, já que não se tratava de uma reprodução e sim 
dos próprios manuscritos. Não descobri nada de novo, porque 
tudo fora publicado e comentado por Stillman Drake. No en
tanto, encontrei uns manuscritos de Viviani sobre resistência dos 
materiais, que apresentavam aspectos interessantes. Espero vol
tar em breve a Florença para tirar umas dúvidas e escrever um 
artigo sobre isso . 

Na França, freqüentei a Biblioteca Nacional, junto com mi
nha mulher: ela pesquisando sobre as expedições francesas no 
Brasil e eu nessa linha da análise dimensional. Não podemos ir 
a Paris sem visitar essa biblioteca. É fabulosa! Lá eu descobri, 
por exemplo, exemplares raríssimos dos Annales Télégraphiques, 
uma revista dos engenheiros telegráficos do século passado, on
de Vashy publicou os artigos em que o teorema de 'pi' hoje atri
buído a Buckingham foi enunciado pela primeira vez. Naquele 
tempo, o telégrafo era a aplicação mais sofisticada da eletricida
de. Fora lançado o cabo submarino, ligando a Inglaterra aos Es
tados Unidos e, para isso, Lord Kelvin conseguiu integrar a 'equa
ção diferencial do telégrafo', descobrindo uma lei que determi
nava o tempo que o sinal levava para atingir certa distância. Vashy 
aplicou a análise dimensional a esse problema de Kelvin de for
ma mais completa. O que é mais interessante é que esse arti
go não se encontra em lugar nenhum, só na Biblioteca Nacional 
francesa. 

- Essa parte histórica consta do livro sobre análise dimensio
nal que vai lançar em breve? 

- Sim, mas bem resumida. O tema do livro não é história da 
ciência, é o curso de análise dimensional, semelhança e modelos 
físicos que ministrei nos últimos anos. Estou trabalhando nos úl
timos capítulos. O texto já está sendo digitado e espero que saia 
até o final do ano. É um livro didático, com 12 capítulos, que 
vai ser editado pela UFRJ. 

- Que importância tem a história da ciência para a formação 
de um engenheiro ou de um cientista? 

- Por dez anos, além de lecionar na Coppe, fui professor da 
Escola de Engenharia, onde ensinei resistência dos materiais. Sem
pre que dava esse curso, procurava falar da parte histórica para 
despertar o interesse dos alunos, falando por exemplo da 'fra
queza dos gigantes'. Perguntava que comprimento máximo po
de ter um fio sob a ação do seu próprio peso, ou que altura má
xima podia ter uma montanha na Terra - o que dá um pouqui
nho mais que o Everest -, ou na Lua, com uma gravidade de 
intensidade seis vezes menor, em que a montanha poderia seç seis 
vezes mais alta etc. Procurava assim mostrar esse lado histórico 
para os alunos, e eles achavam muito interessante. 

- Em geral os alunos não entendem, por exemplo, a vanta
gem histórica da introdução dos logaritmos ... 

- Meu exame vestibular para a Escola de Engenharia foi f ei
to com uma tábua de logaritmos. Quando cheguei ao terceiro 
ano, o professor de hidráulica, o Paulo Sá, nos mostrou a régua 
de cálculo. A turma achou aquilo interessante, e ele acabou dando 
um curso só sobre régua de cálculo. Mas havia professores que 
proibiam seu liso, obrigando-nos a ficar com a tábua de logarit
mos. Depois que me formei, até entrar na Coppe, trabalhei com 
régua de cálculo. Na Coppe, comecei a trabalhar com computa
dor; eram computadores que usavam cartões perfurados. Foi de
pois do computador que apareceu a calculadora eletrônica. A gen
te pensa que foi antes, mas foi depois. Assim, minha vida pas-
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sou por essas três fases: tábua de logaritmos, régua de cálculo 
e computador. Para vocês verem como o avanço é rápido, eu 
fui uma das primeiras pessoas, quando rapazinho, a ter um apa
relho de rádio. Era constituído apenas de uma bobina, um cur
sor em cima, um par de fones de carvão moído e uma pedra de 
cristal de galena, que servia de semicondutor. A gente tinha de 
descobrir o ponto da galena para poder sintonizar a emissora. 
Com qualquer sacudidela, saía do lugar. 

Lobo Carneiro recebe, em 1979, o diploma de 'pesquisador emérito' do Instituto Nacio, 
nal de Tecnologia. 

- Fale um pouco dos prémios que o senhor ganhou. 
- Um dia, recebi do então diretor da Coppe, Sandoval Car-

neiro Júnior, um comunicado de que mandara meu nome para 
uma lista de candidatos ao Prêmio 'Bernardo A. Houssay'. Era 
um prêmio da Organização dos Estados Americanos (OEA), ofe
recido a cada ano a uma área diferente da ciência. Alguns brasi
leiros já o tinham recebido, como Cesar Lattes·; na física, Leo
poldo Nachbin, na matemática, e Johanna Dobereiner, em ciên
cias agropecuárias. Sandoval me disse que tinha esperanças que 
eu ganhasse na área tecnológica . Um belo dia, recebi um aviso 
do Alberto Coimbra, comunicando a obtenção do prêmio. Num 
primeiro momento, achei que era um trote. Depois soube que 
tinha ganho mesmo, tendo vencido 39 candidatos de 12 países! 

Anos depois, recebi o Prêmio 'Álvaro Alberto, para Ciência 
e Tecnologia', concedido pelo CNPq. Além disso, recebi o títu
lo de Doutor Honoris Causa da UFRJ em 1987. Sou 'Membro 
de Honra' da RILEM, organização cuja presidência exerci em 
1979, e recebi, do INT, o diploma de 'pesquisador emérito'. 

- Como foi a sua infância? 
- Éramos oito irmãos. Meu pai era engenheiro e diretor téc-

nico da única fábrica de vagões que havia no Brasil, a empresa 
de Trajano Medeiros e Cia. A pedido do presidente da Repúbli
ca, Wenceslau Brás, ele desenvolveu a navegação sobre o rio São 
Francisco. Acabou morrendo com 54 anos, nesse rio, num na
vio que mais tarde recebeu o seu nome: Otávio Carneiro. Fiquei 
sem pai, ainda estudante. Ele era um homem empreendedor, um 
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tipo de industrial progressista, e positivista. Já minha mãe era 
católica. Quando se casaram, meu pai se comprometeu a criar 
os filhos na religião da mãe. E, de fato, em toda a minha vida 
não ouvi uma palavra dele para tentar me converter. Fomos to
dos batizados, mas hoje não tenho religião. 

- Moraram sempre no Rio? 
- Todos nós nascemos no Rio. Minha família é originária de 

Ouro Preto, meus pais nasceram em Juiz de Fora e seus filhos 
no Rio. Houve, portanto, uma migração. Sou o mais velho en
tre quatro irmãos homens e quatro mulheres. Apenas um irmão 
se dedicou à engenharia como eu. Morávamos numa chácara, 
na Gávea, um pouco depois da PUC, só que do lado oposto da 
rua Marquês de São Vicente, que ainda era de terra batida. Ha
via então poucos automóveis. Um deles era um Rolls Royce, de 
Guilherme Guinle, um solteirão muito simpático. Na nossa chá
cara, havia plantações de milho, de cana, uma moenda, horta, 
criação de galinhas e uma vaca leiteira, que meu pai sempre tra
zia de um sítio que tinha em Juiz de Fora. Havia também um 
pônei, e nele eu subia a estrada da Gávea (hoje favela da Roci
nha), onde havia mata e de onde se via a praia de São Conrado. 
A avenida Niemeyer ainda não existia. 

- Como é estar casado há 40 anos? 
- Eu gosto sempre de fazer uma referência a minha mulher 

porque a sua solidariedade me tem sido preciosa. Ela me anima 
a fazer as coisas e inclusive participa. Lê o que escrevo e dá suas 
opiniões. Alagoana, descendente de português e holandês, Ze
naide é minha segunda esposa. Estamos juntos desde 1950. Te
nho quatro filhos, sendo três do meu primeiro casamento, e seis 
netos e três bisnetos. Minha mulher realmente é uma pessoa muito 
importante. O meu livro vai ser dedicado a ela. Nós temos viaja
do muito. Todo mundo diz que eu sou um grande viajante. Ou
tro dia, recebi uma proposta do seguro de uma empresa ameri 
cana dirigida aos frequent travellers. Devem ter tirado isso de 
alguma estatística. Viajamos pelo menos de dois em dois anos. 
Conheço muito bem todos os países da Europa e também os Es
tados Unidos. Gosto muito de dirigir automóvel. Sempre que pos
so, alugo um carro. Na última viagem, aluguei um para dar uma 
volta completa pela Suíça. Cheguei a subir os Alpes cheios de 
neve, com muita dificuldade. 

Na reunião geral da RILEM de 1983, em Brn o, na Tchecoslováquia, Lobo Carneiro rece
beu o diploma de 'membro de honra' dessa organização internacional de institutos de 
pesquisa sobre estruturas. 

SETEMBRO DE 1991 

Lobo Carneiro, com os pais, seus sete irmãos e dois primos. Ele é o terceiro da esquerda 
para a direita na fila posterior. Seu pai, Otávio Carneiro, carrega no colo Francisco Boli
var, seu irmão mais novo, hoje engenheiro muito conhecido. 

- Espt'rito aventureiro ... E hobby, o senhor tem algum? 
- Música clássica. Já estou na quarta coleção. Primeiro, fiz 

uma discoteca de 78 rotações. Depois, montei uma de LPs de 33 
rotações, depois de discos estéreo, e agora uma de compact disks. 
Estou pensando em doar a alguma instituição a minha discoteca 
mais antiga, porque a coleção de música clássica é enorme. Não 
sou muito fã de ópera, com exceção de uma ou outra de Mo
zart. Gosto mesmo de orquestra e música de câmara. 

- E a feitura? 
- Li todos os clássicos gregos em versão francesa. Depois li 

os clássicos franceses, obras de Shakespeare, A divina comédia, 
de Dante, um romance sobre a peste, de Manzoni etc. Mas con
fesso a vocês que depois da idade madura, comecei a ler menos 
e a ouvir mais mlisica. Recentemente, li o livro de Umberto Eco, 
O pêndulo de Foucauft. Não dá para entender onde ele quer che
gar ... Sinto vontade de perguntar a ele qual é o sentido secreto 
do livro. Em compensação, O nome da rosa é um livro forte. 
A minha mulher é que lê muito. Ela é uma grande entendida em 
literatura francesa. 

- Na sua visão de engenheiro que ajudou a formar uma esco
la, qual é a importância de uma instituição como a Coppe, que 
renovou a engenharia no Brasil e tem uma visão interdisciplinar? 
O que diria ao jovem que está se formando hoje em engenharia, 
dadas as condições dif(ceis de se trabaf har em ciência no Brasil? 

- É um conselho difícil de dar. Sempre procurei encaminhar 
para a Coppe aqueles que tinham vocação, porque só nessa ins
tituição teriam condições de fazer pesquisa. Na antiga universi 
dade, isso não existia. 

- Talvez o senhor sugerisse que eles estudassem j{sica ... 
- Pois é. Acho que os jovens engenheiros precisam estudar 

mais as matérias básicas, como matemática e física. O sujeito 
vai aprender engenharia é na vida prática mesmo. Não adianta 
aprender na universidade como se constrói uma casa, ou como 
se detalha ferragem para concreto armado, porque para isso se
ria preciso transformar a sala de aula num escritório, com pran
chetas etc. Isso ele vai aprender trabalhando. Na universidade 
deve ter a parte básica. 

Uma das melhores experiências da minha vida foi lidar com 
os estudantes de mestrado, que acabaram constituindo o atual 
corpo docente não só do Programa de Engenharia Civil, como 
de grande parte dos programas da Coppe. ■ 
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O QUE ESTÁ EM JOGO NO CASO CYTOTEC 
Helena Lutéscia Luna Coelho 
Departamento de Farmácia, 
Universidade Federal do Ceará 

No dia 10 de julho passado, o juiz 
federal Abdias Patrício de Oliveira 
acolheu ação pública civil 
impetrada pelo procurador da 
República no Ceará, Oscar Costa 
Filho, proibindo naquele estado 
a comercialização do medicamento 
Cytotec, fabricado pelo laboratório 
Searle-Biolab. A medida foi uma 
vitória para o Grupo de Prevenção 
ao Uso Indevido de Medicamentos, 
formado por iniciativa de 
farmacêuticos e estudantes de 
farmácia ligados à Universidade 
Federal do Ceará. 
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Introduzido no mercado farmacêutico 
para tratamento da úlcera gástrica, o mi
soprostol é uma prostaglandina sintética 
comercializada sob o nome de Cytotec em 
vários países . Outros análogos de prosta
glandinas são usados para interrupção da 
gravidez em diversos países onde o aborto 
é legalizado, e onde cuidados especiais são 
tomados quanto às contra-indicações e efei
tos colaterais. 

No Brasil, o uso de prostaglandinas co
mo abortivos era restrito até 1986 a hospi
tais, em casos justificados por lei e pela éti
ca médica. Com a introdução no mercado 
do misoprostol para tratamento de úlcera 
gástrica, rapidamente o público tomou co
nhecimento do seu potencial abortivo, aler
tado pela própria bula do medicamento. A 
conseqüência imediata foi o desvio da in
dicação e o alastramento do uso por todo 
o país. 

Entretanto, a luta do grupo cearense não 
terminou com a medida judicial. Primei
ro, porque a medida pode retroagir; segun
do, porque o caso é a ponta de um iceberg, 
envolvendo questões dramáticas, para as 
quais as soluções estão distantes: o controle 
e a fiscalização dos medicamentos, e a ile
galidade do aborto. 

Uma primeira investigação sobre odes
vio de indicação e uso indiscriminado do 
misoprostol realizada em Fortaleza (pelo 
Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de 
Medicamentos, Instituto Equatorial de 
Cultura Contemporânea e Universidade 
Federal do Ceará) evidenciou que, em se
tembro de 1989, 670/o das farmácias indi
cavam medicamentos para abortar e em 
830/o dos casos o Cytotec foi o produto su
gerido. Na maioria dos casos (73 OJo) não foi 
feita nenhuma advertência ou prestada 
qualquer orientação quanto a riscos ou ne
cessidade de consulta médica após o efei
to. As doses indicadas variavam de um a 
seis comprimidos por via oral, intravagi
nal ou ambas. Vendiam-se os comprimidos 
por unidade, por preços até dez vezes su
periores ao normal. 

A análise retrospectiva de internações pa
ra curetagem pós-aborto na principal ma
ternidade de Fortaleza (a Maternidade
Escola Assis Chateaubriand) revelou uma 
clara tendência ascendente após a introdu
ção do Cytotec no mercado local. A curva 
de abortos provocados atendidos apresen
tou um salto paralelo ao número de casos 

em que o Cytotec foi utilizado: 20 casos em 
1988, 139 em 1989, 524 em 1990. 

· Outro grupo de· pesquisadores entrevis
tou, na mesma maternidade, 111 mulheres 
atendidas no setor de emergência, de julho 
a setembro de 1990, com queixas atribuí
das ao uso do Cytotec para abortar. Foi 
constatado que 800/o delas faziam seu pri
meiro aborto, 400/o nunca haviam tido fi
lhos, e 440/o não estavam empregando qual
quer método anticoncepcional quando en
gravidaram. Uma expressiva maioria (850/o) 
utilizou o Cytotec no primeiro trimestre da 
gravidez, e entre os 150/o restantes ocorre
ram seis casos de gestação interrompida en
tre o sexto e o sétimo mês. A taxa de abor
tos incompletos foi estimada em 720/o, sen
do diagnosticados apenas dois casos de 
abortos completos. Ameaça de aborto, gra
videz em curso, trabalho de parto inibido 
e aborto em curso completam os casos res
tantes. Isso nos alerta para a possibilidade 
de que o Cytotec esteja sendo utilizado co
mo alternativa para a anticoncepção. Tam
bém fica evidenciada a prática inaceitável 
de interrupção de gravidez adiantada, com 
morte de fetos plenamente desenvolvidos 
e graves riscos para as mães. 

Não menos grave foi a ocorrência de ca
sos de má-formação congênita rara em 
recém-nascidos de mulheres que utilizaram 
sem sucesso o misoprostol como abortivo, 
durante o primeiro trimestre de gravidez. 
Atualmente já foram constatados cinco 
desses casos, somente no Ceará, acreditan
do-se que a cifra subirá nos próximos me
ses. Três novos casos, com deformidades 
distintas dos cinco primeiros, já foram re
gistrados de janeiro a junho de 1991 no es
tado. 

As primeiras três crianças que nasceram 
com anomalias tinham falhas no osso fron
tal da calota craniana, ficando o cérebro 
exposto. Dos três recém-nascidos, dois so
breviveram após uma cirurgia que constou 
basicamente de cobrir a parte exposta com 
enxerto de ossos e pele. A terceira criança 
não resistiu, morrendo em conseqüência de 
meningite . A pediatra Ana Júlia Couto 
Alencar, do Hospital Infantil Albert Sabin, 
disse que as sobreviventes poderão ter pro
blemas neurológicos permanentes. 

Notícias recentes informam que foram 
detectados no Hospital São Paulo, da Es
cola Paulista de Medicina, quatro casos de 
má-formação em recém-nascidos cujas 

VOL. 13 / N? 76 CIÊNCIA HOJE 



mães usaram Cytotec (Folha de São Pau
lo, 16/6/91). Tais fatos não surpreendem, 
visto que alterações fetais promovidas por 
prostaglandinas em animais de laboratório 
são descritas na literatura médica, tendo si
do publicado pelo menos um relato de ca
so em ser humano, no qual se suspeitou da 
correlação entre a administração de pros
taglandinas e a ocorrência de teratogêne
se. Segundo os autores desse trabalho, Col
lins e Mahoney (1983), "se não existiam re
latos anteriores de teratogênese atribuída 
a prostaglandinas em humanos, também 
não havia referências a gestações levadas 
a termo após o uso dessas substâncias". 
Agora, no Brasil, o resultado desse ensaio 
não intencional poderá ser avaliado. 

Uma análise funcional também sugere 
que drogas de efeito tão intenso sobre a 
musculatura uterina, provocando, mesmo 
em baixas concentrações, contrações for
tes e dilatação da região cervical ( e que 
além disso têm efeito marcante sobre a cir
culação, ocasionando vasodilatação), pos
sam promover alterações no desenvolvi
mento fetal. Acrescente-se a isso o fato de 
que o misoprostol ( éster metílico sintético 
da prostaglandina E1) é inativado mais 
lentamente do que o seu congênere natu
ral. Tal efeito, aliado à lenta dissolução dos 
comprimidos de Cytotec no meio vaginal, 
pode contribuir para o prolongamento da 
exposição do concepto a essa droga, nos 
casos de tentativa malsucedida de aborto. 

A hipótese da correlação positiva entre 
o uso do misoprostol no primeiro trimes
tre de gravidez e a ocorrência de má-for
mação fetal poderá ser reforçada com a 
ocorrência de novos casos em mães que 
usaram Cytotec e cuja geração está sendo 
acompanhada na Maternidade-Escola As
sis Chateaubriand, em Fortaleza. Também 
estão sendo realizados pelo dr. Francisco 
Paumgartten, no INCQS (Rio de Janeiro), 
ensaios com cultura de embrião de animaís 
de laboratório que poderão fornecer infor
mações esclarecedoras. É evidente que um 
estudo mais abrangente seria de extrema re
levância para um real dimensionamento do 
problema, uma vez que já se comprovou no 
Recife e em outras cidades brasileiras a ex
tensão do abuso no uso do medicamento. 

As preocupações com o uso indiscrimi
nado do misoprostol, entretanto, não po
dem ficar restritas às complicações agudas 
ou tardias relativas ao aborto provocado. 
Reações adversas a prostaglandinas vão 
desde náuseas, diarréia, febre até proble
mas cardiovasculares graves em pacientes 
predispostos, aumento da pressão intra
ocular, risco de convulsões e reações alér-

SETEMBRO DE 1991 

MEDICAMENTOS INDICADOS DURANTE AS VISITAS DOS PESQUISADORES 

TIPO DE ESPECIALIDADE FARMACÊUTICA 

- CYTOTEC 

* CYTOTEC + 'OUTRO' 

** 'COQUETEL' 

NÚMERO DE INDICAÇÕES 

- PRODUTOS À BASE DE ESTRÓGENO E PROGESTERONA 

77 

28 

11 

05 

- ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE PLANTAS 

MEDICINAIS E HORMÔNIOS 

- INJEÇÃO NÃO ESPECIFICADA 

05 

01 

- NÃO INDICARAM MEDICAMENTOS PARA ABORTAR 63 

TOTAL DE VISITAS 190 

* Outros produtos associados ao Cytotec: Extratos de Plantas Medicinais, Hormônios e Dicorantil (antiarrítmico) 

** Mistura de três injetáveis_: Orastina, Prostigmine e Coltrax, por via intramuscular. 

INDICARAM 
MEDICAMENTO ABORTIVO 

33% 

gicas. É evidente, portanto, que existem al
gumas sérias contra-indicações a drogas 
deste tipo, como por exemplo hipertensão, 
glaucoma, epilepsia, o que não é certamen
te levado em conta na automedicação. 

Em estudo comparativo publicado recen
temente (Bonfim e Mercucci, 1991), pode
mos verificar que importantes informações 
da bula americana do Cytotec foram omi
tidas na bula brasileira. O produto ameri
cano é acompanhado de extenso folheto de 
orientação, no qual recomenda-se, entre 
outros cuidados: "Não tome se você esti
ver grávida e não engravide enquanto to
mar esse medicamento. Se você engravidar 
durante a terapia com Cytotec, pare de tomá
lo e contate um médico imediatamente. 
Lembre-se de que mesmo que você use um 
método de controle de natalidade, é possí
vel engravidar. Se isso ocorrer, pare de to
mar Cytotec imediatamente." Em outra par-

INDICARAM 
CYTOTEC 

INDICARAM 
OUTROS 

MEDICAMENTOS 
17% 

te do texto, diz-se: "Não dê Cytotec a quem 
quer que seja. Ele foi prescrito para a sua 
condição específica e pode não ser o trata
mento correto para outra pessoa; pode ser 
perigoso se a outra pessoa estiver grávida. 
Este folheto informativo não abrange to
dos os possíveis efeitos do Cytotec.'' 

Essas informações foram substituídas na 
bula brasileira por advertências de caráter 
geral: "Não tome medicamentos sem oco
nhecimento do seu médico, pode ser peri
goso para a sua saúde. Siga corretamente 
a receita; não desaparecendo os sintomas 
ou no caso de reações adversas ou desagra
dáveis, procure orientação médica." Ao 
efeito abortivo foi dado destaque em ne
grito, mas sem a clareza e a objetividade 
da linguagem destinada às mulheres norte
americanas, quando sabemos que no Bra
sil são as bulas que orientam os 'médicos
balconistas' de farmácia. 
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COMPLICAÇÕES DOS ABORTOS PROVOCADOS, CONFORME AS PRÁTICAS; REGISTRADAS . NA 

MATERNIDADE-ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND/FORTALEZA (1986/1990) 

COMPLICAÇÕES 

PRÁTICA 
ADOTADA 

CYTOTEC 

OUTROS MEDICAMENTOS 

'CURIOSAS' 

NÃO INFORMADOS 

ABORTOS PROVOCADOS 

ATENDIDOS NA 

MATERNIDADE-ESCOLA 

ASSIS CHATEAUBRIAND/ 

FORTALEZA (1986-1990) 

0 TOTAL 

li ' CURIOSAS ' 

• OUTROS MEDICAMENTOS 

ffl MISOPROSTOL 

TOTAIS 

683 

204 

185 

289 

Tais considerações chamam a atenção 
para a responsabilidade do laboratório 
Searle-Biolab diante dos problemas decor
rentes do uso indiscriminado do medica
mento misoprostol no Brasil. Deixam cla
ro também o comprometimento do órgão 
governamental de vigilância sanitária ao 
aprovar o registro do medicamento sem 
maiores restrições, já que uma análise mais 
cuidadosa da realidade brasileira certamen
te levaria a uma previsão dos fatos que ora 
ocorrem. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde, o registro de novos medicamen
tos devem levar em conta não apenas os as
pectos fármaco-toxicológicos como tam
bém o impacto sociocultural que estes me
dicamentos poderão acarretar. 

62 

CJ) 

o 
o 
<l'. u 
o 
> o 
a: 
a.. 
CJ) 

o 
1-
a: 
o 
CD 
<l'. 

INFECÇÃO 
CHOQUE CHOQUE PERFURAÇÃO 

ÓBITOS SÉPTICO HIPOVOLÊMICO UTERINA 

N'? % N'? 

82 12,0 03 

44 22,0 -
95 51,0 02 

- - -

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

~ 
Nos EUA, três dos oito especialistas que 

examinaram o pedido de registro do Cyto
tec foram contrários à aprovação, argu
mentando que a droga não parecia apre
sentar nenhuma superioridade sobre os me
dicamentos já existentes para o tratamen
to de úlcera, como também havia risco de 
sangramento uterino ou aborto por admi
nistração acidental ou intencional da dro
ga em gestantes. Ao final, o registro foi 
aprovado para uma única indicação tera
pêutica, com os cuidados e recomendações 
referidos. 

Para nós do Grupo de Prevenção ao Uso 
Indevido de Medicamentos, foi extrema
mente encorajador ver reconhecida a rele
vância de nossas preocupações nas palavras 
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ANOS 

do dr. Peter Schõnhõfer, diretor do Insti
tuto de Farmacologia Clínica de Bremen, 
na Alemanha, numa comunicação publica
da pela revista médica The Lancei, de 26 
de junho passado: "Uma sociedade que 
proíbe o aborto se defronta com o aborto 
ilegal, e também com o uso de drogas pa
ra induzir sangramento uterino ou expul
são. Misoprostol é inefetivo em 50% dos 
casos e expõe o feto a possível risco de má
formação severa. Isto é inaceitável. O pro
blema torna-se ainda mais grave quando 
não existe por parte da administração em
penho ou capacidade para controlar o mer
cado de drogas. Uma droga como o miso
prostol não pode ser comercializada de ma
neira segura sob tais condições." 
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RESENHA 

DIVULGACÃO DE PESQUISAS NA ÁREA DE ENSINO • 

p13SQUlSAS $OBRE O 
i,~$IN0 DSFÍSlCA 

PESQUISAS SOBRE O ENSINO DE FÍ
SICA, de Ernst W. Hamburger (orga
nizador) e Heleny U. Gama (resu
mos), Editora Preliminar/lFUSP, São 
Paulo, 1990, 273 pp. 

A escassez de bibliografia complementar, 
para uso dos professores brasileiros, leva
nos a receber o lançamento deste texto com 
satisfação. Outro motivo de alegria é adi
vulgação que ele irá propiciar, em espaços 
mais amplos, às pesquisas pioneiras que 
vêm sendo realizadas no Brasil, no campo 
do ensino de física. Até o momento, essas 
investigações são conhecidas quase exclu
sivamente dentro de um círculo fechado 
dos pesquisadores da área. 

