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CARTAS DOS LEITORES 

PNAD errou 
Em Ciência Hoje n? 76 foi publicado 

artigo de Maria Cecília Prat.es 
Rodrigues sobre 'O desenvolvimento 
social nas regiões brasileiras'. 
lnf elizmente a autora utiliza dados 
publicados pelo IBGE, referentes à 
PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios) de 1988, que contêm 
alguns erros grosseiros de tabulação,· 
detectados inicialmente por Regis 
Bonelli e Guilherme Luis Sedlacek, do 
INPES/IPEA. 

Para digitar os dados da PNAD de 
1988, havia um espaço de nove dígitos 
onde devia ser colocado o valor da 
renda. O espaço deveria ser totalmente 
preenchido com dígitos 9 quando 

lndice % da renda recebida pelos 

Região de 50% 10% 
Gini mais pobres mais ricos 

Norte 0,590 13,5 48,2 
Nordeste 0,644 11,2 54,0 
Sudeste 0,588 13,2 47,0 
Sul 0,577 14,0 46,7 
Centro-Oeste 0,637 11,1 53,0 
Brasil 0,607 12,2 49,1 

TABELA 1. Indicadores da desigualdade da distribuição dos ren
dimentos da população economicamente ativa (PEAl remune
rada com domicílio urbano. Brasil e Regiões, 1988. 

faltasse a informação sobre a renda da 
pessoa. Ocorreu que, em alguns casos, 
o digitador, em lugar de preencher o 
campo com os nove dígitos 9, colocou 
apenas oito ou sete dígitos 9. Nestes 
casos, o computador leu esses números 
como valor da renda da pessoa, 
atribuindo-lhe uma renda extremamente 
elevada. Depois que a .PNAD de 1988 já 
fora publicada, foram constatados erros 
desse tipo no Pará, no Rio de Janeiro e 
no Mato Grosso. Posteriormente, o IBGE 
me forneceu tabelas com os dados já 
depurados daqueles erros. 

Ao utilizar os dados não corrigidos, a 
autora obtém um índice de desigualdade 
extremameqte elevado na região Norte 
(que inclui o Pará). Ela assinala, no 
texto, que a desigualdade da distribuição 
da renda na região Norte é maior do 
que no Nordeste. Os dados corrigidos 
não apóiam essa afirmativa.. CÓmo eles 
não incluem a· área rural da região 
Norte, uma comparação mais rigorosa 
deve se restringir às pessoas com 
domicílio urbano nas cinco regiões, 
como é feito na tabela 1. Nela, verifica
se que a região Norte fica em posição . 
mediana no que se refere à desigualdade 
da distribuição da renda, acima do 
Sudeste e do Sul, mas abaixo do 
Nordeste e do Centro-Oeste. 

Classes de Brasil Norte1 Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 
rendimento ---- ---- ---- ---- ---- -----

(em piso PEA Rendi• PEA Rendi- PEA Rendi- PEA Rendi• PEA Rendi- PEA Rendi-
salariall mento mento mento mento m,ento mento 

Até 1 29,7 4,6 24,9 4,2 51,0 12,1 20,7 2,9 23,9 4,1 28,5 4,5 . 
Até 3 70,1 24,1 69,9 26,2 ·85,4 38,8 '62,0 · 19,7 70,0 27,0 70,7 22,9 
Até5 82,6 37,1 83,2 · 40,1 91,9 50,6 77,7 33,1 82,9 40,9 82,0 33,7 
Até to 92,3 55,4 92,8 58,3 96,6 65,6 89,9 52,0 93,1 60,5 91,8 50,4 
Mais de 10 7,7 44,6 7,2 41,7 3,4 34,4 10,1 48,0 6,9 39,5 8,2 49,6 

indicê de 0,617 0,590 0,635 0,594 
Gini 

1S6 pessoas com domicílio urbano. 

TABELA 2. Distribuição dos rendimentos da PEA remúnerada (%). Brasil e Regiões, 1988 (dados corrigidos). 

Proporção de lndice de 
Regiões Pobres Pobreza de Sen 

Norte 0,249 0,.140 
Nordeste 0,510 0,339 
Sudeste 0,207 0,111 
Sul 0,239 0,133 
Centro-Oeste 0,285 0,155 
Brasil 0,297 0,178 

TABELA 3. Proporção de pobres e índice de pobreza de Sen 
para a PEA remunerada, adotando uma linha de pobreza igual 
a 1 piso salarial por pessoa economicamente ativa. Brasil 
e Regiões, 1988. 

JANEIRO/ FEVEREIRO DE 1992 

Na tabela 2, apresento os dados 
referentes à distribuição de rendimentos 
entre a PEA remunerada em 1988, da 
mesma forma que na figura 7 do artigo 
de Rodrigues. Os índices de Gini para o 
Nordeste e o Sul são ligeiramente 
maiores, embora os dados sejam os 
mesmos no caso dessas . regiões. Isto 
certamente se deve ao fato de que os 
índices da tabela 2 incorporam 
estimativa da desigualdade dentro dos 
oito estratos de rendimento 

considerados nas publicações do IBGE. 
Sugiro à autora que incorpore ao seu 

'Índice de Desenvolvimento Social' 
alguma medida da pobreza absoluta em 
cada região, como a proporção de 
pessoas cujo rendimento está abaixo de 
certa 'linha de pobreza' ou o índice de 
pobreza de Sen, cujos valores para os 
dados da PNAD dê 1988 estão na tabela 3. 
A proporção de pobres mede apenas a 
extensão da pobreza absoluta, ao passo 
que o índice de Sen considera também a 
intensidade da pobreza. 

RODOLFO HOFFMANN 

PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA 
RURAL, PIRACICABA (SP) 

• A professora Maria Cect7ia Prates 
Rodrigues, da Fundação Getúlio 
Vargas, responde: 

Co,T1 referência·ao meu artigo 
publicado em Ciência Hoje n ~ 76, sob o 
tüulo 'O desenvolvimento social nas 
regiões brasileiras', peço fazer constar a 
seguinte correção na página 41: "Aos 
piores resultados detectados para cada 
indicador, que representam a carência 
social máxima dentro do universo 
estudado, atribui-se valor igual à 
unidade (J); para aqueles resultados que 
correspondem à carência social mínima, 
atribui-se o valor igual a zero (O). Os 
valores intermeçliários para cada 
indicador são obtidos por interpolação 
linear, ou seja, são determinados a 
partir dos intervalos entre os valores 
máximo e mínimo do indicador. " 

Aproveito para agradecer ao prof. 
Rodolfo Hoffmann pelos seus valiosos 
comentários em relação ao trabalho. 
Em futuros avançqs na metodologia de 
cálculo do Índice de Desenvolvimento 
Social (IDS), considero muito válida a 
sua _sugestão para incorporação das 
medidas de pobreza absoluta - inclusive 
acho importante a incorporação não 
só ·desta variável como de outras, a 
saber, o consumo per cápita de 
proteínas, o grau de evasão escolar. 

Enfim, devo salientar que esse 
trabalho teve como objetivo maior a 
introdução do IDS como um dos 
indicadores imprescindíveis para a 
aferição do desenvolvimento, e sua 
metodologia está aberta à discussão e 
sugestões, de modo a que se possa obter 
um parâmetro que capte a realidade 
social brasileira em súa diversidade. 



CARTAS DOS LEITORES 

Animais silvestres 
Foi com prazer e alívio . que recebi o 

n? 74 de Ciência Hoje já sem o selo 
'ameaçada de extinção'. Há muito 
tempo venho acompanhando esta 
excelente revista e seria lastimável que 
uma iniciativa assim deixasse de existir. 