A obra organizada pelo professor Ernst 
W. Hamburger apresenta os resumos das 
dissertações de mestrado em ensino de ciên
cias (modalidade física), aprovadas de 1976 
a 1982, na área de pós-graduação, implan
tada em 1973 na Universidade de São Paulo 
e mantida pelo Instituto de Física (IFUSP) 
junto com a Faculdade de Educação 
(FAEUSP). Os trabalhos desenvolvidos nas 
19 dissertações resumidas abordam várias 
linhas de investigação, abrangendo pesqui
sas originais sobre o ensino de física no ní-

. vel superior (nove dissertações), segundo 
grau (sete), primeiro grau e cursos não re
gulares (três). 

Três trabalhos abordam aspectos da apli
cação de materiais instrucionais produzi
dos no Projeto de Ensino de Física, desen
volvido no final da década de 1960 por um 
dos grupos de pesquisa surgidos no IFUSP. 
Um outro descreve o Projeto Física Auto
Instrutiva, também desenvolvido por pro
fessores do IFUSP com o objetivo de ofe-
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recer alternativas para melhorar o ensino 
de segundo grau. O uso de laboratórios e 
filmes didáticos é o tema de quatro disser
tações, enquanto outras quatro se referem 
ao ensino de disciplinas básicas e de gra
duação nas licenciaturas e bacharelados em 
física. O estudo de aspectos pedagógicos e 
novos currículos, inclusive adequados a es
colas especiais, concentrou o maior núme
ro de trabalhos (seis), enquanto apenas 
uma dissertação analisa questões de dois 
vestibulares da USP, quanto à sua adequa
ção para a classificação dos candidatos. 

São assuntos de grande interesse para es
tudantes e professores de física e áreas 
afins. Os resumos, feitos por Heleny U. 
Gama, apresentam de maneira razoavel
mente clara e fiel as idéias mais importan
tes defendidas pelos autores das disserta
ções, sendo suficientes para transmitir aos 
leitores as principais propostas de cada um. 
Somente em caso de se desejar um conhe
cimento mais prqfundo de determinada 
pesquisa será necessário consultar o traba
lho original. Isto poderá ser solicitado à bi
blioteca do IFUSP, conforme sugere o pre
fácio da obra. 

Tratando-se .de publicação que irá bene
ficiar diretamente os professores de física 
em geral, e especialmente os docentes e es
tudantes dos cursos de licenciatura em fí
sica, julgamos que deveria ser presença 
obrigatória nas bibliotecas de todas as es
colas que os abrigam. Infelizmente, apesar 
da importância da obra, não podemoses
perar que venha a integrar as bibliotecas 

particulares dos próprios professores, já 
que os parcos salários que recebem vêm 
tornando a compra de livros uma ativida
de proibitiva para esses profissionais. Fa
zemos votos para que.as demais disserta
ções aprovadas após 1982 no mestraçlo em 
ensino de ciências, modalidade física, em 
número já superior a 40 (bem como outros 
trabalhos de pesquisa da área), sejam di
vulgadas através de obras semelhantes a es
ta. O grande esforço desenvolvido na pro
dução desses trabalhos, os gastos despen
didos e a importância das pesquisas neles 
concretizadas tornam patente que deixá-los 
ao alcance de apenas um pequeno grupo 
de pesquisadores é, indiscutivelmente, um 
grande prejuízo - sob todos os aspectos 
- para a nossa educação. 

Em tempo: as 19 dissertações do volume 
são da autoria de Antônio Geraldo Violim, 
Plínio Hugo M. dos Santos, Mikiya Ma
ramatsu, Paulo Alves de Lima, Diomar 
R.S. Bittencourt, Vera Lemos Soares, Fer
nando Dagnoni Prado, . Maria Cristina 
D.P. Nobre, Marta Maria C.A. Pernam
buco, Sérgio Brasil N. Scala, Yassuko Ho
soume, Kasuo Watanabe, Paulo Yamamo
to, Jesuína A. Pacca, Ruth .de Oliveira Cé
sar, Fuad D. Saad, Norberto Cardoso Fer
reira, Eraldo Costa Ferreira e Demétrio De
lizoicov Neto. 

BEATRIZ ALVARENGA ÁLVARES 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

É CLARO QUE EU QUERO 
ASSINAR! 

A única revista brasileira de 
divulgação científica para crianças. 
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UM MAPA DA ANTÁRTIDA EM 1531 

A té há alguns anos, 
acreditava-se que 

a Antártida havia sido 
descoberta no século 
XIX, por explorado
res , mas a revelação 
de que um mapa pu
blicado em 1531 inclui 
o continente gelado do 
pólo Sul criou um fa
to novo. Elaborado 
por Oronce Fine, ma
temático e cartógrafo 
francês, esse mapa do 
globo terrestre mostra 
o continente austral, 
com razoável nitidez 
e precisão , permitin
do a formulação de 
algumas conclusões e 
hipóteses sobre as téc
nicas de cartogrçi.fia 
empregadas naquela 
época. 

Nascido em Brian
çon (1494) e falecido 
em Paris (1555), autor 
do primeiro mapa da 
França impresso (1525), 
Fine teve que reunir 
grande quantidade de 
informações para ela

EXTRAÍDO DE EOS TRANSACT/ONS, AMERICAN GEOPHYSICA L _UNION,.VOL. 65 Nº 35, 1984 

borar o mapa do mundo conhecido. Não 
há indícios de que tenha viajado, acredi
tando-se que obteve mapas e dados com ca
pitães e pilotos, nos portos europeus, ape
sar do interesse dos patrocinadores das ex
pedições em manter sigilosas as informa
ções geográficas e os mapas das regiões lon
gínquas. 

A autenticidade do mapa de 1531 é reco
nhecida com base em outros trabalhos de 
Fine, como o tratado de geografia La sphe
re du monde, de 1551, e no uso de infor
mações contidas nele em mapas posterio
res de outros autores, como Gerhard Mer
cator. É notável, naquele trabalho, a repre
sentação do mundo conhecido no início do 
século XVI com o uso de linhas de latitude 
e longitude, ligadas à noção de uma Terra 
redonda. Vale lembrar que o estabeleci
mento das coordenadas de um lugar exi
gia algum conhecimento matemático e de
pendia de uma tecnologia pouco divulga
da, baseada em instrumentos ainda bastan
te rudimentares. 
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Uma análise do mapa permite deduzir 
que Fine usou conhecimentos de geometria 
e os dados que reuniu sobre latitudes e lon
gitudes para desenhar com o máximo rigor 
o mapa do mundo, conciliando informa
ções às vezes conflitantes. A comparação 
da Terra A ustralis incluída em seu mapa 
com uma carta atual da Antártida mostra 
que o cartógrafo francês desenhou o con
tinente centrado no pólo Sul e maior que 
o tamanho real. Corrigindo-se a escala, 
deslocando-se o pólo Sul da Terra A ustra
lis e girando-se a mesma em cerca de 45 °, 
a semelhança torna-se muito grande, em
bora a península antártida não exista no 
mapa de 1531. 

Fine provavelmente alterou o tamanho 
e a posição da Antártida para adaptar os 
dados que possuía às informações sobre as 
terras austrais provenientes de expedições 
então recentes. Em 1502, Amerigo Vespuc
ci , piloto da expedição portuguesa de re
conhecimento da costa brasileira, navegou 
para o sul e encontrou (a 53 ° S) uma ''ter-

ra rochosa" (ilhas Geórgia do Sul, atual
mente), e em 1520, quando Magalhães des
cobriu o estreito que hoje tem seu nome 
(também a 53 ° S), a Terra do Fogo, avis
tada ao sul, não foi contornada (e não era 
conhecida a passagem entre os oceanos Pa
cífico e Atlântico, descoberta por Drake 
apenas em 1577). 

Tais dados sugeriam que a Terra Austra
lis beirava latitudes entre 50 e 55° no Atlân
tico Sul e, em conjunto com informações 
trazidas dos demais mares do Sul e com a 
falta de escala precisa, podem ter levado 
Oronce Fine a ampliar e mover o continen
te para melhor conciliar o conjunto de in
formações disponíveis. Ao que tudo indi
ca, a presença da Antártida no mapa de 
1531 não parece ser fruto da imaginação de 
Fine. 

DANIEL JEA N ROGER NORDEMANN 

INSTITUTO NACIONA L DE P ESQU ISAS ESPACIA IS 
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ALIMENTO ENRIQUECIDO COM SANGUE BOVINO 

E mbora o ferro seja abundante na na
tureza e o homem precise dele em quan

tidades relativamente pequenas, a anemia 
causada pela deficiência desse elemento é 
comum não só em países subdesenvolvidos. 
Segundo relatório divulgado pela Organi
zação Mundial de Saúde (OMS) em 1989, 
ela afeta mais de 700 milhões de pessoas, 
sobretudo pré-escolares, gestantes e nutri
zes, cujas demandas de ferro são maiores. 

No Brasil, não dispomos de dados levan
tados por inquéritos bioquímicos, que nos 
permitiriam avaliar a extensão da anemia, 
mas trabalhos feitos por serviços de saúde 
do estado de São Paulo e amostras repre
sentativas de algumas áreas do país indi
cam que ela figura, ao lado da desnutrição 
protéico-calórica (DPC}, como uma das 
principais doenças carenciais de nossa po
pulação. 

Entre as formas de intervenção propos
tas para o combate à anemia por deficiên
cia de ferro, a fortificação de alimentos 
com esse elemento é considerada um dos 
métodos mais eficazes e economicamente 
viáveis. Ocorre, porém, que este é um pro
cesso tecnicamente mais difícil que a forti
ficação com outros nutrientes, porque a 
forma biodisponível do ferro, isto é, aquela 
em que é utilizável pelo organismo, é qui
micamente reativa - o ferro é um catali
sador da oxidação de lipídios, tendendo a 
produzir modificações indesejáveis nos ali
mentos, como certa rancidez e alteração de 
cor e sabor. 

Diversos compostos de ferro têm sido 
pesquisados na busca de uma forma bio
disponível que possa ser adequadamente in
troduzida na alimentação infantil. Como 
vários estudos têm demonstrado, a biodis
ponibilidade de ferro nos alimentos de ori
gem animal e na hemoglobina é maior que 
nos alimentos de origem vegetal. Em vista 
disto, muitos pesquisadores têm investigado 
formas viáveis de obter o ferro hemoglobí
nico e utilizá-lo no enriquecimento da die
ta de grupos de risco com relação à anemia. 

O sangue bovino, obtido do abate dos 
animais, pode ser uma excelente fonte de 
ferro hemoglobínico e de proteínas para o 
enriquecimento de alimentos ou dietas no 
âmbito de programas que visem a reduzir 
a ~nemia por deficiência de ferro. 

No Brasil, têm sido desenvolvidos alguns 
métodos para a obtenção de concentrados 
de hemoglobina. Um deles é a secagem de 
sangue em 'leito de jorro', proposta por 
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Maria Inês Ré e José Ferreira Freire, pes
quisadores da Universidade Federal de São 
Carlos. Esse procedimento, que se oferece 
como alternativa à secagem em spray, per
mite obter, a custos mais baixos, um pro
duto com alta concentração de ferro e pro
teínas (ver 'Secagem de sangue bovino em 
"leito de jorro'", em Ciência Hoje n? 30, 
p. 75). 

; 

A prevalência de anemia foi pesquisada 
no início e no final da investigação. O pa
râmetro utilizado foi a concentração de he
moglobina, considerando-se anêmicas as 
crianças com níveis inferiores a 11 gramas 
por decilitro. 

Na creche do Piauí, constatou-se anemia 
em 750/o das crianças no início da investi
gação. Com a introdução de cinco biscoi-
tos fortificados em sua dieta, 1000/o recu

s: peraram níveis normais de hemoglobina. Já 
?;; 
► em São Paulo, 230/o das crianças apresen-
~, tavam a anemia do início do estudo e não 

' 

1 
· (f) 

' 
' 

' 
' 

Detalhe da coluna, no leito de jorro, em funcionamento. A 
foto permite observar as partículas sólidas de polietileno, re
cobertas de sangue e movimentadas pelo jato de ar quente. 

Em 1989, o governo do Piauí demonstrou 
interesse pelo aproveitamento do sangue 
bovino na alimentação humana. Já dispon
do do equipamento de secagem de sangue 
em 'leito de jorro', passamos então a de
senvolver uma pesquisa - em colaboração 
com Silvia M. F. Cozzolino e Célia Colli, 
do Departamento de Alimentos e Nutrição 
Experimental da Faculdade de Ciências Far
macêuticas da Universidade de São Paulo 
- para avaliar o efeito da ingestão de um 
biscoito fortificado com hemoglobina bo
vina sobre o estado de nutrição de pré-es
colares no tocante ao ferro. 

Num estudo-piloto, foram comparados 
os resultados obtidos em duas creches, uma 
no estado de São Paulo e outra no Piauí, 
envolvendo crianças em idade pré-escolar 
por um período de três meses. Cabe notar 
que, na creche paulista, as crianças esta
vam na faixa de quatro a seis anos, em que 
a necessidade de ferro é menor que nà fai
xa de dois a quatro anos, em que se situa
vam as da creche do Piauí. 

~- se constataram alterações significativas dos 
níveis de hemoglobina bovina ao fim da in
tervenção. Isto pode ser atribuído, em par
te, à dificuldade na aceitação dos biscoi
tos, em razão de alterações de gosto e de 
cheiro decorrentes da concentração de he
moglobina bovina (50/o) utilizada. Na cre
che do Piauí tal problema não se apresen
tou porque essa concentração foi mais bai-
xa (30/o). 

Dentro da problemática da anemia, pes
quisamos, nas crianças das duas creches, 
a infestação parasitária - que era comu
mente relacionada com a anemia na litera
tura antiga-, mas não identificamos cor
relação positiva entre os casos de anemia 
e enteroparasitismo. 

Diante dos excelentes resultados obtidos 
com a utilização do biscoito fortificado nas 
crianças do Piauí, estamos fazendo, com 
o patrocínio do atual governo do estado e 
do Fundo das Nações Unidas para a Infân
cia (UNICEF), um levantamento que visa 
a determinar a prevalência da anemia no 
Piauí para posterior intervenção. Em São 
Paulo já há dois projetos aprovados por 
agências financiadoras, que darão continui
dade à pesquisa. Um deles deverá ser apli
cado à população escolar da região de 
Osasco. A Secretaria Municipal da Saúde 
do Ceará propôs também a implantação do 
projeto em Fortaleza. Por fim, o Instituto 
Nacional de Alimentação e Nutrição 
(INAN) está estudando o projeto com a in
tenção de implantá-lo em outras regiões do 
país. 

NADIR DON. NOGUEIRA 
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
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SERPENTES NA SELVA DE PEDR.A 

A possibilidade de topar com um índio, 
uma onça, um macaco ou uma ser

pente na rua fazia parte de uma imagem 
das cidades brasileiras muito difundida na 
Europa, anos atrás. Sobre onças e maca
cos, não sabemos, mas que não é difícil en
contrar serpentes em São Paulo - a maior 
cidade do país ( e da América do Sul) - , 
disso temos certeza. Nos anos de 1988-89, 
recebemos no Instituto Butantan nada me
nos de 309 exemplares de serpentes encon
trados por paulistanos, distribuídos em 26 

espécies, cuja lista pode ser vista na figura 1. 

mudanças ambientais drásticas. Ainda as
sim, sobrevivem na região urbana elemen
tos da fauna nativa, como a andorinha, o 
bem-te-vi e o urubu, que o paulistano co
nhece bem. Menos conhecidos são os mor
cegos, o gambá e alguns répteis. Entre es:. 
tes, estão diversas espécies de serpentes que, 
ocasionalmente, se tornam uma ameaça à 
saúde pública. 

Bosques, terrenos baldios, faixas margi
nais a rios e sistemas viários (figura 2) são 
alguns dos ambientes que, formando 'ilhas' 
dentro da região urbana, oferecem abrigo 
e alimento às serpentes. 

São Paulo é uma megalópole cujo cres
cimento desordenado vem ocasionando 

FIGURA 1 
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ESPÉCIES DE SERPENTES CAPTURADAS EM SÃO PAULO (1988-89) 

ANOMALEPIDIDAE 

Liotyphlops beui 

COLUBRIDAE 

cobra-cega 

Apostolepis assimilissem sem nome popular 

Atractus reticulatussem sem nome popular 

Chironius bicarinatus cobra-cipó 

Erythrolamprus aesculapii cobra-coral, coral 

Helicops modestus cobra d'água 

Liophis almadensis jararaquinha-do-campo 

Liophis jaegeri jararaquinha-do-campo 

Liophis miliaris cobra d'água 

Liophis poecilogyrus cobra-de-capim 

Liophis undu/atussem sem nome popular 

Oxyrhopus c/athratus cobra-coral, coral 

Oxyrhopus guibei cobra-coral, coral 

Philodryas olfersii cobra-verde, cobra-cipó 

Philodryas patagoniensis parelheira 

_S_ib_y_n_o_m_or_p_h_u_s_m_ ik_a_n_ii ______ d_o_r_m_i_d_e_ira_,_J_·a_ra_r_a_q_ui_n_h_a _____ ------'ir 
Simophis rhinostoma cobra-coral, coral 

Tantilla melancocephala sem nome popular 

Thamnodynastes strigatus jararaquinha, cobra-espada 

Tomodon dorsatus cobra-espada 

Tropidodryas striaticeps cobra-cipó, jararaquinha 

Waglerophis merremii boipeva 

Xenodon neuwiedii boipeva, jararaca 

ELAPIDAE 

Micrurus corallinus 

VIPERIDAE 

Bothrops jararaca 

Crota/us durissus 

cobra-coral, coral 

jararaca 

cascavel 

Nos jardins e quintais, prolifera a peque
na e inofensiva cobra-cega (Liotyphlops 
beuz), por vezes confundida com a minho
ca (figura 3). Amplamente distribuída pe
la região, chega a 20 cm de comprimento 
e alimenta-se de insetos. É subterrânea, 
aparecendo à superfície em épocas de chu
va ou por ocasião de escavações de solo. 
Outra serpente semi-subterrânea (fossória) 
comum em S. Paulo é Atractus reticulatus. 

A dormideira (Sibynomorphus mikaniz) 
é uma serpente terrestre e noturna, que se 
alimenta de moluscos (lesmas). Comum em 
terrenos baldios, quintais e bosques, cor
respondeu a 18% do total de serpentes cap
turadas (57 indivíduos), uma das mais al
tas freqüências que registramos em dois 
anos de estudo. Freqüência semelhante te
ve a cobra-coral Oxyrhopus guibei, tam
bém terrestre e noturna, mas que se alimen
ta sobretudo de ratos (figura 4). Sua colo
ração vistosa, que chama a atenção, pode 
ter sido, juntamente com seu comporta
mento dócil, responsável pelo alto núme
ro de indivíduos capturados. 

Os ratos - um dos problemas sérios do 
ambiente urbano - servem de alimento à 
jararaca (Bothrops jararaca). Serpente pe
çonhenta (como a coral e a cascavel), com 
hábitos terrestres e noturnos, na capital a 
jararaca parece estar restrita às áreas rema
nescentes de matas (figura 5). Essa espécie 
pode causar acidemes ofídicos, mas sua in
cidência na região urbana é menor que nas 
áreas rurais adjacentes. A nosso ver isso 
ocorre porque, na região rural, as ativida
des agrícolas tornam maiores as probabi
lidades de encontrar a jararaca. 

FIGURA 2. Mesmo numa megalópole, bosques, terrenos 
baldios e faixas marginais a cursos de água e sistemas 
viários permitem a sobrevivência de serpentes. 
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FIGURA 3. A cobra-cega (Liotyphlops beui), pequena e inofensiva serpente subterrânea que se alimenta de insetos. 

FIGURA 4. Dócil e de colorido vistoso, a cobra-coral (Oxyrhopus guibei) se alimenta de ratos; é espécie muito co
mum na cidade de São Paulo. 

FIGURA 5. A peçonhenta jararaca (Bothrops jararaca) está restrita, em São Paulo, às áreas florestais remanescentes. 
O animal da foto foi causa de um acidente ofídico atendido no Butantan. 
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Convém lembrar que, quase sempre, as 
serpentes (peçonhentas ou não) procuram 
escapar quando perturbadas; só atacam, 
como forma de defesa, quando não têm 
outra saída. A grande maioria delas é ino
fensiva ao homem (embora a recíproca não 
seja verdadeira). 

Algumas serpentes que vivem nos rema
nescentes de matas, na região de São Pau
lo, formaram apenas 3% de nossa amos
tra. Além de viverem em áreas menos aces
síveis, têm hábitos arborícolas ou semi
arborícolas que dificultam sua descoberta. 
São diurnas e se alimentam sobretudo de 
anfíbios (rãs, pererecas) e lagartos, e entre 
elas estão as cobras-cipó ( Chironius bica
rinatus e Tropidodryas striaticeps). 

Duas serpentes aquáticas ou semi-aquá
ticas, que se alimentam de peixes e anfíbios, 
totalizaram 8% dos indivíduos trazidos ao 
Butantan: as cobras-d'água Liophis milia
ris e Helicops modestus. Acreditamos que 
serpentes com esses hábitos são muito pre
judicadas pela poluição aquática, que al
tera não só o ambiente como as populações 
dos animais que lhes servem de alimento. 

Entre os 309 indivíduos capturados pelos 
paulistanos e levados ao Butantan em 1988 
e 1989, parcela considerável (204) pertencia 
a cinco espécies de serpentes com hábitos 
noturnos, ou subterrâneos e fossórios, que 
se alimentam de roedores ou invertebrados: 
Atractus reticu/atus, Bothrops jararaca, 
Liotyph/ops beui, Oxyrhopus guibei e Siby
nomorphus mikanii. Com exceção da ja
raraca, são serpentes com ampla distribui
ção, que vivem em áreas abertas, hábitos 
que favorecem sua sobrevivência em am
bientes urbanizados. Por outro lado, as ser
pentes mais suscetíveis à extinção local, em 
São Paulo, são aquelas que vivem em am
bientes florestais ou aquáticos. 

Com a expansão da cidade e as conse
qüentes alterações do ambiente, a diversi
dade animal, inclusive das serpentes, por 
certo diminuirá. Têm maiores possibilida
des de permanecer, entretanto, as espécies 
subterrâneas e noturnas, que se alimentam 
de ratos e insetos, num cenário cada vez 
mais desolador, que faz lembrar aqueles 
dos contos dark de ficção científica. 

GIUSEPPE PUORTO E 
IARA L. LAPORTA-FERREIRA 
INSTITUTO BUTANTAN 

IVAN SAZIMA 
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA, 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

67 



É BOM SABER 

SOCIOLOGIA SE APRENDE NO PALCO? 

O uso do teatro como método de ensi
no em sociologia é um projeto que 

iniciei em 1985, junto a estudantes de gra
duação do curso de sociologia da Univer
sidade de Brasília (UnB). Meu objetivo ini
cial foi motivar meus alunos na disciplina 
'Sociologia do trabalho'. Na época, o De
partamento de Educação Artística estava 
iniciando um projeto especial, sugestiva
mente intitulado 'Cometa cenas', que per
mitia a qualquer aluno representar uma ce
na ou fazer um número de dança num au
ditório improvisado, em dias marcados. 

Não foi difícil convencer 12 dos meus 23 
alunos de que devíamos preparar uma apre
sentação para aquele semestre. Um item do 
programa era a ideologia do trabalho, em 
que tópicos como o ascetismo moral, o di
reito à preguiça e o aspecto criativo da ocio
sidade eram amplamente discutidos, à luz 
da leitura de textos clássicos de Max W e
ber, Paul Lafargue e Herbert Marcuse. 
Diante disto, optamos por encenar um ato 
da peça A farsa da boa preguiça, de Aria
no Suassuna. 

Em vista dos resultados positivos, no ano 
seguinte encenamos outra peça. Dessa vez 
a disciplina era 'Sociologia da educação' 
e escolhemos A aurora da minha vida, de 
Naum Alves de Souza. Dos 19 alunos ins
critos, 12 participaram da encenação, en
quanto os demais continuaram fazendo o 
trabalho acadêmico regular. 

A terceira peça foi O casamento peque
no-burguês, de Bertholt Brecht, encenada 
durante um curso de 'Sociologia da famí
lia'. Estávamos em 1987 e, nesse ano, to
dos os alunos inscritos se dispuseram a par
ticipar da experiência teatral. Em 1988, o 
projeto tornou-se um programa de exten
são, o que permitiu que alunos de outras 
áreas e departamentos participassem da re
presentação da Ópera dos três vinténs, tam
bém de Brecht. A idéia foi abordar critica
mente os temas da corrupção e da impuni
dade na disciplina de 'Sociologia política'. 

Nossa última experiência, em abril de 
1990, foi uma apresentação da peça A guer
ra mais ou menos santa, de Mário Brasini. 
Nessa altura, o projeto tornara-se um curso 
de extensão regular e assim, além dos alunos 
do meu departamento inscritos na discipli
na 'Sociologia da religião', alunos de outros 
cursos participaram da representação. 

A escolha da peça é provavelmente a par
te mais complicada desse processo, uma vez 
que pelo menos duas condições devem ser 
atendidas. Em primeiro lugar, o tema de
ve corresponder ao programa da discipli
na. Em segundo, a peça deve ser capaz de 

despertar tanto a curiosidade dos alunos 
como meu interesse pessoal em encená-la. 
Dado que os alunos geralmente não têm 
muita informação sobre textos teatrais, essa 
seleção é feita quase exclusivamente por 
mim e pelo diretor artístico, cujo papel no 
processo comentarei adiante. 

Os ensaios só se iniciam após uma série 
de discussões de textos teóricos relaciona
dos a tópicos específicos do programa do 
curso. Assim, antes de dar início à nossa 
segunda produção, fizemos uma série de se
minários em torno de artigos de Freud so
bre a sexualidade infantil, já que A aurora 
da minha vida trata de conflitos numa es
cola primária e da crueldade das crianças . 
Antes de começar os ensaios de A guerra 
mais ou menos santa, fizemos leituras sis
temáticas dos principais trabalhos de Freud 
e Durkheim sobre religião e moralidade. 

Essas discussões visam tanto a preparar 
teoricamente os alunos como a predispô-los 
psicologicamente à experiência, uma vez que 
a maioria deles não vê com clareza o que es
tá envolvido no processo de representar, 
criar personagens, conceber cenas etc. 

Esse procedimento permite que os estu
dantes entendam melhor o conteúdo das 
peças e os personagens que devem desem
penhar. Assim, quando os ensaios come
çam, estão suficientemente relaxados e con
fiantes para tentar superar as inibições e o 
medo do ridículo. 

Üs resultados do projeto devem ser vis
tos como experiências de aprendizado em 
diferentes níveis. Minha idéia básica, ao 
avaliá-los, é que as atuações dos alunos cor
respondem a experiências vivenciadas com 
relação a vários tópicos e conceitos socio
lógicos. Assim, eles adquirem uma com
preensão interna, por assim dizer, das ques
tões sociológicas que aparecem no texto 
teatral, na caracterização dos seus papéis 
e, ao mesmo tempo, na composição das ce
nas como interações sociais, o que lhes pos
sibilita a experiência de se tornarem atores 
sociais em situações predeterminadas pelo 
texto. 