Venho fazer uso desse espaço para 
divulgar trabalho que estou 
desenvolvendo, desde fevereiro de 1990, 
como professor de medicina de animais 
silvestres, na Faculdade de Veterinária 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. A disciplina foi criada em 1986, 
junto com o novo currículo do curso de 
medicina veterinária da UFRGS. É 
oferecida aos alunos do sétimo 
semestre, em caráter obrigatório, com 
carga horária de quatro horas semanais. 
Abordam-se taxonomia, anatomia, 
fisiologia, patologia, construção de 
recintos, contenção física e química de 
répteis, aves e mamíferos, além de 
outros temas de ordem geral, como 
estresse e nutrição de animais silvestres. 
Em breve começaremos a publicar os 
primeiros resultados do trabalho. As 
pessoas intere,ssadas na disciplina podem 
me escrever diretamente. 

IVAN P. D. GONÇALVES 

FACULDADE DE VETERINÁRIA/UFRGS, A V. BENTO 

GONÇALVES, 9090, CEP 91500, PORTO ALEGRE 

Marés vermelhas 
Gostei muito da reportagem publicada 

no n? 74 sobre 'Marés vermelhas'. Sou 
estudante de biologia e esta reportagem 
vem complementar a matéria sobre 
algas que estamos estudando agora. As 
pessoas acham estranho esse fenômeno 
quando estão desfrutando do mar em 
épocas de veraneio, mas mesmo assim 
continuam a poluir e a desequilibrar o 
ambiente, sem perceber que o fenômeno 
é causado por essa atitude ( ... ). 
Gostaria de deixar uma mensagem às 
pessoas que insistem em destruir: 
procurem entender a :r:iatureza para não 
destruí-la. Eu posso dizer que já fiz 
muito mal a ela, porque não a entendia. 

Não desistam de lutar pela ciência 
hoje e sempre. Dificuldades financeiras 
se vencem com a qualidade, e isso a 
revista tem. 

DÉLCIO BENINCÁ 
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Erramos 
No perfil do professor Wilson T. 
Beraldo (Ciência Hoje n? 67), o nome 
correto do entrevistador é Lineu Freire
Maia. O nome do entrevistado de 
Ciência Hoje n? 70 é Allen G. Debus e 
não Allen C. Debus, como saiu 
publicado. No perfil do professor 
Francisco lglésias (Ciência Hoje n? 73), 
o nome correto da entrevistadora é 
Maria Efigênia .Lage de Resende. 

Caos 
Soube que vocês vão publicar um 

número especial de sua revista dedicada 
ao caos em diferentes áreas científicas. 
Estou muito interessado em obter um 
exemplar, quando a edição estiver 
pronta. Por favor, informem-me como 
devo fazer para encomendá-la. 

DR. NOEL H. GALE 

UNIVERSIDADE DE OXFORD, INGLATERRA 

• Aproveitamos a pergunta do dr. Gale, 
Diretor do Departamento de Física 
Nuclear de Oxford (a quem já 
respondemos por carta), para informar 
aos leitores que estamos em fase final 
de preparação da edição sobre caos, um 
assunto quentíssimo. 

Unidades obsoletas 
· Recentemente, no artigo 'O pequeno é 

bonito' '(Ciência Hoje n? 72), J.M. 
Azcue relatou a dependência que a área 
ambiental tem em relação às técnicas de 
medição, em especial para viabilizar a 
detecção de quantidades muito pequenas 
de espécies químicas. Em seu artigo, diz 
ele que essas quantidades são expressas 
como concentrações em ppm (partes por 
milhão), ppb (partes por bilhão) e ppt 
(partes por trilhão). Na realidade, ppm, 
ppb e ppt, cujo uso atualmente não é 
mais recomendado, representam o teor 
e não a concentração de uma espécie 
química num material (vide, por 
exemplo, Rocha-Filho R.C. & Silva 
R.R. da, Introdução aos cálculos da 
química, Makron Books, 1991). 

Além disso, o autor se equivocou nos 
exemplos dados para visualização do 
que representam essas abreviações. No 
caso do ppt (ou ppb?), Azcue escolheu 
comparar um segundo com uma vida 

média de 75 anos, concluindo que 
correspondia a 2 ppt (provavelmente 
queria dizer 2 ppb, como se vê a 
seguir). Bem, 75 anos correspondem a 
2,366.755 bilhões de segundos 
(considerando-se que 18 desses 75 anos 
são bissextos); daí, como um segundo 
está para 2,366.755 bilhões de segundos, 
por simples regra de três encontra-se 
que para um bilhão de segundos estão 
somente 0,423 segundos ( e não dois 
segundos!). Isto é, o teor que um 
segundo representa em 75 anos 
corresponde à fração em tempo igual a 
0,423 nsls (nanossegundos por segundo). 
A fração em tempo igual a 2 nsls -
como provavelmente queria Azcue -
corresponde a comparar urh segundo 
com uma vida média pouco inferior a 
16 anos (se fosse 2 ppt, a média teria 
que ser de cerca de 16 mil anos!). 

No caso do ppm, Azcue comparou o 
comprimento de um passo com o 
diâmetro da Terra, concluindo que 
correspondia a 6 ppm. O diâmetro 
equatorial da Terra é de 12.756,4 km, o 
que corresponde a 12,7564 milhões de 
metros. Seja um passo médio de 70 cm, 
isto é, 0~70 m. Daí, como 0,70 m estão 
para 12,7564 milhões de metros, por 
simples regra de três encontra-se que, 
para um milhão de metros, estão 
somente 0,055 metros (e não seis 
metros!). Ou seja, o teor que um passo 
de _70 cm representa do diâmetro 
equatorial da Terra corresponde à 
fração em comprimento igual a 0,055 
µmim (micrometros por metro), ou a 55 
nmlm. A fração em compri)Ilento igual 
a 6 µmim - como queria · Azcue -
corresponde a comparar a altura de um 
prédio de 76,5 metros com o diâmetro 
da Terra. 

ROMEU C. ROCHA-FILHO 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO CARLOS 
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Solidariedade 
Antigo assinante desta revista -

tendo, portanto, lido muitos exemplares 
ao longo dos meses, pareceu-me ser de 
eventual utilidade oferecer alguns 
comentários e opiniões: 1) os temas 
escolhidos são sempre muito 
interessantes; 2) o desenvolvimento dos 
temas é freqüentemente adequado para 
público de padrão cultural muito 
elevado; 3) inúmeros assuntos são 
exageradamente minuciados, mesmo 
para esse público; e, por causa disso, 
um determinado assunto específico 
quase só interessará ao hiperespecialista. 

Creio que o item 3 é o que introduz a 
maior dificuldade. Foi esta a razão pela 
qual interrompi a minha assinatura. 
Analisemos, por exemplo, o artigo 'Em 
busca da prevenção da cegueira' (n? 38, 
pp . 8-9). É interessante: no geral 
despertará a atenção imediata do 
oftalmologista e de portadores de 
doenças oculares. Quando leio tal 
artigo, verifico que o desenvolvimento 
tende cada vez mais para hiperdetalhes 
imunológicos. Ora, neste ponto, creio 
eu, já não há mais lugar para tal 
detalhamento dentro de uma revista 
genérica. Seria cabível no caso de 
estarmos diante de periódico de 
oftalmologia, ciências experimentais ou 
imunologia, já a nível francamente de 
publicação universitária. Escolhi esse 
artigo para meus comentários 
justamente por ser oftalmologista. 

Avançando agora na análise de 
'Colorindo o invisível', na mesma 
edição, pergunto: o assunto agrada? 
Sem dúvida. Tem relação com minha 
atividade profissional? Sim. Atrai a 
curiosidade genérica? · A resposta 
também é afirmativa. Começo a ler e 
logo paro. Qual a razão disso? A 
mesma referida quanto ao primeiro 
tema. Em resumo, a tevista é excelente, 
porém pouco prazenteira. É exaustiva a 
sua leitura e freqüentemente frustrante, 
porque fica difícil chegar-se ao final. 
· Sugestões: 1) dispensem excessivos 

detalhes: interessam a muito poucos; 2) 
perguntem aos leitores que assuntos 
desejam conhecer; 3} tragam temas 
'prosaicos'. Não desmerecerão a revista, 
uma vez que todo e qualquer assunto é 
importante do ponto de vista científico, 
e atrairão o leitor. 

CARLOS ALBERTO RODRIGUES ALVES 

FACULDADE DE MEDICINA/USP 

JANEIRO/ FEVEREIRO DE 1992 

Sou estudante de graduação de 
ciências . biológicas na Universidade . 
Federal do Paraná. Lendo a seção 
'Cartas dos Leitores', deparei-me com 
sugestões assustadoras por parte de José 
Carlos Lopes Sariegoque, sobre como 
ajudar a revista a passar sem muitas 
dificuldades pela crise que vem 
enfrentando: ele sugere como solução 
''uma roupa mais esporte: linguagem 
mais fluente e mais leve, temas mais 
atuais e de interesse geral. .. ''. Em 
suma: transformar a Ciência Hoje em 
Superinteressante! 

A carta pareceu-me um pouco 
confusa ao . afirmar que a temática da 
revista é interessante apenas para 
especialistas. Torna-se aí evidente o 
exagero. Também achei confusa e 
apelativa a frase: "Se Ciência Hoje não 
pode servir ao público leigo e aos 
secundaristas, então por que vendê-la 
nas bancas?" Ora, existem várias 
revistas, de eletrônica principalmente, 
que também são vendidas em bancas e 
não estão ao alcance de leigos . A meu 
ver , o fato de se vender Ciência Hoje 
em bancas é para comodidade dos 
interessados que não são assinantes . 

Concordo que a linguagem técnica 
acarreta alguns problemas no 
entendimento do texto, mas o próprio 
nome da revista já diz: Ciência Hoje, 
não Abobrinha Hoje. É importante 
salientar que a revista não é inteira de 
termos técnicos: eles aparecem 
dispersos, e em alguns artigos! ( ... ) 

F ABIANO DOS SANTOS NETO 

CURITIBA 

Eu e minha cientista-namorada 
fizemos recentemente uma sociedade 
deveras profícua: ela entrou com o pé e 
eu com o 'conteúdo traseiro de minhas 
calças jeans'. Porém, como prêmio de 
consolação por serviços prestados, ela 
me deixou o n? 73 de Ciência Hoje, que 
eu só conhecia através de flertes nas 
bancas de revista. Foi um prazer. 
Múltiplo, com a leitura do perfil de 
Francisco lglésias: um show de lucidez, 
inteligência e bom-senso que só mesmo 
CH seria capaz de captar e nos ofertar. 

Lendo também as cartas dos 
leitores - algumas sinceramente 
lacrimejantes -, fiquei feliz ao perceber 
que o apoio dos mesmos deve ter sido 
fundamental para que esta prestigiosa 
publicação continue a representar o que 

a vida tem de mais int~ligente neste país 
banguela até os ossos . 

Substituir minha cientista-nutricionista 
é impossível, tem coisas que uma 
revista, por melhor que seja, não pode 
fazer, mas confesso estar satisfeito e 
recompensado com minha nova 
'namorada'. Ciência Hoje é o par 
perfeito para um jornalista como este 
humilde escriba que vos contata e 
deseja todo o sucesso editorial que 
vocês merecem. 

WALTER PARAÍSO RIBEIRO DE NAVARRO 
FILHO 

BELO HORIZONTE 

No dia 15/08/ 91 recebi mais um 
exemplar de Ciência Hoje. Como 
estudante de biologia, a cada número 
sou brindado com assuntos relevantes 
à minha área, além de outros que aguçam 
a minha curiosidade ( ... ) Por isso é com 
imensa alegria que vejo que vocês não 
se renderam à crise e continuam 
trabalhando. Espero que continuem assim. 

NICOLAU MOTTOLA 

RIBEIRÃO PRETO (SP) 

Origens da vida 
Gostaria de agradecer à equipe de 

Ciência Hoje pela excelente qualidade 
editorial de meu artigo 'De volta às 
origens da vida'. Não posso também 
deixar de mencionar a colaboração do 
professor Roberto Casadei (Instituto de 
Química/USP} no porte didático do 
trabalho. 

MARCELO HERMES-LIMA 

MONTREAL, CANADÁ 
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CRÕNICA DE UMA RECESSÃO ANUNCIADA 
Em julho de 1991, a 43~ Reunião Anual da SBPC tinha como 

tema central 'Ciência e sobrevivência'. Era uma mensagem cla
ra à nação e às autoridades: as instituições científicas não resis
tirão à prolongada recessão, aos cortes em seus reduzidos orça
mentos, à falta de pollticas capazes de administrar uma crise pro
longada. Nas edições de julho e setembro, os editoriais de Ciên
cia Hoje clamavam por soluções de emergência, denunciando a 
distância entre o discurso e a prática de governo. Já em junho, 
a SBPC e as Sociedades Científicas alertavam o ministro da Eco
nomia e o secretário de Ciência e Tecnologia sobre o perigo de 
colapso. Em novembro, os ministros da Educação e da Econo
mia e o próprio presidente da República foram informados do 
agravamento da situação. 

Quatro eram as preocupações comunicadas: (1) o pagamento 
irregular das bolsas de estudo, fatal à credibilidade de um pro
grama que deveria ser estratégico; (2) a necessidade de fomento 
à pesquisa com verbas estáveis e regulares; (3) a indefinição da 
função da c&t nas ações do governo; e (4) a inexistência de ca
nais permanentes de coordenação política e orçamentária entre 
os vários ministérios e agentes da c&t, para enfrentar a crise. Em 
resposta, prometeu-se dar às bolsas a mesma prioridade da fo
lha do funcionalismo público; considerou-se justa a exigência de 
repasse regular ao fomento; e decidiu-se que a coordenação su
gel ida caberia ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia 
(CCT), da Secretaria de Ciência · e Tecnologia (SC&T), revitali
zado e com poderes ampliados. 

Nas universidades e institutos, no Congresso e junto aos se
cretários estaduais de c&t, outras iniciativas da SBPC e das So
ciedades Científicas mobilizavam forças políticas e pesquisado
res em defesa das instituições científicas. No Congresso, -a CPI 
sobre o atraso tecnológico reuniu dados e depoimentos, traçan
do um quadro da crescente devastação que paralisa o sistema de 
c&t. Os relatórios, a serem publicados em breve, devem oferecer 
subsídios às iniciativas do Legislativo e do Executivo. A CPI pos
sibilitou a correção do orçamento de c&t que chegou ao Con
gresso com deficiências comprometedoras. Seis milhões de dó
lares para os institutos, 35 para todo o fomento do CNPq, 70 para 
o lnpe, e apenas 30 para o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT). Este ficou com 80 milhões de 
dólares, os institutos com 19 e o fomento com 48. A previsão or
çamentária para 1992 passou de 800 para 890 milhões de dólares, 
ainda claramente insuficiente. 