Essa experiência torna-se possível atra
vés de uma cuidadosa abordagem estética 
desenvolvida pela direção artística e, ao 
mesmo tempo, fornece uma densa base so
ciológica para o trabalho artístico. Se por 
um lado a direção artística ensina os alu
nos a caminhar, dançar, cantar, falar etc., 
por outro ela se beneficia da informação 
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sociológica que os próprios alunos forne
cem. O principal resultado disso foi, em 
muitos casos, facilitar o trabalho de inter
pretação teatral a ser desenvolvido pelo di
retor artístico. Constatamos, assim, que o 
embasamento sociológico facilita de certo 
modo o trabalho artístico, tendo permiti
do a alunos muito tímidos - aqueles que 
raramente abrem a boca em classe -
tornarem-se bons atores. 

Este é apenas um dos sinais de crescimen
to pessoal que pude observar entre os alu
nos. Vários deles declararam que, depois 
de sua experiência com o teatro, a arte da 
retórica tornara-se 'fácil' para eles. Creio 
que isso pode ser atribuído, mais uma vez, 
à dimensão estética em seu poder terapêu
tico como agente de sublimação. 

A experiência forneceu também bases pa
ra o desenvolvimento de uma nova concep
ção de trabalho coletivo entre os alunos, 
dando lugar a um novo sentido de coope
ração, solidariedade e companheirismo. 
Talvez seja esta a maior virtude da repre
sentação teatral, que, por sua própria na
tureza, põe os alunos na completa depen
dência dos colegas, técnicos, costureiros, 
cabeleireiros etc., ao mesmo tempo que os 
familiariza com as categorias e problemas 
sociológicos focalizados em cada peça. 

No tocante à compreensão dos conteú
dos sociológicos dos programas do curso, 
qualquer avaliação a esta altura seria pre
matura. O que ocorreu na maior parte dos 
casos foi que, em vez de suscitar um maior 
interesse pela discussão teórica, as repre
sentações teatrais foram valorizadas pelos 
alunos envolvidos sobretudo como uma 
oportunidade de se dedicar a uma ativida
de 'mais agradável, diferente'. 

Pude perceber, entretanto, que alguns 
passaram a falar e escrever com mais fluên
cia, o que pode vir a ser uma aquisição de 
grande importância para seu futuro desem
penho profissional. Mas, ao lado dos mui
tos progressos já mencionados, a eficácia 
do método do ponto de vista da transmis
são de conteúdos sociológicos merece ser 
enfatizada aqui. 

Uma avaliação adequada da informação 
sociológica substantiva ministrada aos alu
nos por esse método deve ser feita pelo me
nos em dois planos. Primeiro, em termos 
dos conceitos teóricos e análises acadêmi
cas envolvidos nos textos selecionados pa
ra leitura e nas próprias peças teatrais, que 
dão lugar a longas sessões de discussão, 
tanto durante e depois dos ensaios como 
em classe. Segundo, em termos dos aspec
tos socializantes da experiência teatral, na 
medida em que envolve a interação de jo-

SETEMBRO DE 1991 

vens ao longo de quatro a seis meses, por 
vezes com encontros diários. 

Na segunda experiência, por exemplo, 
realizada durante ·um curso regular de so
ciologia da educação, o conteúdo da peça 
escolhida, A aurora da minha vida, abar
cava situações vividas numa sala de aula, 
passando pelas relações sociais entre as 
crianças, os pais e os professores. O mito 
da infância feliz e o caráter repressivo das 
responsabilidades escolares foram discuti
dos como reflexo da introjeção da perso
nalidade autoritária e das normas sociais 
pelas crianças. 

A montagem de O casamento pequeno
burguês, de Brecht, apresentava a família 
em seu momento de constituição, por meio 
da experimentação de uma teoria crítica da 
socialização e do desempenho de papéis so
ciais previsíveis. A crítica se dirigia também 
às relações de parentesco, em seu caráter 
compulsório, e à prevalecente hipocrisia. 
A idéia era promover o distanciamento de 
cada espectador, transformando-o num 
cientista social que observa a família, à ma
neira de Galileu, que costumava examinar 
as estrelas à distância com seu telescópio. 

A ópera dos três vinténs visava a pôr a 
nu a tragédia do lumpenpro/etariat de Lon-

dres, em 1928. Ao mesmo tempo, Brecht 
punha em xeque o mundo dos negócios, a 
hipocrisia religiosa, o amor romântico e a 
venalidade da justiça, num momento his
tórico de corrupção e descrédito das auto
ridades. O contexto apresentado era mui
to semelhante ao que contemplávamos no 
final da década de 1980. 

Finalmente, A guerra mais ou menos san
ta apresentava a saga de um padre que que
ria fechar os bordéis de sua paróquia num 
ano de eleições municipais, sendo obriga
do a disputar a hegemonia política, ao mes
mo tempo, com a mais influente cafetina 
local e com o mais rico proprietário de ter
ra. Os temas da doutrinação religiosa, da 
moralidade sexual e dos conchavos políti
cos foram exaustivamente explorados. O 
objetivo era mostrar que, pelo menos no 
campo da política oficial, as coisas não mu
daram muito no Brasil, já que o episódio 
em que a peça se baseava acontecera de fa
to em 1962. 

JOÃO GABRIEL L. C. TEIXEIRA 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA, 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
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NOTAS 

Doenças tropicais 
Começa a funcionar a partir do segun

do semestre deste ano o programa Fiel
dlings, uma rede que reunirá epidemiolo
gistas de todo o Brasil que realizam traba
lho de campo em doenças tropicais (malá
ria, esquistossomose, leishmaniose, filario
se e doença de Chagas) para intercâmbio 
e colaboração interinstitucional, assessoria 
para desenvolvimeI).to de projetos e capa
citação de pesquisadores de campo para 
uso de novas metodologias em epidemio
logia e controle. O programa receberá um 
financiamento de cem mil dólares da Or
ganização Pan-Americana de Saúde para 
o primeiro ano e 30 mil dólares do CNPq 
destinados apenas a algumas atividades es
pecíficas. 

Participam da rede a Fundação Oswal
do Cruz, através de suas unidades no Rio 
de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Sal
vador, o Instituto de Medicina Tropical da 
UFAM, o Núcleo de Medicina Tropical da 
UFCE, o Departamento de Medicina Pre
ventiva da UFBA, o Núcleo de Desenvol
vimento em Saúde da UFMT, a Fundação 
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. 
e o Instituto de Medicina Social da UERJ. 

Õptica de raios X 
A estação de óptica de raios X do Labo

ratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), 
que está sendo desenvolvida pelo labora
tório de óptica de raios X e instrumenta
ção do Departamento de Física da UFPR, 
em colaboração com o próprio LNLS, irá 
operar na região de energia entre 1 e 10 

Ke V do espectro eletromagnético e deverá 
ser utilizada basicamente para o estudo de ~ 

difração em cristais perfeitos. Além de fon- ~ 
te para pesquisa básica na área de intera- § 
ção de raios X com a matéria e em temas in 
como medidas precisas de parâmetros óp- ·~ 
ticos, retrodifração, interferometria e ou- ê 

~ tros, a estação servirá também para o es-
8 tudo de aplicações, como a caracterização :,,. 

de estruturas de dispositivos semicondu- ~ 
tores do tipo camadas epitaxiais, super-re- ~ ;;; 
des etc. c::i 

Um protótipo de dispositivo monocro- 3 
mador, elaborado em conjunto para essa ~ o 
estação pelos dois laboratórios, com com- ·~ 
ponentes e soluções locais, encontra-se em 8 
fase de testes e aperfeiçoamento. Os pri
meiros resultados mostraram que o protó
tipo poderia ser usado numa linha de luz 
no Brasil, se o anel UVX do LNLS já esti
vesse em operação. 
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Sakharov 
O autor da bomba de hidrogênio sovié

tica, Andrei D . Sakharov, foi homenagea
do durante a I Conferência Internacional 
de Física, realizada em Moscou de 27 a 31 

de maio, que a partir de agora levará o seu 
nome. Após ter construído a bomba, o 
cientista soviético foi acometido por pro
blemas de consciência, vindo a tornar-se 
posteriormente um árduo defensor da luta 
pacifista, que lhe valeu o prêmio Nobel da 
paz em 1975. Ainda como integrante do sis
tema de ciência soviético recebeu os prê
mios Lenin e Herói da URSS. 

Patrocinado pela Academia de Ciências 
da URSS, Unesco, Centro Europeu de Pes
quisas Nucleares (CERN) e o Centro Inter
nacional de Física Teórica (ICTP), entre ou
tros, o encontro, que ocorreu no Instituto 
Lebedev onde Sakharov trabalhou duran
te anos, reuniu pesquisadores de renome in
ternacional. Entre eles, J. Lebowitz, da 
Universidade de Rutgers (EUA), M. Green, 
do Imperial College (Inglaterra), D.R. 
Morrison, do CERN (Suíça), e os prêmios 
Nobel de física de 1984, Carlo Rubbia, e de 
1976, Samuel C. Ting. O Brasil esteve re
presentado por Juan José Giambiagi, do 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o 
único representante da América Latina. 
Os depoimentos de L. V. Keldysh, do Ins
tituto Lebedev, F. Reines, da Universi
dade da California (EUA), J.A. Wheeler, 
da Universidade de Princeton (EUA), e 
G. Veneziano, do CERN (Suíça), ressal
taram a personalidade moral de Sakharov 
e sua contribuição científica à área de 
fusão termonuclear controlada e à teoria 

da gravitação. Nas sessões científicas fo
ram abordados temas como teoria de cam
pos, supercordas, cosmologia e gravitação, 
partículas elementares, mecânica quân
tica e métodos matemáticos da física. Tam
bém foi muito discutida a fusão termonu
clear controlada, tanto no que diz respeito 
ao futuro das máquinas tipo tokamak, 
quanto ao uso dos mésons (µ), como cata
lisadores da fusão. 

Coppe ganha concorrência 
Um convênio de cooperação técnica en

tre a Technische Universitat Berlin (TUB), 
Alemanha, e a Coordenação dos Progra
mas de Pós-Graduação em Engenharia 
(Coppe) da UFRJ está prestes a ser assina
do . O projeto intitulado 'Planejamento 
energético e utilização de energia em paí
ses em desenvolvimento' foi selecionado 
entre oito concorrentes pelo órgão de finan
ciamento alemão, Gesellschaft für Technis
che Zusammenarbeit (GTZ), que apóia pro
gramas de cooperação entre universidades 
alemãs e instituições de pesquisa de países 
do Terceiro Mundo. O convênio objetiva 
a formação de pessoal e o desenvolvimen
to de pesquisa em áreas que o Brasil não 
domina totalmente, e conta com recursos 
de 45 mil marcos para equipamentos, 20 mil 
marcos para literatura técnica, 20 mil mar
cos para software, nove mil marcos refe
rentes a material de consumo e 200 mil 
marcos destinados ao intercâmbio de alu
nos e pesquisadores. A soma está prevista 
para um período inicial de dois anos, po
dendo o contrato ser renovado por mais 
dois ou quatro anos. No momento, os pes
quisadores da Coppe aguardam a liberação 
da verba pelo GTZ. 

O programa de cooperação com a TUB, 
coordenado no Brasil por Adilson de Oli
veira (Programa de Planejamento Energé
tico) e Richard M. Stephan (Programa de 
Engenharia Elétrica), prevê, a curto pra
zo, a implantação de um curso em nível de 
mestrado ou de especialização na Coppe, 
com a participação inicial de 12 professo
res de diferentes áreas da UFRJ (progra
mas de Planejamento Energético, Enge
nharia Elétrica e Engenharia Metalúrgica 
da Coppe e Instituto de Física) e pesquisa
dores da TUB. O curso abordará temas co
mo aquecimento e ventilação, máquinas 
elétricas, co-geração de energia, bombas, 
tecnologia de iluminação, uso de energia 
em prédios comerciais, energia solar e eó
lica, política de preços e planejamento eco
lógico, entre outros. 
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Canos de bambu interligados para substitução de tubos de aço. 

Bambu 
Pesquisando materiais pouco poluentes, 

de baixo custo e reduzido consumo de ener
gia para a construção civil, Khosrow Gha
vami, do Departamento de Engenharia Ci
vil da PUC/RJ, chegou a resultados inte
ressantes na utilização de bambu e fibras 
naturais. O estudo, iniciado há 12 anos, 
possibilitou a classificação das proprieda
des físicas - resistência à tração, altura, 
diâmetro, espessura, peso específico e ade
rência, entre outras - de sete espécies de 
bambu encontradas no Rio de Janeiro. O 
Dendrocalamus giganteus, por exemplo, 
conhecido vulgarmente como bambu-bal
de, alcança em média uma altura de 21 m 
e apresenta altíssima resistência à tração: 
aproximadamente 156 N/mm2. 

Reunindo esses dados, Ghavami decidiu 
usar o bambu tratado com fibras naturáis 
para substituir o aço empregado em cons
truções. O material mostrou-se eficiente na 
construção de estruturas espaciais para co
berturas e de lajes de concreto com forma 
permanente de bambu ( ver figura). Segun
do o pesquisador da PUC, algumas espé
cies de bambu encontradas na China cres
cem até 1 m por dia. Ele acredita que, num 
país como o Brasil, esse material pode ser 
uma boa alternativa para a construção de 
casas populares. Ghavami trabalha no mo
mento na elaboração de recomendações pa
ra normas internacionais do uso de bambu. 

SETEMBRO DE 1991 

Quem é mais inteligente? 
Artigo sobre o desempenho das mulhe

res em matemática, publicado por M. Le
vin na American Journal of Physics (vol. 
58, p. 905, 1990) provocou reação de Mary 
Beth Ruskai, do Departamento de Mate
mática da Universidade de Lowell (EUA), 
que contestou no número seguinte da mes
ma revista ( vol. 59, p. 11, 1991) afirmações 
que considerou insuficientes e precipitadas. 
Entre suas observações, Ruskai destaca 
uma pesquisa realizada pela Sociedade Real 
Britânica - entidade que não adere aos 
preceitos feministas - que conclui não 
existerem evidências convincentes quanto 
às diferenças inatas entre meninos e meni
nas para habilidade matemática. 

Em testes, como o norte-americano SAT 
(Scholastic Aptitude Test), os meninos 
apresentaram melhores resultados que as 
meninas, embora, na universidade, essa di
ferença desapareça. Testes aplicados em 
subgrupos nos EUA indicaram que, nos 
hispânicos, a diferença de rendimento en
tre homens e mulheres é maior que entre 
os afro-americanos. 

A análise de testes, divididos em cinco 
subáreas de matemática, aplicados em 20 
países pela Associação Internacional de Re
sultados de Avaliação Educacional apon
tou maior diferença entre os países do que 
entre os sexos. Ruskai acredita que as di
ferenças encontradas nas diversas pesqui-

sas podem ser atribuídas aos fatores cul
tural, educacional e social. Segundo ela, o 
ensino da matemática e das ciências deve
ria ser melhorado, estimulando as crianças 
a escolherem suas carreiras, baseando-se no 
interesse e habilidade pessoais e não na con
dição étnica ou sexual. 

Antipoluentes 
A poluição ambiental assume no Brasil 

proporções tão grandes quanto nos países 
desenvolvidos. Uma das fontes que muito 
contribuem para a poluição do ar das gran
des regiões metropolitanas são os veículos 
leves. Os gases emitidos nos escapamentos 
dos automóveis são uma mistura comple
xa de espécies oxidantes, redutoras e iner
tes, cujas proporções dependem da mistu
ra carburante, da temperatura e do com
bustível. Nas últimas décadas, o controle 
dessa emissão gerou, nos países desenvol
vidos, um interesse crescente em catalisa
dores para conversores automotivos. 

Estima-se que a frota de veículos leves 
no Brasil atinja, em 1999, 2,2 milhões en
tre veículos a álcool e gasolina, o que po
derá gerar uma emissão de gases de CO 
(2.834 ton/ dia), NO (190 ton/ dia) e HC (230 
ton/ dia). Para manter os padrões interna
cionais de qualidade do ar, é necessário 
converter hidrocarbonetos (HC), monóxi
do de carbono (CO) e óxidos de nitrogênio 
(NOx}, resultantes da combustão incom
pleta da mistura ar/combustível, em dió
xido de carbono (C02), água (HP) e nitro
gênio (N2). 

A emissão das espécies poluentes pode 
ser reduzida utilizando-se um catalisador 
apropriado, com alta resistência mecânica, 
atividade e seletividade satisfatórias. O Nú
cleo de Catálise do Programa de Engenha
ria Química da Coppe/UFRJ, criado este 
ano a partir do grupo de catálise e cinétic·a 
que existe desde 1975, pesquisa atualmen
te um tipo de catalisador antipoluente pa
ra veículos de motor a explosão, que po
derá ser adaptado futuramente para cha
minés de grandes indústrias. 

Ao passar pelo catalisador, que· usaria 
metais como platina, paládio, ródio e ní
quel, os gases seriam transformados em 
compostos não venenosos. A equipe da 
Coppe já identificou as características (es
tabilidade, durabilidade etc.) desses metais 
e estuda agora quais as concentrações em 
que devem ser combinados para obter o 
melhor desempenho possível a um custo 
barato. Um catalisador custa hoje cerca de 
500 dólares. 
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A .. El~bra sempre se preocupou er 
of~recer o melhor para os seus usui 
rios. O novo Sistema de Disco Ríg 
do SD 500 é mais um bom exempl 
aisso. 
Agora você vai poder contar com 
tec!).t>logia~agate aqui mesmo. n 
Brasil, pagahdb ehi cruzeiros, 
O SD 590 pbssui a \apactdade cert 
para a sua .. necessidade, e é muit 
versátil: você m.esmo pode instalé 
no seu micro PC (AT ou XT). 
Outra vantagem importante: a trar 
quílidade do suporte Elebra. 
Em caso de qualquer dúvida, é só 1 
gar para o Centro de Suporte a 
Usuário - CSU. 
Os técnicos da Elebra estarão à su 
disposição para prestar toda a orier 
tação que você precisar. 
Como você vê, existem razões de se 
bra para confiar no SD 500. Se nã, 
fosse assim, a Elebra não daria ur 
ano de garantia. 
E o melnor de tudo é que ele está ber 
perto, esperando por você no rever 
tdedor mais próximo. 

Sistema dê . bisoo Rígido SD soo 
Características técnicas. 

,. unidade de disco rígido W570-Sl 
padrão 5 1 /4 slim, com 989 cilindro 
e-5 cabeças de leitura • placa contra 
ladora para até 2 unidades de dísci 
rígido com taxa de transferência d1 
.até 'Z,5 Mbits/s, baixo· consumo, cir 
cuito de correção de erro ECC, e OJ: 
ção para controlar ainda duas uni<:'.Ja 
des de disco flexível • capacidadi 
não formatada: de 51 MB em MFM i 
77MB em RLL 2.7 • tempo de aces 
so médio 28ms • MTFB de 40.000h 
• Guia ao usuário. 
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. rantia é 
ElebréÍ. 

O maior benefício que um disquete 
pode ofere.cer a seus usuários é tran
guilidade. Isso significa que, se de
pender do disquete, toaas as infor
mações ccilocadas dentro dele iraê; 
continuar a:li intactas, por muitos e 
muit0s anos. 
Por isso é J:>reéiso abrif bem os olho~ 
na hora de çomprar. 
Para assegurar esta tranquilidade a 
seus clientes, a Elebra ofe eçe o dis· 
quete KAO: a avançada tecnologia 
japonesa em discos flexíveis, agora 
cor:n a garantia do nome Elebra. 
E além da qualidade e segurança de 
um disquete KAO, a Elebra coloca à 
sua çtisposição o Centro de Suporte 
ao Usuário - CSU, para prestar toda 
a orientação que você precisar. 
~a hora de compra(disquetes, mos
tre que você enxerga longe: vá até o 
reveJ:ldeâor mais próximo e escolha 
aqualidade KAO-El.ebra. 

Os disqueJes KAO-Elebra 5 1 /4 MD 2D, 3 1 /2 MF 200 
e MF 2HD sªo encontrados em 6 cores diferentes. 

O 5 1/4 MD 2HD só é encontrado na cor preta. 

elebra 



Muitos dos nossos leitores 
gostariam de acQmpanhar 
o andamento das .pesquisas 
desenvolvidas no Brasil 
e no exterior ma~, por 
inúmeros motivos, não 
podem estar presentes nos 
variados eventos que se 

· realizam a cada mês em 
diversos locais do país. 
Trazer para o público de 
Ciência Hoje uma imagem, 
mesmo que reduzida, dessa 
efervescência científica é a 
intenção deste encarte, 
dedicado especialmente 
à cobertura de alguns dos 
encontros e congressos 
ocorridos durante os meses 
de julho e agosto. Tentamos, 
com esta publicação, cumprir 
o papel de intermediadores 
entre o pesquisador e o 
leitor, apresentando temas 
que hoje mobilizam os 
laboratórios universitários e 
os institutos de pesquisa .. 
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FENABIO/ 
BIOhATINA 91 

Com cerca de três mil visitantes e 
600 inscritos, rêalizaram~se em São 
Paulo, entre 6 e 10 de julho, a II Feira 
e Con_gresso Nacional de Biotecnologia 
(Fenabio} e a I Feira e Congresso 
Latino-Americano de Biotecnologia 
(Biolatina}. Duzentos trabalhos, entre 
painéis, conferências e. mesas-redondas, 
discutiram as perspectivas da 
biotecnologia na América Latina. 

Segundo Antonio Paes de Carvalho, 
presidente da Associação Brasileira das 
Empresas de Biotecnologia (Abrabi) e 
da comissão organizadora dos eventos, 
"apesar das dificuldades conjunturais, 
este é o momento para desenvolver uma 
biotecnologia moderna, capaz de injetar 
atualização e modernidade na 
biotecnologia clássica". Paes de 
Carvalho destacou a participação de 
outros países na Feira Nacional de 
Biotecnologia - com sua ampliação 
para Fenabio/Biolatina - e a 
importância dá colaboração ibero
americana. Segundo ele, passos 
concretos já foram dados nesse sentido 
pelos pesquisadores e, agora, também 
pelos empresários. Exemplo disso é a 
criação da Federação Latino-Americana 
das Associações de Empresas de 
Biotecnologia (Felaeb}. 

Durante os eventos, um comité 
especialmente formado selecionou os 
melhores trabalhos sobre saúde animal e 
humana apresentados r,.a si!ção de 
painéis. Os grupos liderados por Ivone 
Mascarenhas, do Instituto de Física e 
Química de São Carlos/USP, e Johanna 
Dobereiner, da Embrapa/RJ, receberam 
o Bioprêmio, oferecido pela Vallé
Nordeste S.A. 

Indicadores 
Segundo levantamento realizado pela As

sociação Brasileira das Empresas de Bio
tecnologia (Abrabi), com apoio do Siste
ma de Informações em Biotecnologia (Sin
bio ), as 250 empresas atuantes nos merca
dos de biotecnologias clássicas e modernas 
no Brasil faturaram, em 1990, cerca de 17 
bilhões de dólares. Destas empresas, 270/o 
estão voltadas para a área de alimentação 
e nutrição; 24% para a área de saúde hu
mana; 13% para energia e biomassa; 10% 
para a de saúde animal; 9% para agricul
tura; 8% para meio ambiente e 9% para 
outras áreas. 

A Abrabi apurou que a biotecnologia 
moderna ou avançada, que utiliza seres vi
vos modificados por engenharia genética, 
com cerca de 70 empresas, representa 3,50/o 
do faturamento total, gerando 600 milhões 
de dólares por ano. Até o final da década, 
a estimativa é de que o mercado de biotec
nologia moderna crescerá 1.000%, chegan
do à faixa dos seis bilhões de dólares. O 
mercado de biotecnologia clássica ou con
vencional, que utiliza com finalidades in
dustriais as propriedades comuns de orga
nismos existentes na natureza, deverá cres
cer 56%, chegando a um faturamento de 
25,7 bilhõés de dólares. 

A formação de mão-de-obra especializa
da será, na avaliação da Abrabi, o ponto 
de estrangulamento para o crescimento da 
biotecnologia moderna, que exigirá, no ano 
2000, 18 mil cientistas graduados, 12 mil 
pós-graduados e 30 mil técnicos. A força 
de trabalho em biotecnologia moderna exis
tente hoje no Brasil foi estimada em três 
mil cientistas graduados, mil pós-gradua
dos e mil técnicos. 

Agricultura 
Foram apresentados os últimos desenvol

vimentos em melhoramento genético, cul
tura de tecidos, cultivo seletivo e produção 
de bioinseticidas. Também foram avalia
dos o potencial das técnicas de micropro
pagação para a recuperação de matas ci
liares e a utilização de bactérias capazes de 
fixar nitrogênio em culturas de arroz e 
cana-de-açúcar. 

Os resultados promissores da aplicação 
de bactérias na dessulfuração de carvão mi
neral, na biodegradação de resíduos de mi
neração e de refinarias de petróleo e no tra
tamento de resíduos cítricos indicam que 
a bioatividade de microrganismos será ca
paz, a médio prazo, de solucionar alguns 
problemas ligados à degradação de resíduos 
e ao tratamento de efluentes. 

Leveduras e bactérias 
fixadoras de nitrogênio 

Embora todos os seres vivos possuam ni
trogênio em suas proteínas, somente as bac
térias fixadoras de nitrogênio são capazes 
de integrar o l'litrogênio molecular presen
te na atmosfera a seus biociclos; os demais 
dependem de uma fonte de nitrogênio com
binado para crescer. Na agricultura, essas 
bactérias vêm sendo utilizadas na cultura 
da soja desde os anos 60. Permitindo me
nor uso do caro adubo nitrogenado, tor
nam a produção mais competitiva. 

O conhecimento sobre bactérias fixado
ras de nitrogênio deve muito aos trabalhos 
de Johanna Dobereiner, da Embrapa/RJ 
(ver Ciência Hoje n? 9, p. 68). É ela a au
tora do trabalho premiado na Fenabio/ 
Biolatina 91, em colaboração com Ennio 
H. Cojho, Ana Clara Schenberg, do Insti
tuto de Ciências Biomédicas da USP, e V. 
M. Reis. Trata-se de um estudo sobre o 
crescimento de Acetobacter diazotrophicus 
- bactéria recentemente encontrada em as
sociação com a cana-de-açúcar - e sua ca
pacidade de fixação de nitrogênio, quan
do em cultura mista com a levedura Sac
charomyces cerevisae. Os pesquisadores 
concluíram que a fixação de nitrogênio mo
lecular pela bactéria foi a única fonte de 
nitrogênio para a levedura. Esse resultado 
aponta para a perspectiva de produção de 
proteínas na ausência de nitrogênio com
binado. A elucidação das interações no cul
tivo misto entre os microrganismos também 
poderá servir de sistema modelo para a 
compreensão do comportamento da bac
téria na cana-de-açúcar. 