Recomendações e pressões também ajudaram a reduzir os cor
tes no orçamento de 1991. Ainda em dezembro, foram autori
zadas despesas de mais 50 milhões de dólares, até hoje não li
beradas. No apagar das luzes de 1991, o orçamento do setor foi 
descontingenciado em 90%, o maior índice entre os ministérios. 
No entanto, a inflação e a demora nas liberações reduziram os 
900Jo para 600Jo. Dos 700 milhões de dólares orçamentados em 
1991, executaram-se apenas 400. Ainda assim, as autorizações 
não se fizeram acompanhar de diretrizes e iniciativas da SC&T 
- e do CCT -, para convertê-las em recursos efetivos, reduzir 
tensões, conter a devastação de programas e a paralisação dos 
laboratórios. 

Em janeiro e fevereiro de 1992, as bolsas foram pagas com gran
de atraso. Os recursos aprovados pelo · CNPq para os pesquisa-

dores em maio de 1991 ainda não chegaram ao CNPq nem aos 
pesquisadores. Até março, a Finep recebeu apenas um milhão 
de dólares, dos 25 milhões que deveria ter recebido ainda em 1991. 
Dos recursos de 1992, não há sinal. CNPq e Finep devem a pro
gramas e pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Ja
neiro cerca de 45 milhões de dólares. O Instituto de Biofísica e 
a COPPE, da UFRJ, suspenderam as atividades de pós-graduação. 
Em 12 de março, a Finep ofereceu 400 mil dólares para socorrê
los. Um centésimo do devido. O Centro de Tecnologia da PUC/RJ 
deveria receber três milhões de dólares. Recebeu 800 mil e sal
dou só as dívidas de 1991. As do primeiro trimestre de 1992 acu
mulam-se·. · Em 10 de março, o Instituto de Matemática Pura e 
Aplicada, do CNPq, entrou em greve. Seu reajuste salarial, si
milar ao das universidades, autorizado em dezembro, não foi in
cluído na folha de março. Alguns de seus melhores pesquisado
res são obrigados a abandonar o país. Outros, no exterior, deci
dem não voltar. 

Por tudo isto, em 11 e 12 de março, em Brasília, as Sociedades 
Científicas realizaram assembléia de emergência. No dia 12, reu
nia-se o Conselho Deliberativo do CNPq. Era urgente coorde
nar esforços para deter a acelerada deterioração do sistema. No
va visita aos ministros da Economia e da Educação. Novas pro
messas de que não haverá mais atrasos no pagamento das _bol
sas. Mas apenas isso. Recursos, só em abril, quando (e se) are
ceita da União aumentar. Hoje, a pólvora é pouca, disse o mi
nistro Marcílio Marques Moreira. Os últimos recursos Hnham 
sido liberados na vésper.a para as universidades - Cr$ 25 bilhões 
(15 milhões de dólares), ainda do orçamento de 1991. E a Finep 
e ó CNPq? Deveriam esperar. Aos argumentos de urgência, ou
tros igualmente urgentes eram lembrados. Embaixadas sem luz, 
utis sem oxigênio. A recessão é severa para todos, ou quase. 

Já se fala em procurar novas fontes de apoio à c&t. O Banco 
do Brasil poderia reativar seu fundo de fomento à ciência, com 
recursos similares aos do FNDCT, hoje pulverizados em progra
mas assist~nciais de discutível qualificação. Pdderíamos, também, 
taxar as importações de equipamentos com alto conteúdo tecno
lógico, como fez a Coréia. São cerca de dois bilhões de dólares 
por ano. Taxadas em 200Jo, teríamos 400 milhões. Boa cifra para 
dar alguma estabilidade - e eficácia - ao FNDCT. 

Este ano, pela primeira vez, os ministros asseguram que o go
verno atribuirá 'prioridade máxima' à c&t, à saúde e à educa
ção, liberando 800Jo de seus recursos orçamentados. O anúncio 
soo,u como mudança radical nestes dois anos de contínuo empo
brecimento do setor. Ocorre que toda prioridade costuma ter só
lida base orçamentária que lhe dá consistência. Não há sinal dis
so na área de c&t. E pior: segundo o Diário Oficial da União, 
de 16 de março, à página 3.338, o governo fixou em 550Jo os limi
tes trimestrais para o desembolso das dotações orçamentárias do 
FNDCT, do fomento à pesquisa e dos institutos do CNPq. Ape
nas alguns programª5- de apoio à pesquisa aplicada poderão al
cançar o limite de 850Jo, reservado às 'prioridades máximas'. 
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são o resultado da evolução de grupos maiores, como o Grupo Local, onde está a 
nossa Via Láctea. 

Físicos da UFPE conseguiram construir o protótipo de um tomógrafo de ressonân
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GALÁXIAS EM GRUPOS COMPACTOS 

Em 1877, o astrônomo inglês M.E. Ste
phan descobriu o primeiro grupo com

pacto de galáxias: um grupo de cinco ga
láxias aparentemente tão próximas umas 
das outras que pareciam se tocar. Desde en
tão chamado de Quinteto de Stephan, este 
grupo tem uma característica muito inte
ressante: a separação aparente entre as ga
láxias é menor do que o diâmetro médio 
de cada uma delas, (figura 1). Em termos de 
comparação, Andrômeda, a galáxia-gigan
te mais próxima à nossa Via Láctea, está 
a uma distância de aproximadamente 25 ve
zes o diâmetro desta. 

Mais exemplos de grupos compactos de 
galáxias foram descobertos e catalogados 
pelos astrônomos russos B.A. Vorontsov
Vel'yaminov e R.K. Shakhbazyan por volta 
de 1950 e pelo norte-americano Halton Arp, 
em 1966. Atualmente mais de uma cente
na deles é conhecida. O maior e mais re
cente catálogo desses grupos foi publica
do pelo astrônomo canadense Paul Hick
son em 1982. Através da inspeção de fotos 
de 67% do cé~ (Palomar Sky Survey Prints, 
Observatório Palomar, EUA), ele redesco
briu vários dos grupos anteriormente iden
tificados e catalogou muitos outros novos. 

Os grupos no catálogo de Hickson são 
sistemas pequenos, com quatro a oito ga
láxias. São grupos isolados (não estão no 
centro de aglomerados de galáxias) e mui
to compactos. Sua densidade superficial de 
galáxias, ou seja, o número de galáxias por 

·unidade de área, atinge um valor mil vezes 
maior do que, por exemplo, o encontrado 
no centro do aglomerado de Coma, um 
aglomerado rico em galáxias e situado a 350 
milhões de anos-luz da Terra, na direção 
da constelação de Coma Berenices, comu
mente chamada de Cabeleira de Berenice. 
Nos últimos dez anos os grupos compac
tos de Hickson vêm sendo intensamente es
tudados. Os astrônomos acham que eles 
lhes fornecerão elementos para compreen
der melhor os processos de formação e evo-
1 ução das galáxias. 

As figuras 2, 3 e 4 mostram algumas das 
propriedades dos grupos compactos, exem
plificadas em três dentre eles. São grupos 
de quatro ou cinco galáxias grandes, rela
tivamente próximas umas das outras. Seus 
diâmetros, de cerca de 90 mil anos-luz, 
equivalem à distância entre elas. A atração 
gravitacional faz com que essas galáxias or
bitem umas em redor das outras à veloci
dade média de 200 km/s. Sua proximida
de ocasiona eventuais colisões a cada cen
tena de milhões de anos. Quando isso acon
tece, as forças gravitacionais distorcem as · 
galáxias da mesma maneira que a força gra
vitacional da Lua cria marés na Terra. Al
gumas estrelas podem até mesmo passar de 
uma galáxia para outra. Dizemos, então, 
que as galáxias estão em interação. 