Micropropagação de 
Croton urucurana 

Pesquisadores da Companhia Estadual 
de Tratamento de Esgotos e Saneamento 
Básico (CETESB/ SP) e da Universidade Es
tadual de Ribeirão Preto tiveram sucesso 
em experiências de micropropagação de 
Croton urucurana. A espécie, da família 
Euphorbiaceae - pioneira de mata ciliar 
e altamente resistente aos encharcamentos 
-, é interessante do ponto de vista farma
cológico por seu alto teor de óleos e resi
nas. A micropropagação foi possível com 
baixas concentrações de fito-hormônio, tan
to na fase de indução da brotação como no 
enraizamento. O tempo de cultivo in vitro 
(90 dias) é relativamente curto se compa
rado ao de outras espécies de mata ciliar, 
e a sobrevivência das plântulas obtidas em 
caso de vegetação é de 98%. 
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lnterferon e eritropoietina 
Em saúde, destacaram-se os trabalhos so

bre a produção de interferon e eritropoie
tina por técnicas de engenharia genética. 
Alberto Diaz, da Argentina, apresentou os 
resultados de pesquisas sobre produção e 
purificação de interferon e de eritropoieti
na conduzidas pela BioSidus, firma de bio
tecnologia argentina. A produção de eritro
poietina humana recombinante abre a pers
pectiva de tratamento de diversas patolo
gias hematológicas. 

A BioSidus tem conseguido superar as di
ficuldades técnicas e econômicas envolvi
das na produção do interferon em escala in
dustrial produzindo, paralelamente, os an
ticorpos monoclonais necessários para a 
purificação da proteína. Segundo os resul
tados apresentados, o Bioferon obtido pe
la empresa é um produto homogêneo, ade
quado ao uso em medicina humana. Apre
senta uma recuperação (40% em todo o 
processo downstream) significativamente 
superior às reportadas na literatura inter
nacional (da ordem de 25%). 

Estrutura tridimensional 
de biomoléculas 

No esforço para elucidar as estruturas tri
dimensionais de biomoléculas e propor mo
delos moleculares, os pesquisadores têm 
usado técnicas de cristalografia por raio X 
e de ressonância magnética nuclear, com
binadas com métodos de simulação. A 
comparação com proteínas homólogas de 
estrutura bem conhecida é outra das técni
cas empregadas (ver Ciência Hoje n~ 67, 
p. 16). 

Utilizando essas técnicas, Ivone Masca
renhas e Richard Garrat, do Laboratório de 
Cristalografia do Instituto de Física e Quí
mica de São Carlos/USP; Eduardo Horja
les, dos Departamento de Física da Facul
dade de Ciências de Montevidéu/Uruguai, 
e 1. Caracelli, da Embrapa/DF, consegui
ram desenvolver modelos moleculares de to
xinas de escorpião e de cascavéis, de enzi
mas do protozoário causador da doença de 
Chagas e de proteínas de armazenamento 
de sementes. O trabalho lhes valeu o Bio
prêmio, no valor de dois mil dólares, en
tregue durante a Fenabio. 

A previsão da estrutura tridimensional 
das biomoléculas e das relações entre estru
tura e função são exemplos de avanços na 
área de biologia molecular, ocorridos nas 
duas últimas décadas, que tiveram grande 
impacto sobre a biotecnologia. Com eles, 
aumenta a possibilidade de síntese racional 
de novos medicamentos e proteínas. 
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MALACQLOGIA ; 
O XII Encontro Brasileiro de 

Malacologia reuniu, <;~tre 8 t J1 de 
; Julho, no campus da c!SP, os 

especialistas em moluscos no país. Dos 
70 trabalhos inscritos~ destaSªf<tm-se os 
que tratam de interesse médico-sanitário 
e econômico de alguns gêneros e os 

, que propõem a utilização de moluscos 
como bioindicadores, para o 
monitoramento ambiental. Novas 
ocorrências e novas e§pécies no país 
foram relatadas. 

Biomphalaria 
Seis comunicações trataram de aspec

tos reprodutivos de Biomphalaria tenago
phila - um dos principais vetores de es
quistossomose no país. A maioria das pes
quisas vem sendo desenvolvjda no Labo
ratório de Malacologia da UNB, e visam 
a ampliar o conhecimento do modo de re
produção desses animais. Foram apresen
tados dados sobre a produção, a dinâmi
ca e a localização dos espermatozóides na 
espécje e sobre o comportamento de có
pula - a preferência por parceiros, a re
ciprocidade de papéis sexuais, a influên
cia do tempo de agrupamento nas taxas 
de fertilidade e no número de parceiros 
fecundados, entre outros. 

Laura Araújo Tomé, do Departamento 
de Biologia da USP, apresentou resulta
dos da análise anâtomo-histológica do 
aparelho reprodutor de Biomphalaria te
nagophila. 

Marisco 
Estudo de distribuição e densidade de 

Anomalocardia brasiliana, realizado por 
pesquisadores da Universidade Federal de 
Santa Catarina na Lagoa da Conceição, 
em Florianópolis, comprova a diminuição 
em tamanho e quantidade desses animais 
em diversos bancos naturais, antes den
samente povoados. Conhecido popular
mente por marisco, vôngoli ou berbigão, 
A. brasiliana, molusco bivalve marinho, 
tem sido alvo de exploração intensa e de
sordenada, o que poderá levar a sua ex
tinção. Segundo os pesquisadores Jaime 
Ferreira, Aimê Magalhães e Geraldo Ro
sa, o mapeamento dos locais de ocorrên
cia e a determinação da abundância e dis
tribuição da espécie permitirão estabele
cer critérios de explotação - época, 
quantidade e método de coleta - mais 
adequados. 

Ciência em dia 

Ernesto Treme!, do lbama (SC), que 
pesquisa a viabilidade de exploração ra
cional do berbigão num projeto piloto, no 
banco de Tipitinga, na baía sul da ilha de 
Santa Catarina, apresenta resultados ani
madores. A produção do banco em 1990 
foi de 153 toneladas de marisco com cas
ca. Estima-se que o banco poderá produ
zir 259 toneladas/ano, desde que a extra
ção seja mantida sob controle. 

Monitoramento biológico 
Pesquisa reâlizada no Departamento de 

Biologia Marinha da UFRJ revela que o 
gastrópode Strombus pugilis pode ser usa
do como bioindicador de contaminação 
por cobalto (CO-60). A transferência do 
radiocobalto do sedimento para o animal 
foi insignificante, enquanto o fator de 
bioacumulação a partir da água foi 756, 
considerando o peso seco das partes mo
les. Segundo os autores, a rápida incor
poração do CO-60, o elevado fator de 
bioacumulação e a meia-vida biológica 
(90,5 dias), associados à disponibilidade 
da espécie no campo e ao hábito alimen- · 
tar da população na região, fazem de 
Strombus pugilis um importante organis
mo a ser incluído na rotina de monitora
mento das localidades cincunvizinhas à 
usina nuclear de Angra dos Reis. 

Na Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto/USP também es
tão em andamento pesquisas para identi
ficar espécies de moluscos que podem ser
vir ao monitoramento de metais pesados. 
Usando de espectrofotometria de absor
ção atômica, os pesquisadores verificaram 
a absorção de Cr, Cd, Pb, Cu e Zn por 
duas espécies de bivalves límnicos -Ano
dontites trapesialis e Diplodon rotundus 
gratus - coletadas na bacia hidrográfica 
do rio Sapucaí-Mirim, no nordeste do es
tado de São Paulo. D. rotundus apresen
tou acúmulo significativamente progres
sivo de Cd, Pb e Cr, o que não se obser
vou em A. trapesialis. Quanto ao Zn, as 
duas espécies mostraram decréscimo acen
tuado durante os primeiros quatro meses, 
sendo que D. rotundus recuperou os· ín
dices próximos ao do grupo controle no 
final de seis meses. Ambas as espécies 
apresentaram acúmulo significativo de co
bre nos últimos d9is meses de monitora
mento. 

COBERTURAS DE CARMEN WEINGRILL 
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PARASITOLOGIA 
NO BRASIL? 

Desenvolver métodos de diagnóstico 
e de controle mais eficazes e segúros 
permanece como o principal desafio dos 
pesquisadores da área de parasitologia. 
Pelo menos é o que se pode concluir 
dos trabalhos apresentados durante 
o XII Congresso da Sociedade Brasileira 
de Parasitologia, realizado na Universidade 
de São Paulo, de 7 a 10 de agosto. 
Em várias comunicações, conferências 
e mesas-redondas, foram discutidas 
as limitações dos métodos laboratoriais 
e imunológicos atualmente disponíveis. 
Conforme foi exposto na mesa-redonda 
'Perspectivas para o diagnóstico e o 
controle das parasitoses', as atenções e 
as esperanças 4es pesquisadores estãq .. 
depositadas nas novas abordagens 
moleculares e nas técnicas modernas 
de engenharia genética. Acredita-se 
que com elas o conhecimento das 
parasitoses possa avançar muito. 
Um bom exemplo disso talvez sejam 
os resultados que estão sendo obtidos 
nesse campo em alguns centros de 
pesquisa do país. 

Diferenças entre 
tripanossomatídeos 

A equipe de Lucile M. Floeter-Winter, 
do Instituto de Ciências Biológicas da USP, 
está trabalhando num método de identifi
cação dos gêneros pertencentes à família 
dos tripanossomatídeos. Entre os mêmbros 
dessa família, encontram-se os causadores 
da leishmaniose e da doença de Chagas. Os 
pesquisadores do ICB estão fazendo o ma
peamento genético ( caracterização dos ge
nes) desses organismos e esperam obter, à 
semelhança da impressão digital humana, 
um conjunto de características que os di
ferenciem. Já foram obtidos segmentos dos 
genes ribossômicos específicos para cada 
um deles. A utilização de um método ge
nético poderá ser uma alternativa aos mé
todos atualmente empregados para o diag
nóstico dessas doenças. 

Segundo Lucile, será possível dizer 'quem 
é quem' fazendo uma identificação espe
cífica que permitirá indicar métodos de tra
tamento também específicos e determi
nar se o paciente está curado de fato. "Os 
crit.érios de cura - baseados na presen
ça de anticorpos no soro do paciente -
não são seguros, porque as proteínas po
dem permanecer circulando no sangue du
rante vários anos. Já a detecção de mate
rial genético é prova segura de que o pa
rasita ainda está ou não presente'', disse 
Lucile. 

Hidatidose 
Uma das doenças para as quais as novas 

abordagens moleculares poderão indicar 
uma solução é a hidatidose, causada por 
Echinococcus granulosus. Durante o con
gresso foram apresentados os resultados da 
descrição genética desse parasita, obtidos 
por Henrique B. Ferreira, do Centro de 
Biotecnologia do Rio Grande do Sul. É o 
primeiro passo na tentativa de obtenção de 
um método de diagnóstico mais eficiente 
para a doença. Os passos seguintes serão 
o isolamento e a clonagem dos genes de E. 
granulosus para produzir proteínas antigê
nicas capazes de detectar anticorpos no so
ro dos pacientes infectados. 

O Echinococcus granulosus é um verme 
que na fase adulta se apresenta como mi
núsculas tênias e vive no intestino dos cães 
domésticos e de alguns felinos. No homem, 
essa parasitose perigosa e às vezes fatal pro
voca tumores (cistos) que podem atingir as 
dimensões de uma bola de futebol, defor
mando e até deslocando órgãos vitais. 

No Brasil, a hidatidose afeta principal-

mente as regiões do Rio Grande do Sul que 
fazem fronteira com o Uruguai. Aí con
centram-se as ovelhas (hospedeiro da lar
va) e os cães, os dois mais importantes elos 
na cadeia de transmissão da doença. O ho
mem se contamina acidentalmente com 
ovos disseminados pelos cães que se alimen
taram de vísceras de carneiros infectados. 
Inquéritos feitos pela Campanha Nacional 
Contra a Hidatidose, em 1968, mostraram 
que, das 19.600 pessoas examinadas nas 
áreas endêmicas, 1,24% apresentara resul
tados positivos. 

Toxoplasmose 
"A toxoplasmose ocular é a principal 

causa de cegueira no Brasil. Apesar disso, 
pouco se conhece a seu respeito''. Com essa 
afirmação, o oftalmologista Rubens Bel
fort Júnior, da Escola Paulista de Medici
na (EPM), iniciou a apresentação dos da
dos obtidos em dez anos de pesquisa sobre 
a toxoplasmose ocular em Erexim, no sul 
do país. O trabalho realizado por pesqui
sadores da EPM, do Instituto de Medicina 
Tropical de São Paulo (IMTSP) e do Insti
tuto de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT), provou que, ao contrário do que se 
pensava, a infecção aguda por Toxoplas
ma gondii também pode causar alterações 
oculares e mesmo a cegueira. 

Segundo Belfort, o quadro ocular da 
doença sempre foi relacionado a uma ma
nifestação secundária da toxoplasmose 
congênita, mas isso não explicava a inci
dência alta e as recaídas freqüentes na po
pulação estudada. Cerca de 88% dos casos 
de cegueira no Rio Grande do Sul são atri
buídos à toxoplasmose ocular. Belfort acre
dita que a alta incidência em certas locali
dades está ligada ao hábito da população 
de consumir carne crua, por ocasião do fa
brico de embutidos (lingüiças e salsichas 
tradicionais). 

O Toxoplasma gondii infecta o gato e ou
tras espécies animais, inclusive o homem. 
A freqüência no Brasil é alta, mas apenas 
a forma congênita é considerada grave. A 
toxoplasmose vem recebendo maior aten
ção ultimamente pela importância que as
sume em pacientes com deficiência imuno
lógica, como é o caso dos aidéticos e trans
plantados. Segundo estudos recentes feitos 
na América do Norte, pelo menos 30% dos 
aidéticos com testes sorológicos positivos 
para T. gondü desenvolverão inflamação 
do encéfalo (encefalite). Segundo informa
ção de Vicente Amato Neto, superinten
dente do Hospital das Clínicas de São Pau
lo, dos 76 pacientes que sofreram trans-
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plantes no Instituto do Coração (Incor), 
cinco sofreram infecção por parasitas, qua
tro dos quais por toxoplasma. 

Lagoquilascaríase 
Praticamente desconhecida e sem regis

tro nos livros de parasitologia até a déca~ 
da de 1980, a lagoquilascaríase, atribuída 
a um pequeno verme da família Ascaridae 
(género Lagochilascaris), intriga os para
sitologistas. Até março de 1989 foram re
gistrados 62 casos no mundo todo, 46 

(74,20Jo) dos quais no Brasil: 26 (56,60Jo) no 
Pará, seis em Tocantins, seis em Rondô
nia, dois no Acre e dois no Mato Grosso. 
Casos isolados foram registrados no Mato 
Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Paraná. 

Segundo Habib Frahia Neto, do Institu
to Evandro Chagas (PA), a doença atinge 
principalmente mulheres e crianças da re
gião amazônica e se caracteriza pela for- • 
mação de nódulos cheios de vermes nos pa
cientes infectados. Os parasitas alojam-se 
preferencialmente no pescoço, na apófise 
mastóide e no ouvido, podendo também 
gerar lesões ósseas. 

As vias de transmissão da doença não fo
ram esclarecidas, mas Frahia sugere que ela 
possa apresentar um ciclo silvestre, no qual 
a ingestão de água contaminada com fezes 
de jaguatirica - animal em que a forma 
infectante do parasita já foi encontrada -
seja a via de infecção humana. Pesquisa
dores do Departamento de Parasitologia da 

. Universidade Federal de Goiás também ob
servaram a infecção por gatos domésticos, 
a partir da ingestão de carcaças de camun
dongos infectados experimentalmente. 

Angiostrongilíase 
Pesquisas realizadas na Universidade de 

Passo Fundo (RS) em colaboração com a 
1 Fiocruz têm evidenciado a distribuição es

pacial peculiar (focal) da angiostrongilía
se abdominal. Segundo os pesquisadores, 
os doentes provêm em sua maioria de áreas 
de relevo acidentado, das terras altas co
bertas por resquícios de mata do norre do 
Rio Grande do Sul. Também se verificou 
a sazonalidade da doença: o número de ca
sos aumenta nos meses quentes. 

O Angiostrongylus costaricensis, agente 
causador da doença, é um verme cilíndri
co (nematóide) que vive no intestino dos 
roedores. O homem eventualmente se in-

. fecta ao consumir verduras contaminadas 
pelo muco de moluscos. Segundo Carlos 
Graeff-Teixeira, da Universidade de Pas
so Fundo, os hospedeiros intermediários 
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responsáveis pela transmissão do parasita 
ao homem, no sudeste do Paraná, são mo
luscos pulmonados terrestres (lesmas) da 
família Limacidae. Há também indícios de 
que um caracol de género Megalobulimus 
possa ser um importante hospedeiro no ci
clo silvestre. "A identificação de duas es
pécies de roedores (género Oryzomys) co
mo hospedeiros naturais e a obtenção de 
dados experimentais que minimizam o pa
pel dos roedores peridomiciliares reforçam 
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a hipótese de que o parasita ocorre em fo
cos naturais silvestres'', disse Graeff
Teixeira. Para ele, os dados demonstram 
a diversidade e capacidade.de adaptação do 
parasita e levantam questões interessantes 
sobre a dinâmica de transmissão da doen-: 
ça. Compreender os fenômenos de focali
dade e diversidade é fundamental, por 
exemplo, para adequar as medidas de pre
venção de uma doença ainda sem tratamen
to eficaz. 

• Casos confirmados 
o Casos suspeitos 

Distribuição geográfica dos casos de 
angiostrongilíase ( •) e lagoquilascaríase 

( *) registrados no Brasil, segundo dados 
de Teixeira (1986) e de Frahia, Leão e 

Costa (1989), respectivamente. 
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As leishmânias_se comportariam como indiví
As leishmânias se fundiriam, misturando seu material genético para en- duos sexuados, trocando seu material genético 
tão se dividirem novamente por fissão binária. As células filhas teriam por pareamento. As células filhas seriam de três 
parte do material genético da1L. brasiliensis e parte da L. guianensis tipos: 25% de AA, 25% de 88 e 50% de A8. 

Isolado novo hmrido 
de leishmânia 

Organismos híbridos de Leishmania bra
siliensis e Leishmania guianensis, duas es
pécies parasitárias causadoras da leishma
·niose, foram descritos por um grupo de 
pesquisadores do Departamento de Bioquí
mica e Biologia Molecular da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). A descoberta ren
deu ao grupo, coordenado por Hooman 
Momen, o prêmio Samuel Pessoa, confe
rido periodicamente aos melhores trabalhos 
em parasitorogia do país, que foi entregue 
no último dia do congresso. 

6 

Antes dessa descoberta, pensava-se que 
estes protozoários se reproduziam por fis
são binária, ou seja, que não se cruzavam, 
não ocorrendo recombinação sexual entre 
eles . De acordo com Elisa Cupolillo, uma 
das autoras do trabalho, duas hipóteses po
dem ser levantadas para explicar a ocorrên
cia desses organismos. Pela primeira hipó
tese, as leishmânias se fundiriam, misturan
do seu material genético, para então se di
vidirem novamente por fissão binária. O 
material genético das células filhas dessa fu
são seria uma parte de L. brasiliensis e ou
tra de L. guianensis. Pela segunda hipóte
se - a mais provável segundo Cupolillo -, 

as leishmânias se comportariam como in
divíduos sexuados que trocariam seus ma
teriais genéticos por pareamento (troca de 
pares de gene). As células filhas seriam de 
três tipos: 25% de AA, 25% de BB (homo
zigotos) e 50% de AB (heterozigotos) . 

O novo híbrido poderia indicar a existên
cia de uma nova espécie, mas isso ainda não 
foi comprovado. De qualquer forma, a 
identificação desses organismos permite afir
mar que houve cruzamento, embora ainda 
se desconheça de que forma ele ocorre. 

Uma nova espécie de flebótomo ou 
mosquito-palha, como é conhecido no Sul 
do país, a Lutzamyia ova/lesi, também foi 
identificada pelo grupo da Fiocruz como 
um novo hospedeiro para a leishmânia. Os 
flebótomos (insetos da família Phleboto
minae) funcionam como hospedeiros dos 
parasitas causadores da doença, junto com 
diversas espécies de mamíferos e o homem. 
O ciclo da leishmânia não tem começo nem 
fim. O flebótomo atua como hospedeiro e 
vetor, sugando o sangue de um mamífero 
inf ectado e transmitindo a doença para o 
homem através de uma nova picada. 

Verminose e peixe cru 
Peixes contaminados com vermes Pha

gicola longa já provocaram a infecção de 
diversas pessoas na região sul do estado de 
São Paulo. Na cidade de Registro (SP), o 
Instituto Adolpho Lutz constatou 102 ca
sos em membros da comunidade japone
sa, entre os quais a ingestão de peixe cru 
é um hábito. 

De acordo com Pedro Paulo Chieffi, do 
IMTSP, a parasitose apresenta baixa mor
bidade, sem registro de casos graves. Os in
divíduos contaminados apresentam, em ge
ral, aumento significativo das células do sis
tema imune (eosinófilos). Eventualmente, 
apresentam também diarréia alternada com 
constipação, sintomas que podem ser con
fundidos com os da amebíase, provocada 
por um protozoário. Apesar de a contami
nação por Phagicola longa ser considera
da uma parasitose pouco expressiva, tra
balhos publicados por G. Conroy, em co
laboração com outros autores, na Rivista 
Italiana di Psicultura e Ictiopatologia (vols. 
19 e 20, 1984 e 1985, respectivamente), in
formam que 95% dos exemplares de tai
nhas coletados em Cananéia, litoral sul de 
São Paulo, estavam contaminados. 
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MALÁRIA: 
COMO VAI? 

Os métodos de prevenção e controle 
da doença campeã nas taxas mundiais 
de morbidade e mortalidade foram 
debatidos por mais de 300 pesquisadores 
de 50 países, reunidos de 13 a 17 de 
agosto no Hotel Glória do Rio de 
Janeiro, durante o IV Congresso 
Internacional sobre Malária e 
Babesioses. Promovido pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela 
Fundação Internacional Laveran, o 
encontro abordou temas, como os 
mecanismos envolvidos na gravidade da 
doença, novos reagentes para 
diagnóstico, o desenvolvimento racional 
de novas drogas, a resistência do 
parasita causador da malária aos 
quimioterápicos, medicamentos feitos a 
partir de produtos naturais e novos 
aspectos em epidemiologia e controle. 

Apresentamos nesta edição uma 
abordagem resumida de trabalhos de 
destaque nas áreas de imunologia, 
diagnóstico, tratamento e epidemiologia 
da maior endemia do Brasil. 

SETEMBRO DE 1991 

Situação no Brasil e no mundo 
A descoberta do inseticida DDT em 1943 

revolucionou os métodos de controle da 
malária. Segundo Luís Rey, no livro Pa
rasitologia (Guanabara/Koogan, 1991), 

uma resolução da VIII Assembléia Mundial 
de Saúde de 1955 obrigou os países onde 
a doença era endêmica a adotarem progra
mas de erradicação com prazo definidos. 
O programa global de erradicação come
çou em 1957 e se baseou na aplicação, só 
no ano de 1961, de 64 mil toneladas do in
seticida DDT em cem milhões de casas, em 
·cerca de 60 países. Os resultados foram ani
madores: a endemia foi eliminada de 37 
países, principalmente na Europa e nas 
Américas, e o risco de infecção foi redu
zido a um nível insignificante em outros 
15 países. 

A euforia foi diminuindo a partir de 
1967, quando se constataram alguns pro
blemas técnicos, como a resistência ao DDT 
desenvolvida pelos principais vetores e a re
sistência dos plasmódios às drogas antima
láricas. Esse quadro levou a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) a adotar novas 
estratégias, propondo em 1980 o controle 
integrado da malária, que consistia no em
prego de todos os métodos disponíveis na 
luta contra a endemia, consideradas as par
ticularidades de cada área. 

De acordo com dados da OMS de 1989, 

8,6% dos habitantes do planeta vivem em 
áreas malarígenas, onde nunca foram apli
cados programas de erradicação ou contro
le e 35% habitavam áreas em que ,-malá
ria chegou a ser reduzida ou eliminada, mas 
onde a transmissão voltou a ocorrer ou se 
agravou. 

Na África, ao sul do Saara, cerca de 200 

milhões de pessoas estão cronicamente in
f ectadas e um terço delas sofre de manif es
tações agudas. No Brasil, a situação não 
é muito diferente: o país registra a cada ano 
560 mil casos novos, que se concentram 
principalmente na Amazônia. Os estados 
de maior incidência são Rondônia, que 
apresentou 174.330 doentes no ano passa
do, e Mato Grosso, com 143.853 no mes
mo período, segundo informações da Fun
dação Nacional de Saúde (Funasa). 

Dilermando Fazito de Rezende, chefe do 
programa nacional de malária da Funasa, 
lembrou durante o congresso que, a partir 
da campanha de erradicação, os índices da 
malária caíram no país, de sete milhões de 
casos anuais na década de 1950 para 52.469 
casos em 1970. Na sua opinião, no entan
to, a erradicação não funcionou na Ama
zônia por ter um perfil totalmente diferente 

Ciência em dia 

do resto do Brasil. "Criou-se a ilusão do 
DDT: a população de mosquitos se man
teve suprimida por um tempo e o governo 
deixou de investir em pesquisa, acreditan
do que a situação da malária estava sob 
controle", afirmou. O resultado é que, nas 
duas últimas décadas, o mosquito prolife
rou na região amazônica e a doença vol
tou, registrando um número de casos dez 
vezes maior. 

Dilermando responsabiliza o próprio go
verno por ter incentivado certas atividades 
na região - como garimpagem, constru
ção de estradas e de hidrelétricas - que di
ficultaram a aplicação de medidas de con
trole e colaboraram para a propagação do 
parasita. Com ele concorda Pedro Tauil, 
da Universidade de Brasília, ao sustentar 
que a dinâmica governamental de ocupa
ção da Amazônia gerou populações de mi
grantes, totalmente suscetíveis à malária, 
que se deslocaram para o Norte em busca 
de melhores condições de vida. Na sua opi
nião, a maior ou menor incidência da doen
ça depende de fatores não só de nature
za biológica, mas também de ordem eco
nômica e social. E esses três aspectos, se
gundo ele, deveriam ser atacados em con
junto. 

Tauil fez uma análise sobre os três prin
cípios que nortearam a erradicação da ma
lária no mundo - a transmissão domici
liar, a ausência de reservatórios animais e 
a disponibilidade de um inseticida de ef ei
to residual dentro de um programa de apli
cação periódica. Esses princípios, na sua 
visão, não poderiam ter surtido efeito na 
Amazônia por diversos motivos: 1) a maior 
parte da população mora em habitações 
impróprias, sem parede, impedindo medi
das de borrifação; 2) a mata próxima às 
moradias abriga o mosquito, dificultando 
o controle da transmissão; 3) a fração mais 
significativa de casos ocorre por transmis
são extradomiciliar. Por isso, Tauil defen
de como alternativa de controle uma abor
dagem multissetorial, em que os setores 
econômicos comprometidos com as ativi
dades que corroboraram a proliferação da 
doença estejam cada vez mais envolvidos 
na erradicação. Isto implicaria medidas co
mo construir casas dignas, com paredes, 
para os colonos, facilitar o acesso do pes
soal de saúde à região e aplicar novos mé
todos de controle, como cortinas impreg
nadas de inseticida. "Mesmo que tivésse
mos uma vacina eficaz, não teríamos con
dições de controlar a malária sem envol
ver os órgãos responsáveis pelos projetos 
econômicos no programa de controle", 
concluiu. 
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Ciclo evolutivo do parasita da malária no homem: A - Inoculação de esporozoítas na circulação do homem; B - multi
plicação assexuada no interior das células hepáticas; C - disseminação das formas infectantes (merozoítas) para as 
hemácias; D - Multiplicação assexuada dos parasitas no interior das hemácias; E - Formação de gametócitos mascu
linos e femininos; F - Ingestão dos gametócitos por um anofelino; G - Ciclo sexuado no inseto; H - Formação do 
zigoto; 1 - Produção de esporozoítas no mosquito; J - Concentração dos esporozoítas nas glândulas salivares do 
inseto. 