Os sinais mais comuns de uma provável 
interação entre galáxias em grupos compac-

tos são braços espirais distorcidos ou assi
· métricos, pontes ligando duas ou mais ga
láxias. Em muitos casos, parece que as ga
láxias se fundem (figura 5). Como vemos 
em duas dimensões o que na realidade es
tá em três, em muitos casos essa interação 
ou fusão é só aparente - uma galáxia está 
'em frente' da outra apenas na nossa linha 

• de visada. Mas se casos reais de interação 
ou fusão existirem, é nestes grupos com
pactos que poderão vir a ser encontrados: 
.neles, a alta concentração das galáxias com
binada com a baixa velocidade de disper
são, de 200 km/s, propicia condições favo
ráveis à ocorrência de colisões. Este é um 
dos principais motivos pelos quais o estu
do desses grupos é tão importante. 
Para estudar os grupos comp~tos, fize

mos várias simulações numéricas do mo
vimento das galáxias que os integram. Os 
modelos simulam, através de algoritmos 
computacionais, o movimento que elas des
crevem e descreverão no espaço, assumin
do certos valores para os parâmetros do es
tado atual. As simulações prevêem que as 
galáxias nesses grupos compactos.acabarão 
por colidir, formando uma única e grande 
galáxia no centro do que antes era o gru
po. As simulações também prevêem que o 
produto final desse processo deve ser uma 
galáxia elíptica. No momento, vários astrô
nomos estão empenhados em obter evidên
cias observacionais que dêem fundamento 
a essas previsões teóricas. 

FIGURA 1. Grupo de Hickson 92, o famoso Quinteto de Stephan. A maior galáxia (embai
xo, à esquerda) não faz parte do grupo. Ela tem uma velocidade radial de 790 km/se 
está na linha de. visada e à frente do grupo formado pelas outras quatro, cuja velocidade 
radial média é de 6.440/s. Nesta e nas outras figuras que se seguem, o norte está acima 
e o leste à esquerda. 

FIGURA 2. Grupo de Hickson 79, o Sexteto de Seyfert, descoberto pelo astrônomo Curl 
Seyfert em 1948. Este grupo também possui uma galáxia com velocidade discordante: 
a galáxia menor e menos brilhante (79E) cuja velocidade é de 19.810 km/s. A galáxia 79E 
está possivelmente na linha de visada e atrás do grupo formado pelas outras quatro, cuja 
velocidade média é de 4.300 km/s. 
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FIGURA 3. Grupo de Hickson 87, formado por quatro galáxias. Na mais brilhante (à es
querda e ao sul do grupo), podemos ver uma faixa de poeira cortando-a de uma ponta 
à outra. 

FIGURA 4. Grupo de Hickson 95, formado por quatro galáxias, duas delas em aparente 
interação. Note os braços/pontes ligando essas duas galáxias. 

Um estudo que concluí recentemente so
bre a função de luminosidade das galáxias 
de Hickson sugere que os grupos compac
tos têm um déficit de galáxias de pouca lu
minosidade em relação ao campo. Isto pa
rece indicar que pelo menos alguns dos gru
pos compactos já sofreram processos de fu
são. Entretanto, mais da metade dos gru
pos de Hickson ainda tem galáxias espirais 
brilhantes. De acordo com simulações de 
N-corpos, as estruturas espirais não resis
tem à fusão das galáxias, e por isso con
cluímos que a maioria destes grupos ainda 
não sofreu tais processos. 

A origem dos grupos compactos também 
é objeto de grande polêmica. Uma das teo
rias mais populares é a de que os grupos 
compactos são o resultado da evolução de 
grupos maiores, cujas galáxias estão mais 
afastadas umas das outras, como por exem
plo acontece com o nosso Grupo Local) do 
qual a Via Láctea faz parte. 

Neste caso, as simulações numéricas su
gerem que em alguns bilhões de anos as ga
láxias constituintes destes grupos maiores 
e mais extensos se aproximarão cada vez 
mais, pela troca de energia cinética e gra
vitacional entre elas e o meio intergalácti
co, e acabarão formando um grupo com
pacto, coino é mostrado nas figuras de 1 
a 5. Muitos estudos a esse respeito também 
estão em andamento, para provar ou re
futar esta hipótese. 

Além de serem importantes laboratórios 
para o estudo de interações e fusões entre 
galáxias, os grupos compactos são impor
tantes para testar a hipótese de desvios pa
ra o vermelho não cosmológicos. 

Em nossa pesquisa, verificamos que vá
rios dos grupos compactos possuem uma 
ou mais galáxias cujas velocidades radiais 
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são muito maiores ou 
menores do que a ve
locidade média do 
grupo. No caso do 
Quinteto de Stephan, 
por exemplo, a galáxia 
que nos parece mais 
brilhante tem veloci
dade radial oito vezes 
menor que a velocida
de média do resto do 
grupo. 

Formulamos duas 
hipóteses para explicar 
tal fato. A primeira é 
a hipótese das super
posições aleatórias: a 
galáxia discordante 
não é parte do grupo, 
ou seja, ela está situa

FIGURA 5. Parte do grupo de Hickson 90. Aqui são mostradas duas das quatro galáxias 
do grupo. Elas estão aparentemente em processo de fusão. Várias simulações numéricas 
feitas em computador indicam que galáxias em grupos compactos acabarão por colidir, 
formando uma única e grande galáxia do centro do que antes era o grupo. 

da atrás ou na frente do grupo e é projeta
da sobre ele quando vista em duas dimen
sões (o termo 'galáxia discordante' é usa
do aqui para descrever uma galáxia cuja ve
locidade é pelo menos 1.000 km/s maior ou 
menor que a velocidade média do grupo). 
De acordo com a segunda hipótese, ela es
taria realmente associada ao grupo. 

A primeira hipótese concorda com a in
terpretação cosmológica de que o desvio 
para o vermelho observado em espectros 
de galáxias é devido à expansão do univer
so. A segunda hipótese requer uma expli
cação não cosmológica para a velocidade 
radial da galáxia discordante. 

Uma análise recente dos quintetos de ga
láxias do catálogo de Hickson indica que 
o número de grupos que apresentam galá
xias discordantes confere com o que é es
perado pela simples projeção aleatória de 
galáxias de campo sobre os grupos. Ore
sultado de nossa pesquisa mostrou que, dos 

21 quintetos do catálogo de Hickson; seis 
possuem uma galáxia discordante. Pela pri
meira hipótese, a das superpbsições aleató
rias, 5,6 grupos teriam uma galáxia discor
dante. Esta análise apóia, portanto, a pri
meira hipótese e está de acordo com a ori
gem cosmológica dos desvios para o verme
lho observados nos espectros das galáxias. 

Simulações e estudos como estes nos dão 
um melhor entendimento sobre a formação 

· e evolução das galáxias. Por sua vez, isto 
é importante para que entendamos como 
surgiram a nossa própria galáxia e o nosso 
sistema solar. 

CLÁUDIA MENDES DE OLIVEIRA 
DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA E ASTRONOMIA, 

UNIVERSIDADE BRITISH COLUMBIA (VANCOUVER, 
CANADÁ) 
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TOMOGRAFIA POR RMN: UM PROTÓTIPO NACIONAL 

A pós cerca de seis anos de trabalho de 
pesquisa e desenvolvimento, foi con

cluído no Departamento de Física da Uni
versidade Federal de Pernambuco o primei
ro protótipo inteiramente nacional de um 
tomógrafo de ressonância magnética nu
clear (RMN) para uso clínico, de baixo cus
to (ver 'Tomografia por ressonância mag
nética nuclear: novas imagens do corpo', 
em Ciência Hoje n? 20). 