Como se transmite? 

A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium, que parasitam mos
quitos do gênero Anopheles. Ao picar o homem, o mosquito inocula formas infec
tantes (esporozoítas) do plasmódio no sangue da pessoa. Os parasitas permanecem 
na circulação sangüínea durante aproximadamente uma hora até alcançarem o fíga
do, onde se transformam em estruturas arredondadas chamadas criptozoítas, difí
ceis de serem detectadas. Além de crescerem, os criptozoítas ali iniciam a reprodu
ção assexuada, o ciclo pré-eritrocítico, que precede a fase de parasitismo sangüíneo. 
Ainda no fígàdo, formam-se os esquizontes tissulares, que dão origem a outros ele
mentos, os merozoítas . As células parasitadas do fígado, distendidas e alteradas, aca
bam se rompendo, liberando os merozoítas, muitos dos quais são destruídos. Os que 
sobrevivem invadem os glóbulos vermelhos (hemácias), iniciando o segundo ciclo de 
reprodução assexuada do parasita, o eritrocítico. Os merozoítas crescem e se trans
formam em esquizontes eritrocíticos que, por sua vez, se transformam em merozoí
tas sangüíneos. As hemácias começam a se romper, liberando os merozoítas, que 
vão invadir novas hemácias, evoluindo para as formas sexuadas do parasita: osga
metócitos. Quando um novo anofelino pica o homem doente, ele se infectará com 
os gametócitos. Inicia-se o ciclo sexuado no inseto, até se formar o zigoto. Começa 
uma nova produção de esporozoítas, que se concentram nas glândulas salivares do 
mosquito, prontos para reiniciar um novo ciclo quando o inseto picar outra pessoa. 

Os sintomas só aparecem quando os merozoítas são libertados, após a destruição 
das hemácias. O doente sente febre e calafrios, que se repetem com regularidade, 
a intervalos que variam entre 36 a 72 horas segundo o plasmódio infectante. Existem 
cerca de cem espécies de plasmódio, das quais 22 infectam macacos e 50 parasitam 
aves ou répteis. São quatro as que parasitam o homem: P. falciparum, P. vivax, P. 
malariae e P. ovale. 

Artemísia trata malária em me
nos tempo 

O Artemeter e o Artesunato, dois novos 
medicamentos extraídos da planta de arte
mísia (Artemisia annua), mostraram-se 2,6 

vezes mais velozes na cura da malária do 
que o quinino, uma das drogas emprega
das no tratamento da doença. Os resulta
dos foram apresentados por Marcos Bou
los, coordenador do grupo de malária da 
Faculdade de Medicina da USP. O chá da 
planta vem sendo usado na China como an
titérmico há mais de dois mil anos. Até o 
momento, a artemísia não havia sido tes
tada cientificamente no Ocidente. 

Os medicamentos foram feitos a partir 
do produto ativo da planta, a artemisini
na, que atua como 'assassino' do Plasmo
dium falciparum. Em menos de 45 horas, 
os parasitas são completamente eliminados 
da corrente sangüínea do doente, enquan
to a droga tradicional leva 97 horas. Bou
los considera os novos medicamentos muito 
importantes no tratamento dos doentes 
mais graves, que precisam de renovação to
tal do sangue para poderem sobreviver, e 
também porque o P. f alciparum se tornou 
resistente a quase todas as drogas atual
mente empregadas. 

Os medicamentos testados em oito pa
cientes graves do Hospital das Clínicas de 
São Paulo não apresentaram sérios efeitos 
colaterais; apenas discreta queda de pres
são e pequenos distúrbios gastrointestinais. 
A partir do próximo mês, as drogas pode
rão ser testadas em campo na Amazônia, 
sob a coordenação da Fundação Nacional 
de Saúde, graças ao material fornecido pelo 
governo chinês para tratamento de 31 mil 
pessoas . O Brasil é o primeiro e único país 
do Ocidente a obter a droga para pesquisa. 

Na trilha dos antimaláricos 
Faz dez anos que o grupo de Henri Vial, 

do laboratório de interações de membranas 
da Universidade de Montpellier (França), 
vem estudando os lipídios, utilizados pelo 
plasmódio na sua multiplicação durante o 
ciclo eritrocítico, com o objetivo de encon
trar novos alvos farmacológicos. Quando 
as pesquisas começaram, não se sabia de 
onde os parasitas tiravam os lipídios para 
sua multiplicação. O grupo de Vial verifi
cou que eles são, na sua.maioria, sintetiza
dos pelos próprios parasitas. Mesmo quan
do a célula parasitada não possui as enzi
mas necessárias para a síntese, os lipídios 
passam a ser fabricados pela maquinaria 
enzimática que o parasita traz consigo. 
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A partir do estudo do metabolismo do 
plasmódio, da caracterização das enzimas 
e da definição das etapas inibidoras, foi 
possível demonstrar que uma interferência 
no metabolismo poderia provocar a morte 
do parasita. Em 1984, o grupo de Vial ve
rificou que o parasita podia ser atingido pe
la inibição da síntese de lipídios com dro
gas disponíveis no mercado. No entanto, 
como essas drogas só agiam em doses mui
to altas, os pesquisadores se juntaram a ou
tros do laboratório de química orgânica da 
mesma universidade para tentar otimizar 
a estrutura das moléculas. No período de 
1986 a 1990, eles conseguiram sintetizar mais 
de uma centena de moléculas, embora sem 
uma melhora sensível de sua atividade. 

Foi somente no ano passado que o gru
po conseguiu encontrar uma série de duas 
ou três moléculas cem vezes mais ativas que 
as precedentes. Os estudos permitiram ob
ter moléculas capazes de agir em concen
trações fracas e que, ao contrário das an
teriores, puderam ser testadas in vivo em 
camundongos . Os novos produtos se mos
traram muito eficazes na cura da malária 
de roedores, provocada tanto pelo P. berg
hei como pelo P. chabaudi, e apresentaram 
um índice terapêutico satisfatório (coefi
ciente de segurança entre a toxicidade da 
dose e a eficácia da droga). Todos os me
canismos de ação dessas moléculas, até en
tão desconhecidos, foram descritos pelos 
pesquisadores de Montpellier. A síntese 
desses produtos traz novas esperanças pa
ra o desenvolvimento de futuras drogas. 

Drogas de plantas brasileiras 
Seis medicamentos obtidos de plantas co

nhecidas pelo folclore popular apresenta
ram atividade intensa contra a malária hu
mana. Os testes foram feitos in vitro, em 
culturas do parasita que causa a malária 
humana, e in vivo, usando camundongos, 
no Centro de Pesquisas René Rachou, da 
Fiocruz, em Minas Gerais, sob a coorde
nação de Antoniana Krettli, professora da 
UFMG e chefe do laboratório de malária 
do Centro de Pesquisas René Rachou . A 
pesquisadora utilizou extratos brutos de 
seis plantas: Acanthospermum australis 
(carrapicho), Lisicinthus speciosus (campa
inha-azul), Ezembeckia febrifuga (quina
quina), Tachia guianensis (quina-verdadei
ra), Vernonia brasiliensis e Eupatorium 
esqualidus. 

As drogas atuam como a tradicional clo
roquina, matando as formas esquizontes 
(quando o parasita já está no sangue) do 
Plasmodiumfalciparum . Como este para-

SETEM BRO DE 1991 
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ó. Entre 1970 e 1979 

• Depois de 1979 

Áreas com P. fa/ciparum resistente à cloroquina, segundo a época em que foram registrados os primeiros casos. (OMS, 
1988) 

sita adquiriu resistência à cloroquinina, o 
uso dessas plantas pode ser muito impor
tante no tratamento da doença. O objeti
vo de Krettli é que a Fiocruz, através do 
Centro de Produção de Bio-Manguinhos, 
assuma o processo de industrialização da 
droga. Nos países desenvolvidos, esse pro
cesso demora cerca de oito anos e conso
me aproximadamente cem milhões de dó
lares, dos testes de toxicologia até a rotu
lagem, venda e conhecimento do produto 
pelo médico. 

Procurando antígenos 
específicos 

Denise Mattei e Artur Scherf, da Unida
de de Parasitologia Experimental do Insti-

. tuto Pasteur de Paris, vêm estudando há 
oito anos o Plasmodium falciparum, res
ponsável pela forma mais grave da malá
ria humana. O parasita invade as células 
vermelhas do sangue (eritrócitos ou hemá
cias) e se multiplica no seu interior. A lo
calização intracelular é, de certa forma, 
vantajosa para o parasita por ser 'inaces
sível' ao sistema imune do hospedeiro. En
tretanto, durante certas fases do ciclo de 
desenvolvimento, o plasmódio sintetiza e 
exporta proteínas para a superfície dos eri
trócitos infectados. Essas proteínas (antí
genos) são vistas como substâncias estra
nhas pelo organismo hospedeiro e induzem 
a produção de anticorpos. Os antígenos de 
superfície poderiam ser futuros candidatos 
para uma vacina antimalárica. 

O trabalho desenvolvido por Mattei e 
Scherf consiste na identificação e caracte-

rização dé proteínas parasitárias expostas 
ao sistema imune. Mattei identificou uma 
proteína denominada Ag332, que é sinte
tizada durante o ciclo intra-eritrocitário do 
P. falciparum. O Ag332 é transportado 
dentro de organelas esféricas até a mem
brana das hemácias. Quando o antígeno é 
exposto na superfície dos eritrócitos, ele 
passa a ser um alvo dos anticorpos. 

As experiências feitas por Scherf de
monstraram que Q antígeno Pfl 1.-1 é ex
pressado (sintetizado) somente nos game
tócitos, que são as formas ingeridas pelo 
mosquito e que asseguram a transmissão 
dos plasmódios. Sua hipótese é a de que es
se antígeno estaria relacionado com a libe
ração dos gametócitos das células verme
lhas, os quais vão formar o gameta. O blo
queio desta etapa do ciclo parasitário tam
bém representa uma forma de combate à 
malária. Os antígenos identificados pelos 
pesquisadores do Pasteur estão sendo tes
tados atualmente em macacos por vacina
ção ativa. 

O porquê da imunidade 
Desconhece-se até hoje a causa pela qual 

as pessoas adquirem imunidade após repe
tidas malárias. Para tentar entender os me
canismos de resistência adquiridos contra 
as formas sangüíneas do parasita, Antonia
na Krettli trabalhou com um modelo ex
perimental em roedores, induzindo a imu
nidade por meio de infecção e tratamento, 
repetindo o processo por três vezes. Em se
guida, isolou células dos animais imunes e 
tentou desenvolver em tubo de ensaio linha-
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gens e clones de células T que pudessem ser 
protetoras. As experiências foram realiza
das pela pesquisadora durante o ano pas
sado no laboratório de Louis Miller dos 
Institutos Nacionais de Saúde (NIH) em Be
thesda, EUA. 

O modelo usado pressupunha que a imu
nidade adquirida fosse mediada exclusiva
mente por células, uma vez que a destrui
ção de linfócitos T do tipo CD4 (auxiliares) 
resultava na eliminação da resistência ad
quirida pelos animais. Os clones obtidos se 
mostraram bens específicos para a malá
ria, mas quando transferidos para animais 
subseqüentemente inoculados não apresen
taram nenhuma capacidade protetora. Os 
resultàdos levaram a pesquisadora a levan
tar a seguinte questão: talvez as células T 
não fossem suficientes para induzir a imu
nidade, sendo necessárias outras células, 
como macrófagos ou células B, e possivel
mente até os próprios anticorpos para pro
teção. 

Já no Brasil, Krettli conseguiu medir a 
proteção mediada por anticorpos usando 
um modelo experimental de anticorpos mo
noclonais contra esporozoítas de Plasmo
dium gallinaceum. Em seu laboratório, foi 
possível observar que há monoclonais ca-

- pazes de neutralizar a infectividade does
porozoíta enquanto que outros são com
pletamente inativos. A partir disso, sua 
equipe conseguiu estabelecer um teste in vi
tro que permite medir esses anticorpos pro
tetores. Os resultados, segundo a pesqui
sadora, ajudarão na definição de uma va
cina protetora ou não protetora. 

Vacina sintética 
Há alguns anos Ruth e Victor Nussenz

weig, junto com seus colaboradores do 
Centro Médico da Universidade de Nova 
York (NYU), testaram uma vacina sintéti
ca, baseada numa seqüência repetitiva com 
um total de 12 aminoácidos (NANP)3 da 
proteína circunsporozoíta (CS). Esta pro
teína, que envolve os esporozoítas, é reco
nhecida pela maior parte dos anticorpos de
tectados em indivíduos vacinados. O pep
tídio sintético (NANP)3 foi conjugado com 
toxóide tetânico (TT) para permitir que fos
se reconhecido pelo sistema imune. Esse to
xóide foi escolhido por ser muito usado na 
vacina antitetânica e não produzir efeitos · 
colaterais indesejáveis. 

Os resultados da vacinação foram par
cialmente satisfatórios, mas a resposta imu
ne foi menos intensa do que a que se tinha 
obtido com animais de laborató~io. Nes
tes (coelhos e camundongos), tal vacina re-
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sultou em alto nível de anticorpos. Acre
dita-se que a diferença no nível de anticor
pos tenha se dado pela administração de 
uma dose muito maior do conjugado 
(NANP)3 - TT nos animais, que não pode 
ser aplicada no homem. Ultrapassando um 
certo nível de toxóide tetânico contido na 
vacina, esta provoca uma reação local se
vera em humanos. 

Uma observação positiva e importànte 
feita nos laboratórios dos Nussenzweig foi 
a de que os anticorpos produzidos pelos in
divíduos vacinados reconheceram não ape
nas o peptídio (NANP)3, como também a 
proteína CS, na superfície dos esporozoí
tas. No entanto, os títulos de anticorpos fo
ram baixos. Só em alguns indivíduos, o 
peptídio foi reconhecido pelas células T au
xiliadoras, importantes na obtenção de um 
alto nível de anticorpos. 

Quanto à proteção, dos três voluntários 
vacinados, um foi totalmente protegido 
contra a picada de mosquitos infectados. 
Os outros dois desenvolveram parasitemia 
consideravelmente mais tarde que os con
troles, levando a concluir que parte dos pa
rasitas foi neutralizada e que a vacina era 
parcialmente eficiente. 

A partir dessas observações, o grupo de 
pesquisadores da NYU passou a identificar 
as regiões da proteína CS que deveriam ser 
incluídas na vacina para que fossem esti
muladas não apenas as células B, que pro
duzem anticorpos, como também as célu
las T, responsáveis pelo aumento do nível 
de anticorpos e pela memória imunológi
ca. Clonando células T de indivíduos va
cinados com esporozoítas, foi possível 
identificar várias regiões (epitopos) da pro
teína CS que seriam importantes incluir na 
formulação da vacina. 

Recentemente, o grupo liderado por 
Ruth Nussenzweig preparou uma vacina to
talmente sintética, um polímero no qual se 
podem colocar epitopos B e T (seqüências 
lineares de seis ou mais aminoácidos), que 
estimulam a produção de anticorpos e de 
células T auxiliares, sem necessidade de se 
acoplar o toxóide, usado anteriormente. 
Usando o polímero do Plasmodium berg
hey (malária de roedores), os pesquisado
res observaram uma proteção bastante ex
tensa nos camundongos vacinados. No mo
mento, a equipe está imunizando camun
dongos com seqüências baseadas na pro
teína CS de parasitas de malária humana 

Estrutura de urna rosácea ou rnerócito no interior de um glóbulo vermelho do sangue. Os merozoítas filhos foram apanha
dos pelo corte em diferentes planos ou direções e mostram, portanto, aspectos diversos das mesmas estruturas. Ci -
citóstorna; Co - complexo apical com as roptrias (R) e micronernas (rnn); CR - citoplasma residual onde ficam retidos 
todos os vacúolos com pigmento malárico (Vp) após a separação dos merozoítas; drn - membrana interna dupla e fenes
trada; He - hemácia; rn - membrana externa; rnt - microtúbulos situados sob a membrana interna e irradiando-se do com-
plexo apical; N - núcleo; M - rnitocôndrias. · 
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a fim de selecionar os polímeros mais imu
nogênicos, prevendo-se sua verificação em 
humanos num futuro próximo. 

Há pouco tempo, foram descritos no la
boratório de Ruth clones de células citotó
xicas, que reconhecem a proteína CS, e que 
atuam inibindo as formas hepáticas do pa
rasita. Transferidas para camundongos 
normais, essas células citotóxicas protegem 
contra a infecção pelo plasmódio. 

Segundo a pesquisadora, resta demons
trar que células citotóxicas funcionam tam
bém no homem como parte do mecanismo 
protetor contra a malária. "Nesta eventua
lidade, torna-se importante determinar o 
melhor modo de induzir essas células cito
tóxicas, assim como os outros mecanismos 
protetores. Por isto, se contemplam para 
o futuro próximo tentativas adicionais de 
vacinação humana, usando não só vaci~as 
sintéticas, mas também vacinas recombi
nantes (produzidas por engenharia genéti
ca), baseadas na proteína CS", comenta. 

Malária de macacos no Brasil 
A primeira descoberta de malária em ma

cacos no continente americano data de 
1908, quando um Cacaio calvus (macaco
inglês), proveniente do Amazonas, foi exa
minado na Alemanha. Os testes detectaram 
Plasmodium brasilianum, cuja morfologia 
é similar à do Plasmodium malariae encon
trado em humanos. Esse plasmódio só foi 
identificado no Brasil 56 anos depois. 

Em 1951, verificou-se a existência no país 
do Plasmodium simium, de periodicidade 
ternária, encontrado dez anos antes em 
Alouatta fusca (macacos bugio ou guari
ba), ao qual se tinha dado o nome de Plas
modium brasilianum, de periodicidade 
quaternária. Até agora, só foram encon
tradas essas duas espécies em macacos. 

Em 1963, Leônidas M. Deane, do Depar
tamento de Entomologia da Fiocruz, acei
tou coordenar um estudo sobre malária de 
macacos no Brasil, após verificar a inf ec
ção num bugio, capturado na serra da Can
tareira, a 25 km da Escola de Medicina de 
São Paulo. A distribuição geográfica de 
malária de macacos foi por ele analisada 
em 118 localidades de quase todos os esta
dos do Brasil, com exceção do Rio Gran
de do Norte e da Paraíba, no Nordeste. 

Dos 4.585 primatas examinados, 655 
(14.J°OJo) apresentaram parasitas de malária 
no sangue. As taxas de infecção variavam 
nas diferentes regiões. Na Amazônia, a ta
xa foi de 10,1 OJo; no Nordeste, onde flores
tas e primatas são escassos, não se encon
trou nenhum animal infectado; também 
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não houve infecção no Centro-Oeste. O Su
deste apresentou a maior taxa, de 35,60/o, 
e o Sul teve 17,90/o de animais infectados. 

Quanto aos parasitas, as maiores infec
ções foram por Plasmodium brasilianum 
(73,90/o) e Plasmodium simium (17,70/o). Na 
Amazônia, a única espécie identificada foi 
a P. brasilianum. No Sudeste, a proporção 
foi de 46,30/o para o P. brasilianum e 37,50/o 
para o P. simium, enquanto no Sul, foi de 
33,30/o e 42,40/o respectivamente. O estado 
de Minas Gerais não apresentou nenhum 
primata infectado. 

O levantamento de Deane aponta o Bra
sil como o país que possui a mais variada 
fauna de macacos do mundo, sendo as fa
mílias dos Cebidae (macacos-verdadeiros) 
e dos Callitrichidae as mais freqüentes no 
país. Estas duas famílias apresentaram ta
xas diferentes de infecção: 160/o para a pri
meira e 0,80/o para a segunda. O P. brasi
lianum foi encontrado em todos os gêne
ros de Cebidae, com exceção dos Aotus, 
e somente no gênero Saguinus dos Calli
trichidae. O P. simium só foi encontrado 
nos gêneros Alouatta e Brachyteles (maca
co-cabeludo). 

A identificação dos mosquitos foi feita 
em várias regiões do país. Na Cantareira, 
encontrou-se o Anopheles cruzi que repre
senta 940/o dos anofelinos; 990/o desta espé
cie são acrodendrofílicos (suscetíveis à 
transmissão do parasita de macacos). No 
Norte, foi identificado o Anopheles darlingi 
como um possível vetor de parasita de ma
cacos, mas com uma distribuição geográfi
ca e uma freqüência que nem sempre coin
cidem com a malária de macacos. Segun
do Deane, os anof elinos responsáveis pela 
transmissão dos plasmódios de macacos na 
Amazônia ainda devem ser identificados. 

Ciência em dia 

Fêmea de mosquito Aedes 
sugando o sangue da pele 
humana. Varredura de 
microscopia eletrônica 
aumentada 45 vezes. 

Malária como zoonose? 
Durante uma pesquisa para identificação 

dos vetores da malária no estado do Pará, 
Merda Arruda, do Departamento de En
tomologia da Fiocruz, encontrou, através 
da dissecção manual, vários mosquitos in
fectados. Estes mosquitos, porém, apresen
taram resposta negativa quando testados 
com anticorpos monoclonais, anti-P. fal
ciparum e anti-P. vivax, através de uma téc
nica muito sensível e específica, IRMA (ra
dioimuno-ensaio ). A discordância entre os 
dois testes sugeria, segundo a pesquisado
ra da Fiocruz, a existência de outra espé
cie de malária na região. 

Sabe-se pela literatura que o P. brasilia
num é uma espécie enzoótica entre os ma
cacos da Amazônia. Como este plasmódio 
é capaz de causar infecção experimental no 
homem, L. Deane e colaboradores come
çaram a especular sobre a possibilidade de 
infecção natural do homem por plasmódio 
simiano. Morfologicamente, tanto no de
senvolvimento exo-eritrocítico (no fígado) 
como no ciclo eritrocítico (no sangue) e no 
esporogônico (no mosquito), o P. brasilia
num é indistinguível de uma das malárias 
humanas, o P. malariae. Essa semelhança 
em nível microscópico levou a supor que 
o P. brasilianum é uma cepa do P. mala
riae, que se adaptou ao organismo dos ma
cacos do Novo Mundo. 

Recentemente, outros dados levantados 
por pesquisadores no estudo do seqüencia
mento do ADN da proteína-CS (circunspo
rozoítica) apontaram uma grande seme
lhança antigênica entre os genes correspon
dentes ao P. malariae e ao P. brasilianum. 
Demonstrou-se também que os domínios 
das pequenas porções da subunidade ribos-
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somai do ARN, os quais são altamente es
pecíficos no gênero Plasmodium, são co
muns a essas duas espécies plasmodiais. 

Arruda direcionou seu estudo no senti
do de elucidar duas questões: se os maca
cos estariam servindo de reservatório para 
a preservação de focos de plasmódios hu
manos e se estaria ocorrendo uma zoono
se (transmissão do macaco para o homem) 
ou uma antroponose naquela região. 

Como nessa época estava em andamen
to uma operação de salvamento de diferen
tes espécies animais para áreas não inun
dadas durante o enchimento do reservató
rio da usina hidrelétrica de Tucuruí, o gru
po da Fiocruz pôde examinar o sangue de 
2.046 macacos que estavam sendo transf e
ridos para verificar se os macacos da região 
estavam infectados com malária. Os pes
quisadores encontraram plasmódios aná
logos ao P. brasilianum em sete espécies ou 
su-bespécies de primatas, algumas com ta
xa de infecção superior a 18%. 

A equipe resolveu então realizar um le
vantamento soro-epidemiológico em popu
lações indígenas isoladas (Arara, Paraka
nã, Asurini e Metuktire), residentes nessa 
mesma área. Pela sua localização e cons
tante contato com macacos, as tribos apre
sentam uma condição epidemiológica ca
paz de ajudar a esclarecer, em nível de co
munidade, a possibilidade de infecção na
tural do homem por esse plasmódio. 

O estudo, que durou três anos, avaliou 
as espécies plasmodiais e o índice parasi
tário de cada indivíduo pelo exame da go
ta espessa e da gota estirada ou esfregaço. 
As amostras do soro foram analisadas, 
com a colaboração de Ruth Nussenzweig, 
em Nova York. 

Contrastando com a baixa parasitemia 
encontrada em todas as tribos para os três 
plasmódios estudados, a prevalência de an
ticorpos antiformas sangüíneas ( os índios 
desenvolveram a doença) e antiesporozoí
tas (as pessoas foram infectadas sucessiva
mente) para o P. brasilianum foi muito al
ta. Os índios das tribos Asurini e Metukti
re apresentaram os níveis mais elevados: a 
prevalência dos anticorpos antiformas san
güíneas para o P. brasilianum foi respecti
vamente de 90 e 95%. 

Essa prevalência é um achado original, 
que se torna mais evidente quando compa
rada aos dados da Superintendência de 
Campanhas de Saúde Publica (SUCAM). 
Em 1987, ano que a pesquisadora usou co
mo referência, a SUCAM registrou apenas 
nove casos de pessoas infectadas com o 
P. malariae na região. Segundo ela, adis
crepância de dados pode ser atribuída a três 
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hipóteses: 1) à utilização de testes soroló
gicos reconhecidamente mais sensíveis e es
pecíficos que a gota espessa; 2) à supres
são do P. malariae pelo P. fa/ciparum; nes
te caso os exames indicaram apenas a in
fecção pelo plasmódio predominante; 3) ou 
simplesmente a erro de diagnóstico. 

Diante desses resultados, Arruda resol
veu examinar também amostras de soro de 
imigrantes em Rondônia e de doadores de 
sangue do estado do Pará. Constatou que 
a infecção pelo P. malariae não se restrin
gia às populações indígenas: foi encontra
do um número significativo de indivíduos 
com anticorpos contra esse plasmódio, su
gerindo sua difusão pela Amazônia. 

Juntando esses dados com os encontra
dos por outros pesquisadores, Arruda con
cluiu que provavelmente está ocorrendo 
uma zoonose na região amazônica e que os 
macacos constituem um reservatório des
sa espécie de malária humana. Essa cons
tatação, na opinião da pesquisadora, leva 
a exigir da SUCAM um controle mais rígi
do nos exames de sangue realizados, prin
cipalmente porque o P. ma/ariae é, pela sua 
cronicidade, facilmente disseminado atra
vés dos bancos de sangue. 

Vacina colombiana 
em teste no Brasil 

A terceira e última dose da vacina colom
biana contra a malária, desenvolvida por 
Manuel Patarroyo, do Instituto de Imuno
logia da Universidade Nacional da Colôm
bfa, foi aplicada em 23 de agosto último em 
1.200 habitantes da cidade de Costa Mar
ques, em Rondônia. A vacina está sendo 
testada no Brasil, com um grupo controle 
(metade das pessoas recebem outra vacina 
que não a antimalárica) exigido pelo Mi
nistério da Saúde. Os testes estão sob ares
ponsabilidade de Aloisio Prata e Eduardo 
Tosta, da UnB, Marcos Boulos, da USP e 
do próprio ministério (ver 'A fé move mon
tanhas', em Ciência Hoje n~ 48, p. 22). 

As três doses subcutâneas de 2 mg cada, 
absorvidas em hidróxido de alumínio, de
vem ser ministradas dentro do seguinte cro
nograma: dia 1, primeira dose, dia 30, a se
gunda e, seis meses depois, a terceira. Se
gundo Patarroyo, a eficácia da vacina só 
poderá ser verificada, após um ano, a par
tir da última aplicação. 

Na Colômbia, 15.635 pessoas foram va
cinadas até junho de 1990 .. Após a terceira 
dose, a vacina alcançou uma proteção de 
65,3% para o P. falciparum e 76,2% para 
o P. vivax. Um ano depois da última apli
cação, o pesquisador constatou uma eficá-

eia de 51 % , o que considera um índice al
to de proteção. Até agora, não foram re
gistrados efeitos colaterais. 

Uma análise populacional preliminar fei
ta com os dados de três localidades dife
rentes - Tumaco e La Tola na Colômbia 
e Majadas na Venezuela - por Osvaldo 
Sant' Anna, do Instituto Butantan, mostrou 
que as populações vacinadas apresentaram 
produção de anticorpos (em torno de 70% 
dos indivíduos). A partir dos dados levan• 
tados, Sant' Anna sugere que a produção 
de anticorpos seja controlada por herança 
poligênica e estima em cinco o número de 
genes responsáveis pela resposta à vacina. 

Segundo Patarroyo, a eficácia da vaci
na pode variar de região para região por
que depende do índice da endemicidade de 
uma determinada população. "Os anticor
pos criados contra a doença por algumas 
pessoas podem invalidar o efeito da vaci
na", admite. Por isso, na sua opinião, a 
melhor forma de prevenir as pessoas é a va
cinação desde crianças, entre um e cinco 
anos de idade, com meia dose (1 mg). 

Células vermelhas do sangue rompidas pela divisão do plas
módio da malária. Varredura de microscopia eletrónica. 

Na luta contra os esporozoítas 
Desenvolver uma vacina que ataque o pa

rasita na sua primeira fase de infecção, an
tes de invadir as células vermelhas do san
gue (ciclo pré-eritrocítico) para impedir a 
sua chegada ao fígado, é o objetivo de Ste
phen Hoffman, diretor do programa de 
malária do Instituto de Pesqu-isas da Ma
rinha, Bethesda (EUA). A razão de sua pes
quisa se-concentrar nessa fase do ciclo se 
explica pelo sucesso das experiências feitas 
com imunização em camundongos, maca
cos e humanos com o esporozoíta atenua
do (irradiado): todos os indivíduos se mos
traram completamente protegidos contra a 
malária. 
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Uma das preocupações de Hoffman é 
elucidar o que ocorre quando se empregam 
esporozoítas irradiados para a imunização 
de indivíduos e descobrir a molécula, en
tre as tantas que compõem o esporozoíta, 
contra a qual se induz a resposta imune. 
Os testes feitos por sua equipe em càmun
dongos indicaram que os linfócitos T ci
totóxicos são as células responsáveis pe
la-imunidade obtida com esporozoítas ir
radiados. 

Hoffman dedicou-se durante anos à pro
dução de uma vacina baseada na proteína 
CS ( circunsporozoíta) para tentar induzir 
as células T citotóxicas, mas o sucesso foi 
parcial: nunca atingiu uma proteção com
pleta como a obtida com o esporozoíta ir
radiado. Numa árdua procura por uma ou
tra proteína que estivesse envolvida no pro
cesso de imunização, sua equipe descobriu 
há poucos meses a proteína que chamou de 
CS II (circunsporozoíta II), que também 
protegeu parcialmente os camundongos. Os 
pesquisadores constataram que não havia 
mais imunidade ao retirar as células T ci
totóxicas. 

Combinando as duas vacinas (CS I e CS 
II), o grupo verificou uma proteção de 
100% em camundongos. Quando tratados 
com anticorpos para eliminação das célu
las citotóxicas, os animais perdiam comple
tamente a proteção. Embora os resultados 
sejam animadores, Hoffman identifica dois 
problemas no desenvolvimento de uma va
cina humana. O primeiro seria descobrir a 
proteína CS II em humanos - o que ele 
acredita já ter feito, porém sem uma cer
teza científica para a pronta divulgação dos 
resultados - e o segundo seria, uma vez 
descoberta a proteína, conseguir induzir o 
mesmo tipo de imunidade que foi obtida 
em camundongos. 

Uma outra experiência bem-sucedida, 
realizada pela equipe de Bethesda, foi a in
trodução do gene da proteína CS em célu
las de tumores de camundongos, com o ob
jetivo de produzir essas proteínas dentro 
das células. Uma vez fabricadas, as proteí
nas colocadas na superfície das células de 
animais são facilmente reconhecidas pelos 
linfócitos T. Foram necessários cinco anos 
para obter a proteção em camundongos. O 
próximo passo da equipe é pensar como 
transpor isso para o sistema humano. A cé
lula tumoral para a produção de antígenos 
poderia ser substituída, na opinião de 
Hoffman, por vetores vivos (bactérias ou 
vírus) inócuos para o ser humano, como 
o vírus atenuado da varíola. Estes vetores 
seriam inoculados nas pessoas para produ
zir a proteína em questão. 
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Segundo ele, o ideal seria ter uma respos
ta imune que eliminasse o máximo possí
vel de esporozoítas na circulação sangüí
nea antes de alcançar o fígado. "Supondo 
que a infecção ocorra com cem parasitas 
e a vacina fosse capaz de eliminar 90 deles 
no ciclo pré-eritrocítico, ainda sobrariam 
dez no fígado, dos quais nove seriam ex
terminados com as células T citotóxicas e 
um poderia ser facilmente eliminado na 
corrente sangüínea'', imagina. 

Babesiose no Brasil 
Conhecida nas Américas como 'tristeza 

bovina', a babesiose é uma doença de ani
mais, causada por protozoários do gênero 
Babesia e transmitida por carrapatos. Há 
mais de 70 espécies de babésia, que atacam 
principalmente bovinos, eqüinos, suínos e 
cães, e que são específicas para cada ani
mal. A babesiose bovina está presente em 
todos os continentes, mas sua ação é mais 
devastadora nas áreas tropicais e subtro
picais, causando sérios prejuízos econômi
cos. Calcula-se que só nos Estados Unidos 
as perdas cheguem a 450 milhões de dóla
res por ano. A presença do carrapato em 
todos os estados brasileiros permite supor 
que a doença exista em todo o território na
cional: 70% dos 120 milhões de cabeças de 
gado bovino estão inf ectados. Em zona en
dêmica, a babesiose não é letal ( o animal 
vai adquirindo imunidade, após repetidas 
infecções), mas nas regiões onde o carra
pato não está presente em alguns períodos 
do ano o gado é muito mais suscetível à in
fecção, podendo até morrer. Os _meios de 
controle da doença consistem basicamen
te na eliminação do carrapato. 

O grupo de Joaquim Patarroyo, da Uni
versidade de Viçosa (MG), vem pesquisan
do antígenos de babésia com o objetivo de 
obter uma vacina molecular, mas os estu
dos encontram-se ainda em estágio preli
minar. Luiz Osaki, da Universidade Fede
ral do Rio Grande do Sul, também realiza 
estudos nesse sentido. A única vacina exis
tente hoje é uma vacina viva, feita a partir 
do organismo atenuado. Dois grupos de 
pesquisa - um da Universidade Federal de 
Mato Grosso e outro da Faculdade de Ve
terinária de Pelotas (RS) - estão traba
lhando na atenuação de cepas de babésia. 
O grupo de Pelotas, liderado por Sergio Sil
va da Silva, já está realizando testes de 
campo com a cepa atenuada. 

Na Europa e nos Estados Unidos já fo
ram registrados cerca de 200 casos de ba
besiose humana, a maioria atingida por pa
_rasitas de roedores. 

Ciência em dia 

Respostas aos antígenos 
Uma d~terminada proteína depositada 

pelo Plasmodium falciparum nas membra
nas dos glóbulos vermelhos inf ectados vem 
sendo estudada pelo grupo de Peter Perl
mann, do Departamento de Imunologia da 
Universidade de Estocolmo (Suécia), por 
acreditar que ela pode constituir um impor
tante antígeno de proteção. Perlmann e 
seus colegas examinaram essa proteína em 
suas mínimas partes para poder descobrir 
quais as regiões da molécula que poderiam 
induzir a resposta imune através da forma
ção de anticorpos e da resposta mediada 
por células . 

Estudando os fatores que regulam uma 
maior ou menor resposta imune - os tra
balhos foram feitos comparando a respos
ta de gêmeos univitelinos e heterozigotos 
- , os pesquisadores concluíram que há as
pectos genéticos que influem nesse proces
so. As limitações genéticas, segundo Perl
mann, devem ser superadas para poder se 
desenvolver uma vacina eficaz. ''Para isto 
também é importante obter uma mistura 
de diferentes antígenos, de modo a garan
tir a boa resposta na maioria da popula
ção", explica. 

Um outro aspecto relevante, na opinião 
de Perlmann, é a memória imunológica do 
organismo que ocorre quando a pessoa é 
inf ectada pela segunda vez e começa a pro
dução de anticorpos de forma imediata e 
mais intensa e, por isso, sua equipe está ten
tando descobrir qual a parte da proteína 
do plasmódio que induz a memória nas cé
lulas brancas (linfócitos). 

Vacina humana até o ano 2000 
''Estou confiante de que no decorrer des

ta década teremos uma vacina efetiva pa
ra uso humano". A afirmação de Luiz Hil
debrando Pereira da Silva, do Instituto 
Pasteur de Paris, se baseia nas últimas pes
quisas desenvolvidas pelo seu laboratório. 
O seu grupo conseguiu identificar cinco an
tígenos diferentes, que foram reconhecidos 
de forma muito específica pelos anticorpos 
de indivíduos adultos protegidos. Hilde
brando trabalhou durante dois anos na re
gião endêmica do Senegal - onde toda a 
população é inf ectada com P. falciparum 
- para estudar os mecanismos de aquisi
ção de proteção. Eie está agora constituin
do uma soroteca para poder co111parar a 
reação imune dos indivíduos adultos com 
os diferentes antígenos do P. falciparum, 
para os quais já possui resultados de indu
ção de imunidade em macacos. 
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O grupo de Hildebrando conseguiu iden
tificar também os mecanismos básicos de 
proteção por anticorpos em macacos e em 
homens. "Não são anticorpos neutraliza
dores que destroem diretamente o parasi
ta," explica Hildebrando, "são anticorpos 
que medeiam a ação celular de macrófa
gos através de mecanismos de fagocitose ou 
de citotoxicidade". O importante é que o 
antígeno seja capaz de induzir anticorpos 
de subclasses específicas que, no caso do 
macaco, se identificam por um anticorpo 
monoclonal específico. e, no caso do ho
mem, se identifica com as imunoglobuli
nas G das classes 1 e 3 (IgG1 e IgG3). Es
ses estudos de um mecanismo de proteção 
relacionado com a fagocitose e com a ci
totoxicidade, que depende do anticorpo da 
classe IgG e das subclasses G1 e G3 , ainda 
estão em desenvolvimento. Tanto a estru
tura dos antígenos como as moléculas que 
são empregadas na vacinação (as chama
das substâncias adjuvantes ou as citoqui
nas específicas) estão sendo estudadas pe
los pesquisadores do Instituto Pasteur. 
Atualmente, eles trabalham com molécu
las sintetizadas a partir de segmentos de genes 
do parasita clonado em Eschericchia coli 

para induzir proteções parciais em macacos. 

Vacina altruísta 

Um tipo de vacina que interrompe o ci
clo de transmissão da malária está sendo 
desenvolvida pela equipe de David Kaslow, 
do Instituto Nacional de Alergia e Doen
ças Infecciosas, em Bethesda (EUA). A va
cina atua na fase sexuada do parasita, 
quando este já deixou o ciclo no homem 
e se instala no intestino do mosquito, im
pedindo que ele contamine um novo hos
pedeiro. 

Kaslow utilizou anticorpos monoclonais 
para purificar uma proteína de superfície 
que fosse capaz de produzir anticorpos pa
ra o bloqueio da transmissão. Quando tes
tada em bactérias, a proteína não produ
ziu anticorpos em coelhos ou camundon
gos. Em células de mamíferos, usando o 
vírus da varíola vivo, ela também não foi 
capaz de bloquear a transmissão. Mas imu
nizando camundongos por três vezes segui
das com esse mesmo vírus, os animais apre
sentaram anticorpos bloqueadores. 

O pesquisador de Bethesda decidiu tes
tar, em fermentos, um modo mais conven
cional para produzir a vacina (em que se 
usa uma proteína rec�mbinante em vez de 
vírus) e descobriu que, após três imuniza
ções, ocorreu o bloqueio da transmissão, 
tanto em camundongos como em macacos. 
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A experiência foi feita com adjuvantes po
derosos (substâncias que misturadas à pro
teína reforçam a resposta imune). O pro
blema, segundo Kaslow, é que esses adju
vantes não podem ser usados em humanos 
por provocar uma reação local muito for
te. Ele pesquisa no momento um adjuvan
te inócuo que auxilie na produção da mes
ma atividade de bloqueio. Recentemente, 
descobriu que o alúmen, usado em diver
sas vacinas por não provocar reação inten
sa, é um bom adjuvante bloqueador da 
transmissão. 

Os resultados, na opinião de Kaslow, são 
encorajadores embora o desenvolvimento 
de uma vacina desse tipo constitua, num 
certo sentido, uma atitude altruísta porque 
ela não protege a pessoa vacinada, mas as 
próximas que poderiam vir a se contami
nar. Como uma boa parte da comunidade 
infectada é constituída por crianças, elas 
são, para ele, o alvo número um dessa va
cina. 

Walter Reed testa 

diversas vacinas 

Pesquisadores do Centro Médico Walter 
Reed (EUA) estão testando diversas vaci
nas antimaláricas. A vacina injetável ba
seada na proteína CS ( circunsporozoítica, 
a camada que envolve a forma infectante 
do plasmódio), desenvolvida no próprio 
centro médico, obteve até agora os seguin
tes resultados: entre os três voluntários va
cinados no Hospital Johns Hopkins, expos
tos em seguida à picada do mosquito, um 
apresentou proteção completa. Os testes 
para a vacina desenvolvida pela Marinha 
dos Estados Unidos também apresentaram 
330/o de proteção. 

Uma outra vacina está em fase de ensaios 
de campo. Na África, cem pessoas foram 
imunizadas e, na Tailândia, a vacina foi 
aplicada em 120 soldados. O estudo termi
nou em maio, mas ainda não se conhecem 
todos os resultados. Os ·testes feitos são do 
tipo duplo cego placebo (no grupo desta
cado não se sabe quem recebeu a vacina). 

Até agora, as vacinas testadas em huma
nos no Walter Reed apresentaram a mes
ma proteção: aproximadamente 30%. "A 
diferença", explica Gerald Sadoff, do cen
tro, "é que, para algumas vacinas, o nú
mero de pessoas que tem resposta imune 
varia". Antigamente, entre dez vacinados, 
três apresentavam resposta e apenas um era 
protegido. Posteriormente, testando outras 
vacinas, sete a oito pessoas chegaram a res
ponder e somente tr�s foram protegidos. 

Hoje, todos os imunizados respondem, 
mas apenas 30% são protegidos. 

A partir da descoberta de que a proteína 
CS é constituída de uma parte repetitiva 
(aminoácidos que se repetem) e uma parte 
lateral ou conjugada (sem repetição), os 
pesquisadores concluíram que as vacinas 
empregadas estariam provocando anticor
pos apenas contra a parte repetitiva (razão 
por que somente um terço das pessoas es
taria protegido), sendo necessária a produ
ção de anticorpos contra a parte lateral. A 
partir dessa hipótese, o grupo de Sadoff es
tá desenvolvendo uma vacina capaz de pro
vocar a formação de anticorpos contra as 
duas regiões da proteína CS. Paralelamente 
a isso, os pesquisadores do Walter Reed 
clonaram o gene para a região lateral da 
CS na vacina contra a hepatite B e obtive
ram uma vacina combinada contra hepa
tite e malária. Quando testada em maca
cos, estes apresentaram formação de anti
corpos contra as regiões lateral e repetiti
va e contra a hepatite B. Segundo Sadoff, 
a nova vacina será testada em breve em 20 

· voluntários. 
Experiências também foram feitas clo

nando o gene da CS inteira (parte repetiti
va e conjugada) em Sa/monella atenuada, 
bactéria que se pode administrar por via 
oral. Cerca de 75% ds camundongos 'ali
mentados' com esta Salmonella e expostos 
à malária ficaram protegidos, mas não pro
duziram anticorpos. Fabricaram células 
CD8, células T citotóxicas classe 1, chama
das células assassinas. 

A vacina colombiana, de M. Patarroyo, 
foi testada no centro médico em coelhos, 
com bons resultados. Ela será testada em 
humanos nos Estados Unidos e depois ·se
rão feitos ensaios de campo. Segundo Sa
doff, algumas questões envolvidas na fa� 
bricação dessa vacina precisam ser revistas 
para atender às normas da Administração 
para Alimentos e Medicamentos (FDA) dos 
Estados Unidos. Ele acredita que o maior 
problema da vacina de Patarroyo é a difi
culdade de sua avaliação clínica, porque ela 
age na segunda fase da doença, quando o 
parasita está no sangue e a pessoa já apre
sentou os sintomas. 

COBERTURA DE ALICIA IVANISSEVICH E 

MICHELINE NUSSENZVEIG 

CIÊNCIA HOJE, RIO DE JANEIRO 
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MAJEMÃTICA 
EM DEBATE 

São raras, as. . oportunidades de, nur,:i 
só encontro. se abordarem todas as 
áreas da matemáticá pura e aplicada. 
Uma dela$ foi o XVIII Colóquio Brasileiro 
de Matemática, realizado de 22 a 26 de ' 
julho no i!Jnstituto de Matemática Pulei 
e Aplicada (IMPA), que reuniu cerca 
de mil pesquisadores do Brasil e do 
exterior. O propósito do encontro foi 'l 
abrir mão de, um tema geral, justamente 
para poder 'congregar os mais importâ~tes · 
trabalh(?S em <J,iversas áreas: geometria 
algébrica, equações diferenciaisparc1ais, 
teoria de números, geometria 
dijererzcial, álgebra, teoria da computaçãq.,, · 
teoria d~ algoritmos, pesquisa operacional, 
econoniiamhtemática, t<Jpologia e .s,istemas. 
dinâmicos. , 

A estr,utur.a,, do c~lóqu~o, que s,e , 
,realiza }Je,dois em dois anos, foi ' 
bastante modificada nessa oportunidade. 
Uma das mais· importantes novidades 1 
foi a grande participação de jovens i 
pesquisado rés, aos quais fo{ especialm<::'}te 1 
dedicada uma série de palestras de . 1 
divulgação.s Jylinistraram-se 11 c11.rso~ J, 

de especialização durante o encontro. ! 
Para se· l· ecioná-los, os. autor~s tiveram. .

1

!. 
que escrever previamente um resumo 
sobre ó curso a ser dado e apresentar 
produção original. Esse material, 
freqüentemente editado em livros, é 
de extrema importância para a f armação 
de uma literatura nacional na área. 

Outro ponto de destaque foram qs 
palestras plenárias, em que matemático~ Í 
de relevo apresentar~m tópicos de pesquisa ; 
atuais. Foi significativa a.participação i 
de pesquisadores es. t.ran.ge•1.·r. os, - da . 1 
Dinamarca, Suíça, . Estados Unidos, 
Hungria e Israel. 

Houve novidaçJe também na maneirq 1 
de distribuição dos apr. oximadame• n. te · . 
500 aux11ios (CNPq, Finep e Fapesp) . .. 

Estabeleceu-se uma rede. co··. m. posta .. P·º·.·. r l 
dois ou três especialistas de cada . ., . f 
universidade brasileira para julgar, entre •··" 
os inscritos, aqueles que mais os mereciam. 

A seguir, apresentamos alguns trabalhos 
de destaque. 

SETEMBRO DE 1991 

Demonstracões interativas 
e algoritmo·s de aproximação 

Autor de importantes trabalhos em com
binatória e teoria da computação, Laslo 
Lovász, da Universidade Loránd Eotvõs, 
de Budapeste (Hungria), fez uma conferên
cia sobre a evolução recente da pesquisa em 
ciência da computação. Ele usou a corte do 
rei Artur como o cenário para caracterizar 
os problemas, aslinguagens e sua hierar
quia quanto à complexidade. 

Na proposição de Lovász, o primeiro 
problema (de emparelhamentos) surge quan
do o rei Artur resolve celebrar casamentos 
entre 120 cavaleiros e 120 damas da corte. 
Valendo-se de seus poderes, o mago Mer
lin descobre que nenhum dos 120 empare
lhamentos possíveis resulta em casais com
patíveis, mostrando para Artur que 76 ca
valeiros despertam o interesse de apenas 75 
damas. 

Um segundo problema apresentado pe
lo pesquisador húngaro consiste em acomo
dar os 120 cavaleiros em torno da mesa
redonda sem que pares de gênios incom
patíveis ocupem cadeiras adjacentes. No
vamente a mágica de Merlin aponta para 
a impossibilidade de distribuir os lugares, 
embora esse fato não seja de tão simples 
demonstração. 

A partir desses problemas, Lovász cons
trói a conhecida classificação de problemas 
com respeito a sua complexidade. A classe 
Pengloba os problemas que podem serre
solvidos em tempo polinomial (tempo do
minado por alguma potência do 'tamanho' 
do problema); a classe NP reúne os pro
blemas para os quais, dada uma solução, 
deve-se comprovar que ela de fato resolve 
o problema em tempo polinomial; e a classe 
co-NP contém os problemas em que a ine
xistência de uma solução pode ser demons
trada em tempo polinomial. 

Uma das mais importantes questões em 
aberto atualmente na matemática diz res
peito à hipótese de que P = NP = co-NP, 
e que a interseção de NP e co-NP contenha 
propriamente P. O primeiro problema do 
rei Artur estaria em co-NP (na realidade es
tá em P). Já o segundo, por não se encon
trar em co-NP, é de resolução mais difícil. 

Um terceiro problema não contido em 
co-NP se coloca pàra Artur: dados dois 
grafos (diagramas), deve-se determinar se 
eles são isomorfos. Mais uma vez, Merlin 
sabe que a resposta é não, mas não conse
gue comprová-la de maneira simples. Pa
ra convencer Artur, sugere o seguinte jo
go: o rei deve escolher um dos grafos e 
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desenhá-lo de maneira diferente; Merlin~ 
usando sua mágica, descobre de qual dos 
dois grafos se originou o novo desenho. Re
petindo o jogo cem vezes, o mago tem, por 
sorte, uma probabilidade de 2-100 de acer
tar sempre e, assim, Artur fica convenci
do de que os grafos não são isomorfos. Pa
ra sua demonstração, Merlin se valeu de 
um 'protocolo randomizado interativo', 
conseguindo caracterizar em tempo polino
mial a solução de um problema que não es
tá em co-NP. 

A partir dessas considerações, Lovász 
descreveu o avanço que esse tipo de demons
trações teve nos últimos dois anos, apon
tando para seus surpreendentes resultados. 
Ele citou como;exemplo a comprovação da 
existência de protocolos interativos polino
miais para quaisquer problemas de classe 
P-espaço, uma classe de problemas que in
clui NP e co-NP, em que uma solução po
de ser certificada usando espaço (memória) 
polinomial com tempo qualquer. Lovász 
examinou esquemas mais complexos e des
creveu a enorme atividade que existe hoje 
nessa área de pesquisa, com resultados cu
jo potencial ainda não foi bem avaliado, 
mas com conseqüências importantes tanto 
do ponto de vista teórico como prático. 

Aplicações que preservam 
áreas 

Problemas de mecânica celeste, como a 
estabilidade do sistema solar, estão asso
ciados às transformações de uma determi
nada superfície que mantêm a sua área inal
terada. J ürgen Moser, da Escola Politéc
nica Federal (ETH) de Zurique (Suíça), fa
lou durante o colóquio sobre essas diver
sas aplicações que preservam áreas. 

Motivado por questões como esta, Poin
caré, um dos grandes matemáticos de to
dos os tempos, afirmou no início do sécu
lo que a transformação de um anel (cuja 
fronteira, por exemplo, fosse formada por 
dois círculos concêntricos), que preserva a 
área e gira os dois círculos em sentidos 
opostos, apresenta um ponto fixo (inalte
rado pela transformação) no interior do 
anel. Essa hipótese foi comprovada por 
Birkhoff alguns anos depois. 

Considerando iterados dessa aplicação 
(quando a repetimos várias vezes sucessi
vamente), é fácil ver que ela de fato tem 
que ter muitos pontos periódicos, isto é, fi
xos para esses iterados. As transformações 
que giram os círculos com 'velocidade' 
crescente de acordo com seu raio chamam
se twists (torções). Ligada a modelos da 
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teoria cinética dos gases, existia a idéia de 
que a maioria das transformações que pre
servam áreas deveria 'misturar' muito as 
trajetórias dos pontos, não permitindo a 
existência de conjuntos invariantes com 
medida positiva. No início dos anos 60, 
Kolmogorov, Arnold e Moser mostraram 
que essa hipótese era falsa para transfor
mações twist que preservam áreas, dando 
início à teoria KAM em sistemas dinâmicos. 

Na década de 1980, Aubry e Mather reto
maram o estudo dessas transformações e ob
tiveram belos resultados sobre a existência 
de pontos periódicos e outros conjuntos in
variantes. Os métodos utilizados, muito ele
gantes, são denominados métodos variacio
nais. Mather e Moser apresentaram recen
temente resultados parciais em dimensões 
mais altas que dois, mas a questão ainda se
rá motivo de muito estudo. 

Enfoque dinâmico 
da teoria de Ramsey 

O melhor modo de caracterizar a teoria de 
Ramsey é o resultado clássico de Van der 
Waerden sobre números inteiros/ e r, em 
que existe um outro inteiro L tal que, para 
qualquer inteiro n maior ou igual a L, se o 
conjunto (1,2, ... ,n) for partido emrsubcon
juntos, então pelo menos um deles contém 
uma progressão aritmética de comprimen
to I + 1, isto é, da forma (a, a+ d, ... , a+ 
Jd); Este resultado tem muitas extensões pa
ra partições dos números inteiros em que 
uma certa propriedade é exigida dos subcon
juntos da partição: quando esta proprieda
de é invariante por translação, pode-se es
perar que uma medida do 'tamanho' de um 
conjunto possa garanti-la como foi conjec
turado por Erdõs e Turan para o caso de pro
gressões aritméticas de comprimento arbi
trário, e comprovado por Szmeredi. Mas a 
prova de Szmeredi utiliza argumentos com
binatórios extremamente complicados. 