O protótipo inclui um eletromagneto de 
corpo inteiro, de construção própria, que 
opera num campo magnético de apenas 160 
gauss (como referência, a intensidade do 
campo na superfície de um prendedor mag
nético como os usados para afixar papel na 
porta da geladeira é de cerca de 400 gauss). 
Com isto, os custos inicial e de manuten
ção do sistema são consideravelmente re
duzidos. 

A intensidade do campo magnético é um 
fator importante na geração de imagens por 
RMN, e os tomógrafos hoje existentes ope
ram em campos desde ultrabaixos, na vi
zinhança de 200 gauss, até altos, de 20 mil 
gauss ou mais. Em razão das elevadas cor
rentes elétricas necessárias para a obtenção 

de campos magnéticos mais altos e dos pro
blemas associados com a grande dissipação 
de potências nos fios condutores, por cau
sa da resistência elétrica que apresentam, 
torna-se necessário utilizar fios supercon
dutores (ver 'Nobel de Física de 1987: mais 
um prémio para a supercondutividade', em 
Ciência Hoje n? 39, p. 10) na construção 
desses eletromagnetos, o que resulta em 
custos iniciais e de manutenção elevados. 

Além dos problemas de custo, a tecno
logia para a construção de magnetos super
condutores e para a produção das baixas 
temperaturas necessárias ao seu funciona
mento, que envolve o uso de líquidos crio
génicos como o hélio e o nitrogénio líqui
dos, é dominada apenas por umas poucas 
empresas estrangeiras. 

Diante desse quadro, o presente protóti
po vem demonstrar que, explorando o ou
tro extremo da faixa dos campos magnéti
cos, temos possibilidades de construir to
mógrafos de baixo custo, inteiramente na
cionais. Esta constatação não é motivo so
mente de orgulho; do ponto de vista práti
co, ela significa que o protótipo pode ser 
transformado num produto competitivo. 

Imagem tomográfica obtida com o uso do protótipo nacional: seção coronal da região da nuca de uma cabeça humana 
normal. 
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Üs tomógrafos que operam com cam
pos magnéticos elevados possuem, sem dú
vida, uma vantagem num aspecto impor
tante: a qualidade das imagens tomográfi
cas melhora sensivelmente com o aumen
to da intensidade do campo. No entanto, 
há indicações de que a relação custo-bene
fício pode, em algumas aplicações, favo
recer os campos baixos e ultrabaixos (ver 
'Campos ultrabaixos favorecem a difusão 
da RMN', em Ciência Hoje n? 27, p.10). 

Algumas características do protótipo são 
fruto das nossas pesquisas e podem ser con
sideradas originais. Uma vez que o campo 
magnético de 160 gauss representa uma fre
qüência de ressonância para o hidrogénio 
de apenas 680 Khz, foi possível simplificar 
os processos envolvidos na aquisição das 
informações necessárias para a reconstru
ção das imagens. Assim, foram adotadas 
técnicas digitais, tanto para o processo de 
excitação de sinais como para os de sua de
tecção e processamento. Isto proporciona 
uma melhora no funcionamento do siste
ma, que seria de difícil implementação em 
freqüências elevadas. 

Também na construção do eletromagne
to foram empregados conceitos novos, que 
no futuro nos permitirão aumentar mode
radamente a intensidade do campo magné
tico, sem grande majoração dos custos. 

A imagem tomográfica mostrada na fi
gura corresponde a uma seção coronal da 
região da nuca de uma cabeça humana nor
mal, obtida por nosso protótipo. O tempo 
de aquisição foi de oito minutos e a espes
sura da fatia, de dois centímetros. A qua
lidade da imagem permite vislumbrar, a 
curto prazo, um desempenho competitivo 
em relação a sistemas que operam na mes
ma faixa de campos magnéticos e que já 
são utilizados em hospitais do país e do ex
terior. 

GEORGE CARLOS DO NASCIMENTO 
E RICARDO EMMANUEL DE SOUZA 

GRUPO DE ELETRÔNICA DA FUNDAÇÃO, 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DO ESTADO 

DE PERNAMBUCO 

MARIO ENGELSBERG 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
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UNICAMP OBTÉM NOVA FAMÍLIA DE VIDROS DOPADOS 

Vidros dopados com microcristalitos 
semicondutores têm recebido grande 

atenção em decorrência de suas interessan
tes propriedades ópticas, cujas aplicações 
vão desde filtros especiais a matérias-pri
mas para dispositivos optoeletrônicos. 

O f enômeno interessante com esses vi
dros dopados ocorre quando o tamanho 
dos microcristalitos - também denomina
dos nanocristalitos, já que seu diâmetro é 
da ordem de 50 A (angstrom) - é compa
rável ao do raio de Bohr do éxciton (par 
formado por um elétron e um buraco no 
semicondutor). Nesses casos, os vidros do
pados podem apresentar os chamados efei
tos de confinamento quântico, isto é, os mi
crocristalitos exibem estruturas cristalinas 
que podem ser essencialmente as mesmas 
que as do monocristal do semicondutor, 
mas com propriedades significativamente 
diferentes deste. Como o comportamento 
eletrônico desses microcristalitos é função 
de seu tamanho, esse efeito também pas
sou a ser conhecido como efeito quântico 
de tamanho (em inglês, quantum size ef
fect) e tem sido observado não só em ma
trizes vítreas, mas também em sistemas la
melares (compostos com estruturas crista
linas em forma de camadas superpostas), 
colóides (sistemas com partículas de dimen
sões inferiores a um mícron) e micelas (a
gregados de detergentes). 

No caso específico de vidros dopados, o 
efeito de confinamento quântico modifica 
drasticamente certas propriedades ópticas, 
entre elas as de absorção, fotoluminescên
cia e índice de refração não-linear (n2). 

Assim, o controle dessas propriedades -
sobretudo das ópticas não-lineares - per
mite a obtenção de materiais que poderiam 
ser usados em dispositivos optoeletrônicos 
como chaves ópticas, conver~ores de fre
qüência, guias de onda, todos importantes 
paras as telecomunicações e processamen
to de informações. 

Observe-se que a grande maioria dos es
tudos realizados com matrizes vítreas -
destacam-se aquelas contendo sulfosselene
tos de cádmio ( CdSeS} - fizeram uso de 
vidros comerciais, concebidos inicialmen
te para serem usados como filtros especiais. 

Graças a uma bem-sucedida colaboração 
entre os pesquisadores da Unicamp Luiz C. 
Barbosa, Carlos L. Cesar e Janúncio M. 
Neto, do Instituto de Física, e Oswaldo L. 
Alves, Fernando Galembeck e Francisco 
Garrido, do Instituto de Química, foi ob-
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tida e caracterizada uma nova família de 
vidros dopados com semicondutores do ti
po II-VI, contendo cádmio, telúrio e enxo
fre [CdTe1 _xSx], dispersos numa matriz ví
trea de borossilicato. 

Esses vidros foram obtidos pela fusão dos 
componentes num forno de radiofreqüên
cia - construído no laboratório - à tem
peratura de 1.400ºC, apresentando-se inco
lores nessa fase do processo. 

Submetidos a trata-

que discute os efeitos de confinamento nes
ses sistemas, foi publicado recentemente no 
periódico Applied Physics Letters (vol. 59, 
p. 2.715, 1991). 

Deve-se destacar que o domínio da 
técnica de preparação e caracterização 
desses vidros coloca os pesquisadores da 
Unicamp entre os pioneiros na produção 
de tais materiais, sobretudo aqueles à base 
de telúrio. 

mento térmico a tem
peraturas em torno 
de 600ºC - em dif e
rentes intervalos de 
tempo - esses vidros 
adquirem coloração 
que, dependendo da 
concentração (x) e do 
tempo de tratamen
to, varia do amarelo 
ao marrom, apresen
tando red shift ( des
locamento para o ver
melho) em seus espec
tros ópticos na região 
de 200 a 600 nanôme
tros (nm). Não só os 
deslocamentos, mas 
também a estrutura 
das bandas para da
da concentração em 
função do tempo de 
tratamento térmico 

Difração de elétrons para a amostra contendo microcristalitos de composição nominal 
CdTe0,9S0.,, tratada por 40 minutos à temperatura de 580ºC. 

são típicos de sistemas que apresentam efei
tos de confinamento quântico. 

Amostras contendo microcristalitos de 
composição nominal CdTe0,9S0, 1, tratadas 
por 40 minutos

6 
apresentam diâmetro mé

dio de 39 ± 7 A. O caráter cristalino dos 
microcristalitos pode ser inequivocamente 
observado na figura, onde se tem a difra
ção de elétrons obtida num ponto da amos
tra através da técnica de microscopia ele
trônica de transmissão (MET}. 

Os resultados aqui sumarizados foram 
apresentados pela primeira vez no Interna
tional Symposium on O/asses for Eletro
nic Applications (EUA}, da American Ce
ramic Society, no final de 1990, e publica
dos no Ceramic Transactions (vol. 20, p. 
161, 1991). Também foram apresentados no 
encontro Quantum Eletronic Laser Scien
ce Conference (EUA}, em 1991, e publi
cados no seu proceedings (p. 88, 1991). 
O artigo 'Quantum size effects on the 
CdTe1 _xSx semiconductor doped glass', 

A obtenção de vidros contendo micro
cristalitos faz parte de um programa mais 
abrangente - apresentado no workshop 
'Optoeletrônica', na 43 ~ Reunião Anual da 
SBPC, no Rio de Janeiro, em 1991 -, cu
jo objetivo é estudar materiais vítreos com 
pronunciadas propriedades de óptica não
linear. Vale ainda salientar que os pesqui
sadores Carlos B. Cruz, Hugo Fragnito e 
Alvin Kiel também participam desse pro
grama nos aspectos relacionados ao estu-

. do de f enômenos ultra-rápidos e de óptica 
não-linear apresentados por esses novos 
materiais. 

OSWALDO LUIZ ALVES 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA INORGÂNICA, 
INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNICAMP 
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ANTROPOLOGIA MOLECULAR 

MOLÉCULAS RECONSTROEM O PASSADO 
Faz pouco tempo, excetuando-se os ra

ros casos em que foram encontrados orga
nismos inteiros preservados em geleiras, o 
único recurso utilizado por paleontólogos 
e antropólogos para dar uma 'espiada' no 
passado era o estudo morfológico de f ós
seis e ossadas encontradas em escavações. 
Esses achados, embora por si só bastante 
reveladores, requerem também que os cien
tistas tenham uma grande dose de imagi
nação para que possam reconstituir o or
ganismo, sua fisiologia ou hábitos, assim 
como tecer as redes de inter-relacionamento 
entre as várias espécies pesquisadas. Isto 
necessariamente acaba por introduzir mais 
especulação do que fatos na elaboração de 
certos modelos evolutivos. 

A análise pura e simples de semelhanças 
anatômicas pode muitas vezes gerar inter
pretações errôneas, como ficou flagrante, 
por exemplo, no caso das relações entre o 
homem, o chimpanzé e o gorila. Agora, 
com a descoberta de que o ADN é uma mo
lécula muito mais estável do que se supu
nha, e o desenvolvimento das poderosas 
técnicas de engenharia genética, sobretudo 
aquelas que permitem amplificar e seqüen
ciar o ADN, surge uma nova ciência, já cha
mada de 'antropologia molecular' . Estafas
cinante área de pesquisa foi recentemente 
relatada em. dois artigos* que resumem de 
forma estimulante seu enorme potencial co
mo verdadeira máquina do tempo. 

O ADN (ácido desoxirribonucleico), que 
com toda probabilidade surgiu antes mes
mo das proteínas, é uma molécula que re
tém em sua seqüência de nucleotídeós o có
digo determinante das características de to
das as formas vivas que conhecemos. Ape
sar de ser um polímero relativamente gran
de, achados recentes demonstraram que em 
certas condições ele é extremamente está
vel. Assim, já se conseguiu extrair e anali
sar ADN de ossos humanos com até 5.500 
anos. Este resultado, no entanto, parece in
significante diante da extração de ADN de 
um fóssil vegetal (magnólia) com 18 mi
lhões de anos. 

O que faz com que a molécula de ADN 
tenha tanto interesse para os antropólogos 
moleculares é a relativa facilidade com que 
ela pode ser seqüenciada atualmente. Tor
na-se assim possível comparar as seqüên
cias do ADN de um fóssil com seu equiva
lente moderno e determinar com grande 
precisão, inclusive de tempo, o grau de mu
tação ocorrido ao longo de milênios. Em 
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função da homologia entre as seqüências es
tudadas, esta informação permite estabele
cer, por exemplo, o grau de parentesco en
tre espécies: quanto mais parecidas as se
qüências equivalentes de ADN, mais próxi
mos filogeneticamente estão os indivíduos. 

Os pesquisadores 

usavam a 

imaginação para 

interpretar 

os fósseis 

encontrados nas 

escavações. Agora 

eles a usam para 

formular novas 

e instigantes 

questões. 

A quantidade de ADN disponível na 
amostra também deixou de ser um proble
ma. Através da técnica denominada PCR 
(polymerase chain reaction), é possível am
plificar in vitro, exponencialmente, a quan
tidade de ADN, obtendo-se suficiente ma
terial para realizar a análise seqüencial. Teo
ricamente, basta que exista apenas uma 
molécula de ADN na amostra para que es
sa amplificação seja obtida. 

Que outras aplicações da análise de ADN 
fóssil são possíveis? Algumas sondas mo
leculares (fragmentos de ADN marcado, 
utilizados no reconhecimento de seqüências 
específicas na amostra) conseguem reco
nhecer marcadores (seqüências) típicos de 
certas raças. Erika Hagelberg, por exem
plo, interessa-se pelo padrão migratório 
ocorrido nas ilhas c;la Polinésia. Para ten
tar responder se os habitantes da Melané
sia são os ancestrais dos polinésios, ela ex
trai ADN de restos de indivíduos encontra
dos em sítios arqueológicos e o compara 
a amostras modernas. 

De forma semelhante, a determinação da 
época em que o nosso continente foi po
voado e por quem também está sendo in
vestigada graças à extração do ADN de 91 
indivíduos enterrados há 7.000-8.000 anos 
em tumbas encontradas na Flórida. Ou, 
ainda, pode-se querer saber se os anglo
saxões que apareceram na Grã-Bretanha 
por volta do século V eram de fato de origem 
germânica. A resposta estará disponível em 
breve, quando forem analisadas amostras de 
ADN colhidas em sítios arqueológicos anglo
saxões. 

Um outro projeto curioso e ilustrativo do 
poder de abrangência da antropologia mo
lecular é o de utilizá-la na pesquisa da ori
gem de certos costumes. Por exemplo, os 
registros de igrejas de certas sociedades di
zem que 'enquanto os meninos herdam, um 
maior número de meninas morre muito ce
do'. Em outras palavras, será que nessas 
sociedades a prática era favorecer a pro
genitura masculina, negligenciando o cui
dado das recém-nascidas, como ainda se 
observa hoje em certas comunidades ru
rais? Para responder a essa pergunta, um 
grupo alemão está propondo .o uso de son
das específicas para o cromossomo Y mas
culino, com a finalidade de identificar o se
xo de indivíduos a partir do ADN obtido 
em seus restos mortais. Desta forma será 
possível fazer um recenseamento da preva
lência de um ou outro sexo entre as crian
ças enterradas nos cemitérios de várias co
munidades, mesmo aquelas que não deixa
ram registros. 