Daí - comentou Harry Furstenberg, da 
Universidade Hebraica de Jerusalém (Israel) 
- surgiu a motivação de buscar uma cone
xão com outra área da matemática, a teoria 
ergódica. Esta teoria trata de iterações de 
transformações de um espaço que preser
vam uma 'medida' de subconjuntos deste es
paço. À teoria ergódica, que está na con
fluência da física-matemática, probabilida
de e sistemas dinâmicos, estão ligados os no
mes dos grandes matemáticos Poincaré e 
Birkhoff, que provaram resultados funda
mentais sobre 'recorrências' de subconjun
tos de um espaço após muitas iterações de 
uma dada transformação. Segundo Fursten-
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berg, através de resultados sobre 'recorrên
cias' ergódicas do tipo periódico, é possível 
dar uma prova mais direta dos resultados 
combinatórios anteriores e conseguir, com 
este enfoque dinâmico da teoria de Ramsey, 
novos resultados. 

O teorema geral da 
convergência monótona 
e seleções mensuráveis 

O teorema clássico da convergência mo
nótona mostra que a ordem das operações 
de integração e limite pode ser trocada para 
seqüências monótonas de funções integrá
veis. Este resultado perde a sua validade 
quando as seqüências são substituídas por 
redes gerais de funções. 

Existem várias versões do teorema para re
des que têm aproximadamente uma estrutu
ra de ordem da mesma complexidade do 
conjunto de todas as seqüências de números 
naturais com sua ordenação pontual, ou do 
conjunto de todos os subconjuntos compac
tos de um espaço 'decente' ordenados pela 
inclusão de uns dentro dos outros. Há apli
cações importantes do teorema geral de con
vergência monótona à teoria da probabili
dade para 'uniformizar' um conjunto não
enumerável de conjuntos de medida nula 
em um único conjunto de medida nula. Es
sas considerações foram apresentadas por 
J. Hoffman-Jorgensen, da Universidade de 
Aarhus (Dinamarca). 

A descrição matemática 
do caos como um 
estado da natureza 

As leis da física e sua expressão por equa
ções matemáticas têm freqüentemente for
mas diferentes em domínios microscópicos 
e macroscópicos. Em sua palestra, James 
Glimm, da Universidade do Estado de No
va York, considerou casos em que esta di
ferença é dramática, apesar de as descrições 
matemáticas ainda serem dadas por mode
los contínuos que mudam em função das or
dens de grandeza envolvidas. 

Um exemplo desse contraste é a diferen
ça de comportamento de metais em sua for
ma comum, policristalina, impura e dúc
til, e na forma de cristais puros. Outro 
exemplo são os fenômenos de turbulência 
e escoamento multifásico em fluidos. 

É fundamental notar a diferença entre 
caos temporal e espacial. Os dois ocorrem 
em situações absolutamente diversas e neces
sitam de ferramentas matemáticas comple-

tamente diferentes para sua descrição. O 
caos temporal é o caos das soluções de equa
ções diferenciais ordinárias, em que modos 
básicos de movimento, em número relativa
mente pequeno, interagem fortemente entre 
si. Estas interações geram padrões extrema
mente complexos, como possivelmente as 
batidas do coração ou ciclos de temperatu
ra em climatologia. 

O caos espacial é o caos das equações di
ferenciais parciais - um grande número de 
escalas intervém nos f enômenos e devem ser 
aplicados métodos estatísticos. A ciência da 
termodinâmica tem como objetivo obter des
crições simplificadas mas estatisticamente 
corretas dessas situações. As equações di
ferenciais estocásticas constituem ferra
menta matemática importante para a des
crição dessa classe de fenômenos, que in
clui, por exemplo, escoamento de poluen
tes em lençóis freáticos, onde as complexi
dades geológicas têm que ser levadas em 
conta em todas as escalas. 

Edifícios e grupos 
de Kac-Moody 

Em sua conferência, Jacques Tits, reno~ 
mado matemático do College de France, le
vou uma audiência de matemáticos de di
ferentes áreas de pesquisa a uma viagem 
que começou nas construções geométricas, 
diagramas de Dynkin, passando pela apre
sentação da classificação de geometrias por 
ele realizada no início da década de 1960, 
quando introduziu a hoje famosa noção de 
edifício. 

Ele discorreu também sobre aspectos mais 
recentes da teoria dos edifícios, onde a no
ção de 'edifícios gêmeos' permite uma har
monização das chamadas álgebras de Kac
Moody com seus grupos associados, deno
minados de grupos de tipo Kac-Moody. 

Tits participou do grande evento da clas
sificação dos grupos simples finitos no iní
cio dos anos 80, dando uma construção di
reta de um grupo que até então havia exi
gido a utilização de métodos computacio
nais para comprovar sua existência: o de
nominado monstro. 

• Colaboração de Jacob Palis, do Instituto de Mate
mática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, e Maria José 
Pacífico, do Instituto de Matemática da UFRJ. 

ENCARTE VOL. 13/ Nº 76 CIÊN CIA HOJ E 



POPULACÕES 
I 

ESTELARES 

Realizado peia primeira vez na 
América do Sul, o CXLIX simpósio da 
União Astronómica Internacional (IA U) 
sobre populações estelares de galáxias 
ocorreu entre os dias 5 e 9 de agosto em 
Angra dos Reis (RJ), surpreendendo os 
organizadores pelo número inicial de 
inscritos (500) e pelo nível elevado de 
trabalhos apresentados {230). 

Segundo Beatriz Barbuy, pesquisadora 
do Instituto Astronómico e Geofísico da 
USP e organizadora do evento, este foi 
o maior encontro já realizado pela IA U. 
Ela atribui o fato ao interesse crescente 
pelo tema: "Os recentes avanços obtidos 
nos modelos de evolução estelar e no 
conhecimento das atmosferas estelares, 
somados à melhoria dos dados 
observacionais, tornaram o tema das 
populações estelares o elo que faltava 
entre o estudo das estrelas e o das 
galáxias", afirma. Do ponto de vista 
cosmológico, essa integração tem uma 
importância especial: representa um 
passo a mais na busca do conhecimento 
sobre quando e como se formou o 
universo e qual terá sido a sua 
evolução. 

Destacamos a seguir algumas 
novidades do simpósio. 

SETEMBRO DE 1991 

Estrelas jovens em 
galáxias velhas 

As expectativas depositadas pela comu
nidade astronômica no telescópio Hubble, 
e frustradas com a constatação do defeito 
em seu espelho, estão, em parte, sendo 
compensadas graças às imagens obtidas pe
lo Astro 1, uma sonda (shuttle) lançada ao 
espaço para curtas permanências. Com o 
Astro 1 foi possível medir imagens em luz 
ultravioleta, principalmente de galáxias 
próximas, como Andrômeda e sua compa
nheira M32. 

As galáxias elípticas e esf eroidais apre
sentam populações estelares vermelhas e 
são consideradas, por princípio, velhas. As 
imagens do Astro 1 revelaram, no entan
to, populações estelares azuis - uma co
loração típica de estrelas jovens. Para Ro
bert O'Connell, EUA, isso pode significar 
que novas estrelas estão se formando em 
galáxias velhas. E, nesse caso, existiriam es
trelas velhas coabitando com estrelas jo
vens. Também é inusitada a disposição des
tas últimas: encontram-se populações de es
trelas jovens no núcleo, mas não tão con
centradas no centro como se esperaria. Pa
ra os especialistas, essas evidências são mui
to importantes, e indicam, como perspec
tiva, uma melhor compreensão de como se 
formam e evoluem as galáxias elípticas. 

Formação de galáxias 

Dois modelos explicativos foram imagi
nados pelos cientistas para explicar a for
mação das galáxias. No modelo bottom
up, galáxias anãs teriam se aproximado pa
ra formar uma galáxia; estas, por sua vez, 
teriam se juntado para constituir aglome
rados de galáxias e, por fim, os aglomera
dos teriam se juntado, formando os supe
raglomerados de galáxias. No outro mode
lo, conhecido como top-down, considera
se que ocorreu o inverso: sucessões de 'que
bras' de um superaglomerado original te
riam formado os aglomerados, as galáxias 
e as estrelas. 

Jeremiah Ostriker, da Universidade de 
Princeton, EUA, contestou o segundo mo
delo e apresentou razões que favorecem o 
bottom-up como modelo explicativo para 
a formação das galáxias. Segundo cálcu
los efetuados por Ostriker, seria muito di
fícil ocorrer a formação inicial de um su
peraglomerado - uma nuvem de massa 
equivalente a 1017 massas solares - num 
momento de expansão do universo, em que 
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a matéria se tornava mais rarefeita. Ostri
ker argumentou também que, caso os su
peraglomerados fossem as estruturas ori
ginais, deveríamos ser capazes de detectar 
suas 'inomogeneidades' primordiais na ra
diação de fundo (o 'eco' do Big-Bang). Is
so não acontece. A radiação de fundo é ho
mogênea em todas as direções em que é de
tectada. 

Oxigênio das galáxias 

Beatriz Barbuy destacou a importância 
do oxigênio para compreender-se o proces
so de evolução das galáxias. Segundo ela, 
o oxigênio é um dos primeiros elementos . 
que se formam nas estrelas e está presente 
em todos os tipos de galáxias. Isso o torna 
referência nos estudos da evolução quími
ca de galáxias. A partir da informação de 
que nas estrelas velhas a presença de oxi
gênio é constante e superabundante, pode
se, por exemplo, pensar que a formação 
inicial da galáxia foi rápida e que ocorreu 
pela geração de estrelas massivas. A pes
quisadora da USP desenvolve atualmente 
projeto em colaboração com Eduardo Bi
ca, da UFRGS, para estudo das populações 
estelares em galáxias distantes, compara
das com aglomerados de nossa galáxia. 

Bica obteve evidências de populações es
telares ricas em metais em muitas galáxias. 
No trabalho que apresentou no simpósio, 
ele discutiu os resultados obtidos com o mé
todo que criou para estudar galáxias. Ob
servando a luz integrada de praticamente 
todos os aglomerados (cerca de 200) de nos
sa galáxia, trabalhou comparando os espec
tros obtidos. Com o uso de espectroscopia, 
Barbuy elaborou imagens detalhadas de es
trelas individuais presentes nos aglomera
dos, para os quais Bica tem espectros de 
luz integrada. 

Nova história da Via Láctea 

Nicholas Suntzeff, do Observatório Aus
tral Europeu (ESO), Chile, e Michael Rich, 
da Universidade de Columbia, EUA, apre
sentaram evidências de que o bojo de nos
sa galáxia é o seu componente mais anti
go, e não, como se supunha, o halo - a 
porção mais externa da Via Láctea, e invi
sível nas fotografias. A hipótese de que a 
nossa galáxia era uma nuvem de gás que 
foi se concentrando foi até agora aceita co
mo explicação para a sua origem. Em cer
to momento o gás teria colapsado, forman
do o disco. d halo seria, portanto, a galá-
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xia original, difusa e turbulenta, e as estre
las teriam se formado aí. Mas a nova his
tória que está sendo proposta para a Via 
Láctea considera que foi no centro que 
se formaram as estrelas. As evidências em 
que os autores se baseiam decorrem dos 
estudos realizados nas estrelas do tipo 
RRL YNAE (N. Suntzeff) e da comparação 
dos espectros dos bojos de diversas galá
xias com o da nossa (M. Rich). 

Matéria escura 

Apenas 10% da matéria do universo são 
visíveis e parcialmente conhecidos pela 
ciência. Sobre os 90% restantes, nada se sa
be, apenas especula-se. Joseph Silk, da 
Universidade de Berkeley, EUA, apresen
tou durante o simpósio dados que reabili
tam os buracos negros como candidatos a 
explicar de que é constituída essa grande 
parcela do universo, conhecida como ma
téria escura. Outras hipóteses concorren
tes sugerem que a matéria escura poderia 
ser formada por partículas exóticas ou por 
milhares de planetas que, à semelhança de 
Júpiter, não seriam visíveis. 

Sextans: a nova galáxia anã 

Embora próximas da nossa galáxia, as 
galáxias anãs são, pelo seu baixo brilho, di
fíceis de serem detectadas. A descoberta de 
Sextans, há apenas um ano, só foi possí
vel graças à utilização de um equipamento 
especial (o Automatic Measuring Machine), 
capaz de medir automaticamente as emis
sões de uma determinada região do céu. Foi 
fundamental também a elaboração de um 
programa sofisticado, para distinguir se os 
astros emissores são estrelas ou galáxias. 
Gary da Costa, da Universidade de Cam
bridge, Inglaterra, levantou a possibilida
de da existência de diversas outras galáxias 
anãs e assinalou as dificuldades para sua 
detecção. Também discutiu a hipótese, sus
citada com a descoberta de Sextans, de que 
as galáxias anãs possam ter sido os blocos 
básicos para a construção de galáxias maio
res e de maior massa. Segundo essa hipó
tese, as galáxias anãs poderiam ter se jun
tado para formar, por exemplo, a Via 
Láctea. 

COBERTURA DE VERA RITA COSTA 

CIÊNCIA HC,'E, SÃO PAULO 
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BIOLOGI~ 
EXPERIMENTAL 

Os avanços das pesquisas em 
bioflsica, farmacologia, investigação 
cllnica, neurociências e imunologia 
foram discutidos durante a VI 
Reunião Anual da Federação das 
Sociedades de Biologia Experimental 
(FESBE), que ocorreu de 21 a 25 de 
agosto em Caxambu (MG). 
Superando as expectativas, o 
encontro registrou um número 
recorde de 1.214 trabalhos inscritos 
em temas livres e promoveu 47 

simpósios e 18 conferências 
internacionais, com a participação de 
aproximadamente 2.500 
pesquisadores. 

Destacamos aqui alguns trabalhos. 

A década do cérebro 
A contribuição da neurotoxicologia, da 

farmacologia comportamental e das ciên
cias do meio ambiente nas pesquisas mo
leculares de receptores do sistema nervoso 
central foi abordada no simpósio 'Década 
do cérebro', coordenado por Edson Xavier 
Albuquerque, do Instituto de Biofísica da 
UFRJ. Receptores são proteínas capazes de 
reagir com as moléculas neurotransmisso
ras. Segundo dados apresentados por Al
buquerque, os receptores do glutamato, 
transmissor da informação de células ner
vosas, são susceptíveis a efeitos ambientais, 
como os de-contaminação por chumbo, que 
levam à sua desativação. A conseqüência, 
sobretudo em pacientes jovens, é o apare
cimento de sintomas de epilepsia e dislexia. 
Em outros sistemas, como o nicotínico, que 
é um dos receptores para a acetilcolina 
(neurotransmissor do sistema nervoso), os 
efeitos de drogas que inibem a degradação 
desse neurotransmissor, principalmente in
seticidas, podem provocar demência cere
bral, com síndrome semelhante à de Alz
heimer. 

Substrato neural da ansiedade 

As raízes da ansiedade estariam presen
tes, dentro de uma perspectiva biológica, 
nas reações de defesa dos animais a dif e
rentes tipos de ameaça, sejam elas apren
didas ou não. O homem compartilha com 
os demais mamíferos as estratégias básicas 
de reação ao perigo, em especial a reação 
denominada de congelamento, que deixa o 
indivíduo imobilizado frente ao perigo, ao 
invés de dar uma resposta ativa, que se ex-
pressaria na fuga ou na luta. · 

Tentando compreender o substrato neu
ral da ansiedade, Frederico Guilherme 
Graeff, do Laboratório de Psicobiologia da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da USP em Ribeirão Preto, estuda, no sis
tema nervoso central, a estrutura mais pri
mitiva que comanda a reação de luta, a 
chamada matéria cinzenta periaquedutal 
dorsal do mesencéfalo. A importância de 
diversos neurotransmissores no controle do 
sistema de defesa nessa região - entre eles 
os aminoácidos excitatórios, o GABA/áci
do gama-aminobutílico, a serotonina e os 
opióides - conduz a hipóteses que pode
riam explicar e interpretar o mecanismo de 
ação de medicamentos usados na terapia 
de estados de pânico, sobretudo os antide
pressivos. 

Os resultados das pesquisas feitas pela 
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equipe da USP sugerem que um possível 
modo de ação desses compostos seria a in
tensificação de um mecanismo neural ini
bitório mediado pelo neurotransmissor se
rotonina, associado à ansiedade há mais de 
duas décadas, cujo papel ainda não é to
talmente compreendido. Graeff supõe que 
a serotonina exerce um papel duplo na an
siedade, facilitando a chamada ansiedade 
antecipatória, ao mesmo tempo que inibe 
as manifestações mais primitivas relaciona
das ao pânico. 

Modelo de epilepsia parcial 
Um modelo animal de epilepsia, que re

produz de forma bem semelhante a feno
menologia humana da crise epiléptica, foi 
apresentado por Esper Cavalheiro, do De
partamento de Neurologia Experimental da 
Escola Paulista de Medicina (EPM). Na ex
periência relatada, a partir da aplicação da 
droga pilocarpina, que altera o sistema ner
voso central, o animal apresenta crises es
pontâneas e periódicas ao longo de toda a 
sua vida, da mesma forma que um ser hu
mano não tratado. Segundo o pesquisador, 
esse modelo pode ser útil na elucidação do 
processo fisiopatológico em seres humanos 
e na busca de tratamentos mais específicos 
para a doença. 

A maioria dos outros modelos possibili
ta apenas o aparecimento de convulsões ar
tificiais resultantes da ação de drogas es
pecíficas ou provocadas por corrente elé
trica, que não correspondem às caracterís
ticas da clínica humana. O modelo pesqui
sad_o por Cavalheiro, hoje adotado em vá
rios laboratórios do mundo, permite tes
tar, por exemplo, novos medicamentos pa
ra o tratamento dos portadores de epilep
sias de difícil controle. Ainda não existem 
drogas específicas para esses doentes, que 
hoje representam 20% dos epilépticos. 
Estima-se que no Brasil cerca de 1,5 milhão 
de pessoas apresentam algum tipo de epi
lepsia. 

Nova enzima no controle da 
pressão arterial 

Pesquisa desenvolvida no Laboratório de 
Biofísica da UFMG identificou recentemen
te nova enzima com atividade semelhante 
à descrita para a tonina e a calicreína, ca
paz de liberar os peptídios angiotensina II 
e bradicinina, o que pode lhe conferir im
portante papel no controle da pressão ar
terial. De acordo com o coordenador da 
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pesquisa, Jorge Luiz Pesquem, o fato de 
uma mesma enzima liberar duas substân
cias antagônicas poderia permitir um sis
tema de controle da pressão arterial com 
menor custo energético para o sistema bio
lógico. O papel e a caracterização fisico
química da nova enzima vêm sendo estu
dados para melhor entendimento do seu 
mecanismo de ação. 

Sabe-se que a tonina representa uma via 
rápida de liberação da angiotensina II, 
substância vasoconstritora com importan
te função no controle da pressão arterial. 
A calicreína, por sua vez, libera a bradici
nina, substância vasodilatadora também 
envolvida no controle da pressão arterial. 
Enquanto a angiotensina II contribui pa
ra o aumento da pressão arterial, a bradi
cinina provoca sua redução. Uma deficiên
cia no sistema calicreína-tonina poderia, 
portanto, conduzir a um quadro hiperten
sivo. 

Inúmeros grupos de pesquisadores vêm 
tentando desenvolver uma nova droga pa
ra o tratamento da hipertensão, doença 
presente em grande parte da população 
mundial, mas em 90% dos casos cercada de 
dúvidas quanto à etiologia e ao tratamen
to. A nova enzima pode representar impor
tante avanço nessas pesquisas, uma vez que 
tem chances de exercer melhor controle da 
pressão arterial por meio do equilíbrio dos 
níveis fisiológicos dos dois peptídios. 

Secreção de insulina e canais 
iônicos 

Qual a correlação existente entre o pro
cesso de estímulo que ocasiona modifica
ções nas permeabilidades da membrana ce
lular, de modo a possibilitar entrada e saí
da de determinados íons - principalmen
te cálcio e potássio - , e a secreção de in
sulina? Essa é a linha central da pesquisa 
coordenada por Antônio Ari Gonçalves, do 
Departamento de Fisiologia e Biofísica da 
Unicamp, cujo objetivo final é entender co
mo a célula Beta do pâncreas é capaz de 
secretar insulina e, conseqüentemente, au
xiliar a regulação da glicemia. 

A pesquisa de Gonçalves parte do prin
cípio de que as ilhotas do pâncreas funcio
nam como sensores de glicose no organis
mo e que um dos sinais que emitem é a se
creção de insulina. O enfoque atual desse 
estudo está centrado na contribuição dos 
canais de cálcio e potássio para manter o 
estado de repouso da célula (quando a con
centração de glicose é relativamente baixa) 
e sua atividade (quando essa concentração 

Ciência em dia 

atinge níveis eficientes para aumentar a se
creção de insulina). 

Os canais de potássio, em particular, con
tribuem para manter o potencial da mem
brana bastante alto. Quando a concentra
ção de ATP (trifosfato de adenosina, um 
composto rico em energia química) aumen
ta, esse canal é bloqueado, fechando-se e 
impedindo a saída de potássio. Isso pro
voca a despolarização da célula, tornando 
mais fácil sua estimulação. Os canais de 
cálcio, por sua vez, dependem dessa des
polarização para se ab,rir. Quando isso 
acontece, o cálcio penetra na célula, inici
ando-se o processo de secreção de insuli
na. O cálcio ativa uma seqüência de rea
ções, produzindo o deslocamento de grâ
nulos de insulina, que se soldam à mem
brana, abrindo-se ao exterior e liberando 
a insulina para que ela exerça seu papel no 
organismo. 

Homenagem a Guido Biozzi 
O pesquisador italiano Guido Biozzi, ra

dicado na França, foi homenageado na me
sa-redonda que debateu diferentes traba
lhos resultantes da colaboração franco
brasileira na área de imunogenética quan
titativa. O coordenador da mesa, Osvaldo 
Augusto Sant' Anna, do Instituto Butan
tan, enfatizou o importante papel do cien
tista italiano no desenvolvimento de várias 
linhas de pesquisa de imunologia, destacan
do os estudos em anafilaxia (resposta alér
gica muito intensa e grave), os aspectos 
quantitativos do sistema mononuclear fa
gocítico (conjunto de células que partici
pam da ingestão e quebra de partículas es
tranhas) e, nos últimos anos, os estudos 
pioneiros do controle proligênico das dif e
rentes funções imunológicas. Biozzi exer
ceu grande influência na formação de mui
tos cientistas brasileiros. 

A mesa-redonda debateu os aspectos 
quantitativos do controle genético da res
posta imunológica; o controle genético da 
resposta inflamatória e os aspectos imu
nogenéticos da infecção pelo vírus MHV3 
(agente de hepatite em camundongos). 

Fisiopatologia da obesidade 
Apesar de não se conhecerem em deta

lhes os mecanismos fisiopatológicos causa
dores da obesidade, admite-se que essa con
dição resulte de um desequilíbrio entre a 
quantidade de energia ingerida através de 
alimentos e de energia gasta na produção 
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de calor (termogênese) ou trabalho (ener
gia mecânica). O desequilíbrio em favor da 
energia ingerida leva a seu acúmulo sob for
ma de gordura (triglicérides) no tecido adi
poso. Essa foi uma das principais questões 
abordadas no simpósio que debateu a re
gulação do fluxo energético na obesidade. 
O coordenador dos trabalhos, Antônio 
Carlos Bianco, do Departamento de Fisio
logia e Biofísica da USP, levantou a hipó
tese de que alguns neurônios do hipotála
mo, normalmente responsáveis pela iden
tificação da entrada de energia no organis
mo através dos sinais metabólicos - au
mento da concentração de glicose e insuli
na no sangue-, têm nos obesos um fun
cionamento reduzido, o que faz com que 
seus mecanismos responsáveis pela produ
ção de calor (termogênese facultativa) não 
sejam adequadamente estimulados. 

Segundo Marcos Macari, da Unesp, qual
quer ser vivo produz normalmente uma 
quantidade de calor conhecida como taxa 
metabólica basal, que pode aumentar em 
determinadas situações, como durante a ex
posição ao frio no período pós-prandial 
(após as refeições). Macari afirma que es
se aumento na. produção de calor em res
posta à alimentação é extremamente efi
ciente nos pequenos mamíferos e faz com 
que, mesmo hiperalimentados, esses ani
mais não se tomem obesos. Os estudos dis
poníveis até o momento indicam a existên
cia de um 'mecanismo tampão', cujo re
gulador principal se encontra no hipotála
mo. Ele desencadearia a queima (liberação 
na forma de calor) do excesso de energia 
ingerida (termogênese facultativa), evitan
do o armazenamento desse excesso de ener
gia no tecido adiposo. De acordo com Ma
cari, a perda ou mal funcionamento desse 
mecanismo pode levar à obesidade. 

Espécies ativas de oxigênio 
A participação de determinados radicais 

(moléculas extremamente reativas derivadas 
do metabolismo do oxigênio) em proces
sos orgânicos de algumas doenças foi dis
cutida no simpósio sobre aspectos fisiopa
tológicos de espécies ativas de oxigênio (ver 
'Espécies ativas de oxigênio', em Ciência 
Hoje n? 75, p. 63). Segundo o coordena
dor do simpósio, Francisco Rafael Martins 
Laurindo, médico da divisão de experimen
tação do Instituto do Coração (lncor), os 
seres humanos têm defesas capazes de 'se
qüestrar' esses radicais, mantendo-os sob 
controle, de tal forma que conseguem so
breviver numa atmosfera com oxigênio. 
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A partir da identificação de um desses 
compostos - a enzima superóxido-dismu
tase -, verificou-se que tal processo ocor
re nos organismos em geral. Isso permitiu 
identificar esses radicais livres de oxigênio 
em doenças cardiovasculares, como a ar
teriosclerose e o envelhecimento, o diabe
tes, inflamações, artrites em geral e reuma
tismos. Embora tenha se constatado que a 
presença dos radicais está associada a es
sas doenças, na maioria dos casos ainda 
não se confirmou que eles sejam seus cau
sadores. De acordo com o médico do ln
cor, admite-se que o radical talvez contri
bua para agravá-las~ 

O simpósio abordou também os progres
sos registrados no sentido de medir esses 
radicais, uma das grandes dificuldades en
contradas nesses estudos. Como esses ra
dicais são muito reativos e extremamente 
lábeis (de curta duração), desaparecem em 
fração de milésimos de segundo, o que di
ficulta sua dosagem. O maior interesse da 
pesquisa diz respeito à reatividade vascu
lar na coronária, quando se estuda como 
essas espécies participam da resposta de um 
vaso dessa artéria a uma lesão. Para isso 
são feitas experiências com cães, através da 
angioplastia, procedimento usado para ali
viar obstruções coronarianas em cerca de 
15% dos pacientes com arteriosclerose de 
coronária, uma das maiores causas de mor
te no mundo e também no Brasil. 

Embora alivie as obstruções, a angioplas
tia ocasiona certo número de complicações. 
Segundo Laurindo, o uso da enzima supe
róxido-dismutase pode aliviá-las em parte, 
o que sugere a participação dos radicais na 
origem de algumas dessas complicações, em 
particular na obstrução do vaso após a an
gioplastia. Esses radicais participam tam
bém de complicações associadas à insufi
ciência renal, que provoca hemorragias 
profundas e infecções generalizadas na 
grande maioria dos casos e contribui para 
o aumento do índice de mortalidade por 
obstrução coronariana. 

Mecanismo integrador hipota
lâmico 

A pesquisadora Mirian Dolnikoff, do 
Departamento de Fisiologia da EPM, apre
sentou dados neuroanatômicos e fisiológi
cos relacionados ao controle hipotalâmico 
do fluxo energético no organismo, discu
tindo a existência de grupamentos neuro
nais responsáveis pelo controle do apetite 
e da saciedade. Sabe-se que lesões nesses 
neurônios causam, respectivamente, perda 

do apetite (emagrecimento) e seu aumento 
acentuado (obesidade). 

Segundo a pesquisadora, o alimento de
sencadeia sinais metabólicos endógenos 
(decorrentes do aumento da concentração 
plasmática de glicose, aminoácidos e gor
duras) e alterações endócrinas típicas do pe
ríodo pós-absortivo, das quais a mais im
portante é o aumento da insulina no san
gue. Estes sinais estimulam o sistema ner
voso central, através dos neurônios hipo
talâmicos localizados na região da sacieda
de (ventromedial, ou seja, a região do es
tômago). 

Os neurônios hipotalâmicos integram os 
sinais endócrino-metabólicos produzindo 
uma resposta caracterizada pelo estímulo 
da produção de calor em diversas partes do 
corpo, principalmente no tecido adiposo 
marrom. Mirian Dolnikoff mostrou a ne
cessidade de se conhecer mais intimamen
te esse circuito hipotalâmico que regula a 
termogênese facultativa. 

Tecido adiposo marrom 
O funcionamento dos principais sítios de 

termogênese nos mamíferos foi abordado 
por Susy D. Carvalho, do Departamento 
de Fisiologia da USP. Considerando que a 
produção de calor nos mamíferos aumen
ta com o incremento da atividade de rea
ções enzimáticas celulares localizadas em 
pontos-chave do controle energético celu
lar, ela mostrou que esse mecanismo pode 
ser estimulado em quase todos os tecidos, 
principalmente no fígado, rins e muscula
tura esquelética, sendo as catecolaminas 
(adrenalina e noradrenalina) seus principais 
agentes estimuladores. 

Outra forma importante de produção de 
calor é o trabalho muscular: mais da me
tade de energia gasta na prática de exercí
cios musculares é perdida na forma de ca
lor. Embora esse mecanismo tenha impor
tância relativa nos 'mamíferos de pequeno 
porte, constitui uma forma importante pela 
qual os seres humanos podem aumentar o 
gasto energético. Entretanto, o principal e 
mais eficiente sítio de termogênese facul
tativa nos mámíf eros é o tecido adiposo 
marrom. Graças à presença de uma pro-

. teína mitocondrial única (termogenina), 
que redüz muito a capacidade produtora 
de A TP das mitocôndrias do tecido adipo
so marrom quando ativado pela noradre
nalina, esse tecido produz quantidades de 
calor suficientes para manter a temperatu
ra corporal de um rato colocado na gela
deira a 4ºC ou para manter o peso corpo-
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ral de um rato alimentado com o dobro de 
calorias diárias . 

Susy Carvalho apresentou evidências 
concretas de que os hormônios tireoidia
nos são fundamentais para o funcionamen
to normal desse tecido, principalmente no 
que diz respeito à expressão tecidual da ter
mogenina. Alertou, entretanto, para riscos 
à saúde ocasionados pela administração de 
fórmulas para emagrecer contendo hormô- . 
nios tireoidianos, que provocam efeitos 
graves nos sistemas cardiovascular e ner
voso e no tecido ósseo. 

A pesquisadora afirma que o tecido adi
poso marrom está presente em quantida
des substanciais no ser humano e, quan
do suficientemente estimulado, pode par
ticipar na queima energética, produzindo 
catecolaminas, . como acontece em porta
dores de tumor nas glândulas adrenais. 
Ela admite, porém, que a importância des
se tecido na regulação diária do metabo
lismo energético do ser humano, em con
dições normais, seja menos importante que 
nos pequenos roedores. Atualmente, as in
~ústrias farmacêuticas tentam descobrir 
uma droga semelhante à noradrenalina, 
capaz de estimular adequadamente o te
cido adiposo marrom, mas sem os efei
tos colaterais indesejáveis dessa cateco
lamina. 

Psicobiologia da depressão 

Aspectos relacionados ao diagnóstico dos 
estados de depressão foram revisados no 
simpósio que debateu o tema, enfatizando
se as múltiplas apresentações clínicas da 
doença, os sistemas de classificação tradi
cionais e o desenvolvimento, mais recen
te, de critérios operacionais de diagnósti
co, a exemplo do Diagnostic and Statisti
cal Manual III-R (DSM III-R), de 1987, atual
mente usado na prática clínica norte-ame
ricana. Tais critérios, segundo a coordena
dora do simpósio, Helena Maria Calil, do 
Departamento de Psicobiologia da EPM, 
''visam a aumentar a confiabilidade e a re
plicabilidade do diagnóstico psiquiátrico''. 
Entre os instrumentos para a avaliação da 
sintomatologia depressiva, destacou-se a es
cala elaborad~ por Max Hamilton. 

Na área de neuroquímica, foram discu-, 
tidas as hipóteses biológicas para a depres
são, sobretudo as que se baseiam nos pro
cessos de neurotransmissão central. Foram 
também enfocados os vários métodos clí
nicos utilizados em pesquisa, incluindo a 
abordagem neuroendócrina (medida de 
hormônios) de estudos desenvolvidos em 
vários centros, entre eles o Centro de Pes-

quisa em Psicobiologia Clínica da EPM. 
Na abordagem do tema 'Marcadores bio

lógicos', foi feita uma revisão dos diver
sos exames e/ou testes de laboratório, co
mo o teste de supressão do cortisol pela de
xametasona e o de hormônios tireoidianos 
TRH, propostos como auxiliares do diag
nóstico clínico de depressão. Esses testes es
tão em fase de estudos experimentais e têm 
uso limitado na prática clínica. Discutiram
se ainda os diversos recursos terapêuticos 
disponíveis, associados aos subtipos de de
pressão, um enfoque adotado atualmente 
pelo Grupo de Doenças Afetivas (Gruda) 
do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 
Clínicas da USP. 

Obesidade causada por desnu
trição pré-natal 

Resultados de pesquisa feita em animais 
e em seres humanos por Ana Lydia Sawa
ya, do Departamento de Fisiologia da 
EPM, mostram que a desnutrição durante 
o início da gestação leva a alterações me
tabólicas que resultam em obesidade após 
o nascimento. No ser humano, o período 
crítico para a ocorrência de desnutrição 
ocorre no primeiro trimestre de gravidez, 
enquanto nos ratos se estende até a meta
de da gestação. A pesquisadora considera 
interessante notar que nos animais de la
boratório a desnutrição pré-natal leva a al
terações hipotalâmicas semelhantes às pre
sentes em animais que apresentam mal fun
cionamento dos neurônios responsáveis pe
la identificação de entrada de energia no 
organismo. Dessa forma, a prole de mães 
desnutridas teria menor capacidade de es
timular a termogênese facultativa na inges
tão de alimentos, o que levaria à obesidade. 

Novo enfoque no estudo das 
plantas medicinais 

Quem acha que a pesquisa na área de 
produtos naturais é um estudo banal e que 
pode ser empreendido por qualquer pessoa 
comete um grande equívoco. Trata-se, ao 
contrário, de pesquisa que apresenta gran
des potencialidades, mas que exige cuida
dos e critérios científicos. A partir dessa 
consideração, o simpósio sobre avaliação 
pré-clínica e clínica de extratos e princípios 
isolados de plantas medicinais discutiu ex
periências que buscam integrar pesquisas 
químicas, farmacológicas, botânicas e an
tropológicas desses produtos. '' As plantas 
com propriedades medicinais contêm mis-
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tura complexa de substâncias cuja ação pre
cisa ser investigada através de estudos in
tegrados", alertou o coordenador do sim
pósio, João Batista Calixto, do Departa
mento de Farmacologia da UFSC. 

Entre as complicações que se colocam 
aos pesquisadores da área, o simpósio ava
liou a questão de plantas que apresentam 
diferentes usos terapêuticos. É o caso do 
chá de quebra-pedra, usado no Brasil co
mo eficiente medicamento para cálculo re
nal e biliar, para cólicas e como antidiabé
tico, enquanto na Índia é empregado com 
sucesso no tratamento da hepatite tipo B, 
causada por vírus. Resultados clínicos e 
pré-clínicos de estudos botânicos, farma
cológicos e toxicológicos do quebra-pedra 
têm-se mostrado altamente promissores, 
confirmando sua indicação para o trata
mento do cálculo renal e comproyando que 
não produz efeitos tóxicos em pacientes hu
manos. 

Avaliou-se ainda no simpósio o interes
se internacional nas plantas medicinais e 
seu emprego na produção de substâncias 
que servem de ferramentas para aprofun
dar o estudo da ação de outras drogas. Os 
produtos naturais oferecem uma infinida
de de substâncias hoje usadas em pesqui
sas de biologia molecular voltadas, por 
exemplo, para o desenvolvimento de dro
gas anticancerígenas. "Vencido o precon
ceito inicial de conseguir adeptos entre os 
clínicos", afirmou Calixto, "nosso desa
fio agora é obter recursos para desenvol
ver programas avançados na área, o que 
demanda tecnologia e pesquisadores qua
lificados." 

Transplante de órgãos 

Embora a demanda por órgãos no Bra
sil seja grande, pode-se afirmar que não 
existe falta de doadores no país. O que fal
ta, na verdade, é uma estrutura eficiente 
de captação de órgãos. A avaliação foi fei
ta pelo médico José M.edina Pestana, da 
EPM, no simpósio que coordenou sobre 
atualização em transplantes. Levantamento 
feito sob sua orientação no Instituto Mé
dico-Legal de São Paulo mostrou que de 
35 vítimas de mortes violentas ocorridas 
diariamente, seis estariam aptos à doação 
de todos os órgãos. Se fosse autorizada a 
doação de pelo menos metade desse total, 
o número de órgãos seria suficiente para 
atender a todos os que esperam por trans
plantes no país. 

Em sua apresentação, Medina destacou 
que o número de transplantes de todos os 



órgãos vem crescendo em todo o mundo, 
com resultados animadores nas experiên
cias com coração, pulmão, rim, pâncreas, 
córnea e osso. Destacou ainda que a sobre
vida de todos os transplantes realizados no 
mundo também vem crescendo a cada dia. 
Já se pode afirmar, por exemplo, que as 
chances de transplantes de fígado, coração 
e rim funcionarem no prazo de um ano são 
próximas a 800Jo, chegando a 900Jo nos ca
sos de transplantes de córnea e osso. A me
lhor experiência em transplante de medula 
óssea ocorre em pacientes que têm aplasia 
desse tecido. Se o paciente for jovem, aso
brevida de um ano é alcançada com suces
so em mais de 900Jo dos casos. 

Mostrou-se no simpósio que as experiên
cias com transplante de fígado feitas no 
Instituto da Criança de São Paulo estão en
tre as melhores do mundo: de nove crian
ças que sofreram esse transplante, sete es
tão vivas, o que significa uma sobrevida de 
780Jo. No caso do transplante ósseo, cujas 
chances de sucesso são maiores que 900Jo, 
há uma peculiaridade interessante: enquan
to os outros órgãos têm pequeno limite de 
preservação - uma córnea pode ficar guar
dada por até sete dias, o rim até dois dias, 
o fígado por cerca de 12 horas, o coração, 
o pulmão e o intestino por no máximo qua
tro horas - , o osso pode ficar guardado no 
congelador por um período de até cinco 
anos. No caso do transplante de córnea, 
que chega à media anual de 50 mil em todo 
o mundo, os resultados sempre são muito 
bons, pois a córnea raramente é rejeitada. 

De acordo com as últimas estatísticas, o 
número de pacientes aguardando trans
plante de córnea está em torno de cinco mil 
e as filas de espera para o de rim atingem 
12 mil pacientes em programas de diálise. 
Aguardando transplantes de coração, fíga
do e pulmão há no máximo 30 casos, já que 
esses pacientes morrem se não forem ope
rados em período que varia de seis a 12 me
ses no máximo. 

Peptídios e equilíbrio hidroele
trolítico 

Resultados de experimentos feitos por 
José Antunes Rodrigues, da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, sugerem par
ticipação do sistema nervoso central no 
controle da secreção do peptídio natriuré
tico atrial (ANP}. Em sua conferência, Ro
drigues mostrou que esse peptídio exerce 
papel relevante no controle da pressão ar
terial e na manutenção do equilíbrio hi
droeletrolítico do organismo. O ANP é pro-
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<luzido normalmente no coração (átrios) e 
liberado na circulação sistêrnica, em respos
ta ao aumento do volume e osmolaridade 
sangüínea. Uma vez liberado na circulação, 
o ANP irá atuar diretamente nos rins, au
mentando a excreção urinária de sódio (na
triurese) e de água (diurese), diminuindo a 
produção de renina e de angiotensina, hor
mônio que aumenta a pressão arterial. 

Segundo o pesquisador, esse conjunto de 
ações ajuda a manter a pressão arterial e 
o estado de hidratação de nosso organis
mo (volume e osmolaridade sangüínea). 
Em quantidade menor, o ANP é também 
produzido no sistema nervoso central, on
de atua diminuindo a ingestão de água, de 
sódio e a produção de hormônios hipofi
sários relacionados ao controle do equilí
brio hidromineral do organismo. Lesões do 
sistema nervoso central, a remoção da hi
pófise, denervação sino-aórtica (denerva
ção do seio carotídico e do arco aórtico, 
estrutura sensível à pressão arterial) e re
nal reduzem bastante a liberação do ANP, 
normalmente induzida pelo aumento do 
volume sangüíneo circulante. Os dados 
apresentados por Rodrigues sugerem que 
o sistema nervoso, aliado ao sistema endó
crino, controla a liberação do ANP para o 
sangue de acordo com as necessidades do 
organismo. 

Novo mediador no sistema re
nina-angiotensina 

Envolvido numa série de processos fisio
lógicos, especialmente no controle da in
gestão de água e sal, o sistema renina-an
giotensina (SRA} participa, do ponto de vis
ta patológico, dos mecanismos implicados 
no aumento da pressão arterial. Com a re
cente identificação de vários componentes 
do SRA em diferentes tecidos (rins, cora
ção, cérebro e vasos), alterou-se a visão 
clássica que o considerava um sistema cir
culante, passando-se a entendê-lo também 
como um sistema tecidual. Em relação aos 
tecidos, o SRA teria efeitos específicos e 
mecanismos de controle próprios. Outra al
teração importante no conceito clássico do 
SRA foi introduzida pela identificação de 
novos mediadores do sistema. Além do oc
tapeptídio angiostensina II, recentemente 
o heptapeptídio angiotensina III passou a 
ser implicado em uma série de ações do 
SRA no sistema nervoso central e na libe
ração do hormônio aldosterona pela glân
dula adrenal. 

O pesquisador Robson Santos, do De
partamento de Fisiologia e Biofísica da 

UFMG, apresentou resultados de pesquisa 
que indicam novo mediador do sistema 
renina-angiotensina. Esses estudos verifi
caram que a angiotensina 1-7, identificada 
recentemente por Santos em suas investi
gações sobre o metabolismo tecidual de an
giotensinas, tem efeito semelhante ao da 
angiotensina II na liberação do hormônio 
antidiurético in vitro. Mostraram também 
que ela produz efeitos cardiovasculares im
portantes quando microinjetada em regiões 
do cérebro, aumenta a glicernia quando ad
ministrada no sistema nervoso e está envol
vida na liberação de prostaglandinas. Além 
disso, estudos utilizando imunofluorescên
cia e radioimuno-ensaio mostraram que a 
angiotensina 1-7 está presente no sangue e 
em vários tecidos. A partir dessas obser
vações, pode-se dizer que a angiotensina 1-7 
é um dos mediadores finais do SRA que po
de estar envolvido nos efeitos fisiológicos 
e patológicos desse sistema. 

Através de estudos sobre o metabolismo 
tecidual de angiotensinas, verificou-se que 
a formação de outra angiotensina, a angio
tensina 1-7, é maior do que a formação de 
angiotensina II e que sua formação a par
tir da angiotensina I não dependia da en
zima conversora de angiotensina. Demons
trou-se com isso a existência de uma via 
metabólica alternativa para o metabolismo 
da angiotensina I, o que levou a investiga
ções de possíveis ações biológicas da 1-7, 
embora a literatura considerasse esse frag
mento de angiotensina inativo. 

Classicamente, o SRA era considerado 
um sistema circulante e seu mecanismo de 
ativação incluía os seguintes passos: libe
ração da enzima renina pelos rins; quebra 
do angiotensinogênio (precursor protéico 
circulante produzido pelo fígado), com for
mação da angiotensina I; hidrólise da an
giotensina I por outra enzima (enzima con
versora de angiotensina-ECA}, e formação 
da angiotensina II, considerada o media
dor final do sistema. Entre suas ações bio
lógicas, inclui-se a redução do calibre dos 
vasos (vasoconstrição), a retenção da água 
e do sal e a facilitação dos efeitos do siste
ma nervoso simpático. Essas ações condu
ziriam ao aumento do volume sangüíneo 
circulante e da pressão arterial. 

Mecânica respiratória 

A importância da mecânica dos tecidos 
do pulmão e da parede torácica como con
tribuição à mecânica respiratória foi o prin
cipal ponto abordado pelos quatro compo
nentes do simpósio que discutiu o tema, sob 
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a coordenação de Walter Araújo Zin, do 
Instituto de Biofísica da UFRJ. Até recen
temente, acreditava-se que todos os proble
mas relacionados ao sistema respiratório 
deviam-se a questões elásticas ou à resis
tência das vias aéreas. O simpósio mostrou 
a importância do conhecimento e identifi
cação precisa, tanto na normalidade como 
na doença, das propriedades mecânicas do 
tecido pulmonar e da parede torácica. 

A partir de resultados obtidos pela nova 
metodologia de estudo coordenada por 
Walter Zin, em colaboração com pesqui
sadores da Faculdade de Medicina da USP, 
já se pode afirmar, por exemplo, que al
gumas drogas adotadas para testar reati
vidade brônquica, antes consideradas efi
cazes para atuar nas grandes vias aéreas, 
atuam na verdade nos alvéolos e não nas 
vias aéreas centrais. Com esses novos es
tudos ficou demonstrado que algumas des
sas drogas são absolutamente ineficientes 
para determinar se o indivíduo é ou não as
mático ou se tem ou não tendência a de
senvolver asma. 

Vacúolos' parasitófaros de leish
mânia 

No trabalho sobre células macrófagas in
fectadas por Leishmania amazonensis, o 
pesquisador Michel Rabinovitch, diretor da 
Unidade de lmunoparasitologia do Insti
tuto Pasteur de Paris, apresentou experiên
cia pioneira em que vacúolos que contêm 
partículas de zimosan - paredes de leve
do Saccharomyces - se fundem a vacúo
los maiores que contêm os parasitas. Ao 
infectar mamíferos, as leishmânias habitam 
os fagolisossomas de macrófagos, pratica
mente as únicas células infectadas por es
ses protozoários. Segundo Rabinovitch, as 
leishmânias da espécie Amazonensis indu
zem o macrófago inf ectado à formação de 
grandes vacúolos, chamados parasitófaros, 
nos quais passam a habitar . 

O objetivo primordial da pesquisa é uti
lizar esse f enômeno para,estudar os meca
nismos de fusão de grandes vacúolos nu
ma célula: o vacúolo da Leishmania of e
rece um modelo útil por fornecer um fa
golisossoma grande e instável. Até o mo
mento, esses mecanismos vêm sendo pes
quisados em modelos que não envolvem 
transferência de partículas de um compar
timento a outro. Rabinovitch afirma que 
a transferência de partículas do zimosan 
aos vacúolos parasitófaros é muito especí
fica e pode estar relacionada a receptores 

SETEMBRO DE 1991 

Ciência em dia 

/2 ;> .. -

/'?--,, 
'-- -

~ ,, -, ~ ')Vi 
) J I 11 1 e} v( ( /[\I j 

i 11 

usados em sua fagocitose. Nessa pesquisa, 
busca-se investigar o papel do macrófago 
na modulação dessa fusão, na medida em 
que ele produz mediadores lipídicos e ou
tros que poderiam afetar a própria fusão 
de vacúolos em seu interior. 

A pesquisa de Rabinovitch, que visa tam
bém a um estudo específico da Leishma
nia, mostra evidências de que os grandes 
vacúolos induzidos por L. amazonensis 
possam se originar da fusão de vacúolos 
menores. Investiga-se atualmente a possi
bilidade de que a própria Leishmania pro
duza um fator capaz de aumentar a fusão 
dos vacúolos em que se encontra. O pes
quisador do Instituto Pasteur estuda ain
da o desenvolvimento de moléculas de com
posição semelhante à do zimosan que pos
sam servir como transportadoras de dro
gas ao interior dos vacúolos que contêm 
leishmânias. 

Transmitida para o homem através d~ pi
cada de flebótomos, a leishmaniose é uma 
doença de alta incidência, sobretudo nos 
países subdesenvolvidos, onde atinge pro
porções endêmicas. Estima-se que cerca de 
400 mil pessoas - 27 mil delas no Brasil -
a contraem a cada ano. 

Campo dos sonhos 
O sono dessincronizado, estado em que 

ocorre a maioria dos sonhos, atrai atual
mente um número cada vez maior de pes
quisadores e clínicos. Segundo César Timo
Iaria, da USP, pela análise das ondas ce
rebrais em algumas regiões do cérebro 
pode-se prever quando terá início o sonho, 
que se caracteriza pela vivência consciente 
(embora não vigil) de cenas visuais, rara
mente auditivas, tácteis ou olfativas. Ge
ralmente, os sonhos causam movimentação 
dos olhos , lábios, mãos, pernas e outros 
segmentos do corpo, aumentando a fre
qüência de batimentos cardíacos, da pres
são arterial e da pupila, assim como respi-
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ração irregular. Para Timo-Iaria, esses fe
nômenos exprimem os comportamentos so
nhados. "Quando sonhamos que estamos 
falando", exemplifica, "a musculatura da 
face, do pescoço e da laringe se contrai." 

Essas manifestações, de acordo com o 
pesquisador da USP, são semelhantes às 
que ocorrem na vigília - quando o grau 
de alerta aumenta-, o que evidencia a ho
mologia entre as manifestações do alerta 
vigil e o alerta onírico (sonho). Em sua opi
nião, a homologia também se manifesta pe
lo fato de o que está ocorrendo ser identi
ficado pelo processo consciente. Timo-Iaria 
observa que o sono dessincronizado é o pe
ríodo de maior profundidade do sono, em 
que a entrada de informações sensoriais no 
cérebro é fortemente bloqueada por meca
nismos ativos e a musculatura é paralisa
da. Nos instantes em que ocorrem os so
nhos, esse bloqueio sensorial e motor é ain
da mais intenso. Tais fenômenos isolam 
quase inteiramente o sistema nervoso do 
meio ambiente no sono dessincronizado, 
em especial quando os sonhos estão acon-
tecendo. · 

De acordo com o pesquisador, o sono 
sincronizado e o dessincronizado alternam
se, constituindo ciclos que são tanto mais 
longos quanto maior é o animal. No rato, 
por exemplo, um ciclo completo dura em 
média dez minutos, no gato vai até 40 mi
nutos, no homem alcança uma hora e no 
elefante se prolonga por cem minutos. Uma 
pessoa que dorme oito horas passa em mé
dia por cinco ciclos, o que significa que o 
sono não é constante, oscilando em ciclos 
que duram em média uma hora e meia. No 
rato e em outros animais em que a olfa
ção predomina sobre a visão, cerca de me-

. tade dos sonhos tem caráter olfativo: a mo
vimentação do focinho é mais acentuada 
que a dos olhos . Em pessoas cegas desde 
a infância, os sonhos são auditivos e tác
teis, o que explica a intensa mobilização 
dos ouvidos e membros durante a ativida
de onírica. 
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Jararaca (Bothrops). O veneno, na foto escorrendo pelos 
canais dos dentes inoculadores, pode ser neutralizado pe
lo processo de iodação. 

lodação neutraliza toxicidade 
de venenos 

O processo de iodação, que consiste em 
incorporar iodo catiônico a moléculas de 
proteínas mudando suas propriedades, 
tem-se mostrado altamente eficaz contra 
venenos ofídicos, escorpiônicos e aracní
deos, podendo ser usados em altas doses 
em cobaias, sem causar lesões ou morte dos 
animais, e fazendo desaparecer até mesmo 
lesões locais e sistêmicas provocadas por 
venenos botrópicos. A iodação torna o ve
neno inócuo, ao neutralizar sua toxicida
de, mas não destrói sua capacidade imu
nogênica. Mantém-se assim sua proprieda
de de produzir anticorpos que reagem tan
to contra o veneno iodado como contra o 
veneno inativo. 

Experimentos metodológicos vêm sendo 
desenvolvidos no Departamento de Biufí
sica da UFMG, sob a coordenação de lbra
him Felippe Heneine. Atualmente, o mé
todo está sendo empregado com sucesso em 
amostras de insulina, que depois de ioda
da deixa de provocar hipoglicemia. Henei-

tirosina, sem desfigurar muito a molécu
la. Além de reduzir os custos operacionais 
necessários à produção de anticorpos, pois 
não implica o sacrifício ou lesão do animal 
que vai produzi-los, a toxina iodada apre
senta a vantagem de não provocar reações 
de hipersensibilidade imediata, como ocor
re com as toxinas neutralizadas por formol. 

Eletrorradiobiologia na terapia 
.do câncer 

O laboratório de radiobiologia funda
mental do Instituto de Biofísica Carlos 
Chagas da UFRJ desenvolve pesquisas que 
visam a estabelecer condições para o uso 
simultâneo de radiações e correntes elétri
cas fracas no tratamento de alguns tipos de 
câncer e de infecções virais, utilizando co
mo modelos de estudo células bacterianas, 
células tumorais e camundongos. Trata-se 
de pesquisa em eletrorradiobiologia, ramo 
de estudo desenvolvido recentemente, a 
partir da observação de que as correntes 
elétricas são capazes de potencializar os 
efeitos letais.das radiações ionizantes (raios 
X) e da ação fotodinâmica, que conjuga luz 
e corantes, como a hematoporfirina e o 
azul-de-metileno. 

Em palestra sobre o tema, o coordena
dor da pesquisa, Salatiel Menezes, afirmou 
que a pesquisa da UFRJ é pioneira e apre
senta resultados preliminares animadores. 
Indica, por exemplo, que a corrente elétri
ca de baixa intensidade induz diversas al
terações ultra-estruturais e metabólicas nas 
células - como rupturas. da membrana ce
lular -, alteração na carga de superfície 
e inibição da síntese de proteínas, aumen
tando também o número de lesões induzi
das pelas radiações ionizantes e pela ação 
fotodinâmica. Mostraram-se também ani
madores os tratamentos clínicos com cor
rentes elétricas e ação fotodinâmica do azul
de-metileno em pacientes com infecções 
herpéticas, constatando-se redução do nú
mero de recaídas e cicatrização mais ace
lerada. 

ne explica que o iodo pode ser usado em COBERTURA DE MARISE MUNIZ 
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se de maneira praticamente irreversível à 
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