Como pode ser avaliado pelos exemplos 
acima, o potencial da antropologia mole
cular é tão vasto que muitos dos adeptos 
desta nova mbdalidade de pesquisa ainda 
não sabem como processar tantos dados. 
Fica claro também que futuras aplicações 
estão limitadas apenas pela imaginação dos 
cientistas. 

* Science, vol. 253 , pp. l.354-1.356, 1991 e 
La Recherche, vol. 236, pp. 1.242-1.251, 1991 

FRANKLIN D. RUMJANEK 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
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u MUNDO DE POLÍTICA CIENTÍFICA 

LITERATURA CIENTÍFICA NO TERCEIRO MUNDO 

Recente. artigo do professor Abdus Sa
lam, diretor do Centro Internacional de Fí
sica Teórica {ICTP) sobre informação cien
tífica nos países em desenvolvimento , faz 
referências à importante colaboração que 
este centro de pesquisas sediado em Tries
te tem prestado a mais de 1.500 bibliotecas 
do Terceiro Mundo. 

Recapitulando a evolução do ICTP em 
seus 27 anos de existência, vêm-me à me
mória muitas lembranças a ele associadas, 
antes mesmo de sua fundação. Em 1962, 

houve em Trieste um simpósio de física teó
rica. O ICTP ainda não existia. Os temas 
mais candentes naquele tempo eram os pó
los de Regge e as relações de dispersão de 
Mandelstam. 

Todos os 'heróis' da época estavam pre
sentes no bonito castelo de Miramare: Eu
gene Wigner, Julian Schwinger, Stanley 
Mandelstam, Sérgio Fubini etc. Abdus Sa
lam - o grande promotor do evento - e 
Paolo Budinich - o grande realizador -
mostravam-se muito ativos, discutindo 
com todos a conveniência ou não, para os 
países em vias de desenvolvimento, da cria
ção de um instituto de física teórica para 
o Terceiro Mundo. Naturalmente, a idéia 
foi aceita por unanimidade. Falava-se com 
otimismo de um orçamento de US$ 500 mil 
(hoje é de US$ 17 milhões!). 

Aquele sonho de Salam e Budinich _é ho
je uma realidade. Milhares de físicos dos 
países menos. desenvolvidos têm passado 
por Trieste e beneficiado suas universida
des de origem. Não é exagero dizer que 
muitos dos físicos latino-americanos se co
nheceram em Trieste e foi ali que começou 
a se cristalizar entre eles uma consciência 
regional. 

Não é também exagero dizer que a mera 
existência do ICTP, pelo fato de, uma vez 
por ano, oferecer uma janela às fontes de 
informação do Primeiro Mundo, motivou 
muitos físicos a permanecerem nos seus res
pectivos países. Nos anos 1962-1964 isso ain
da era uma utopia, mas atualmente jã po
de ser considerado um fato concreto. O 
ICTP tem atualmente uma biblioteca de 50 
mil volumes, conta com mil assinaturas de 
revistas e recebe em torno de mil pre-prints 
a cada mês. 

O artigo em questão* mostra dados in
teressantes. O ICTP distribuiu milhões de 
livros em 1.500 universidades em cem dos 
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mais pobres países; ajudou muitas institui
ções a pagar assinaturas de revistas espe
cializadas, o que representa uma inestimá
vel assistência ao desenvolvimento da pes
quisa científica nos países mais atrasados 
do mundo. 

Tal idéia deveria ser copiada internamen
te em cada região onde existem institutos 
e universidades que, por desfrutarem de 
uma situação melhor, têm acesso a revis
tas e livros científicos. Tais instituições pri
vilegiadas devem assumir sua responsabi
lidade, usando as modernas vantagens da 
eletrônica para colocar toda essa informa
ção ao alcance das instituições mais pobres. 
Uma entidade nacional atuaria como ban
co de recepção e redistribuição de livros e 
revistas doadas. Esse é um serviço impor
tante que pode ser começado já. 

Nos países industrializados, o número de 
publicações é muito grande, mas as novas 
tecnologias permitem processar, estocar e 
recuperar qualquer informação para aque
les que a necessitam. Nos países em desen
volvimento, a situação é bem diferente: em 
geral, simplesmente por falta de dinheiro, 
há poucas bibliotecas, e os livros e revistas 
são escassos. E não se pode trabalhar, não 
se pode promover a transferência de tec
nologia, sem estágios em bons lugares, sem 
discussões com especialistas, sem acesso à 
literatura científica. 

O professor Salam acredita que há sufi
ciente solidariedade entre a comunidade 
científica mundial para viabilizar a criação 
de bibliotecas nos países pobres . Em 1970, 
ele apelou às bibliotecas privilegiadas, atra
vés do periódico Physics Today, em nome 
do Programa de Doação do ICTP, para que 
enviassem seus excedentes de livros e revis
tas aos países em desenvolvimento. Mui
tas dessas bibliotecas atenderam ao pedi
do: nos últimos quatro a cinco anos o lCTP 
enviou dezenas de milhares de publicações 

.• a 600 bibliotecas em 93 países em desenvol
vimento (ver tabela) . 

A Unesco apresentou em 1984 a propos
ta de criação de um fundo que pagaria os 
direitos autorais para a cópia dos periódi
cos mais essenciais. Os pedidos de assina
tura viriam das instituições locais, mas a 
Unesco teria a gestão dos fundos .. Estimou
se, para um período de sete anos, a quan
tia de US$ 1 milhão para cobrir os gastos. 
Infelizmente, as agências financiadoras rea-

Doações Institutos Países 

Revistas 16.094 1.500 100 
Livros 1.791 1.500 100 
Anais 3.640 1.500 100 
Manuais 1.339 1.500 100 

*Dados de outubro de 1990 a maio de 1991 

Fonte: Nature, vai. 353, p. 457, 1991. 

giram negativamente à proposta. Mas os 
editores poderiam ser induzidos a fornecer 
uma cópia de cada uma de suas publica
ções a cada país. 

Salam propôs numa reunião da TW AS 

(Third World Academy of Science) que ca
da país em desenvolvimento tenha uma bi
blioteca central completa e atualizada. A 
Unesco consentiu em contribuir com uma 
soma inicial de US$ 500 mil e o governo ita
liano mostrou-se interessado em participar. 
Espera-se que em breve seja iniciado um 
projeto piloto envolvendo de cinco a dez 
países. Os sistemas de estocagem de infor
mação - como o CD-ROM - serão cada 
vez mais usados, mas por muito tempo ain
da livros e revistas continuarão a ser os 
principais veículos de atualização profissio
nal. 

Nossas instituições devem também man
ter uma atmosfera de alta hierarquia e cria- . 
tividade. Este é o grande desafio no Ter
ceiro Mundo (ou Primeiro, como queira ser 
chamado). E isso não é fácil: é tarefa de 
adultos, não só científica, mas também hu
manamente. O espectro de Macondo está 
por trás das instituições científicas do Ter
ceiro Mundo. Urge torná-las estáveis. Ur
ge mostrar que elas são imprescindív~is pa
ra resolver os problemas da comunidade 
humana. 

* Nature, n? 353, p. 457, 1991 

JUAN JOSÉ GIAMBIAGI 

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS E 
CENTRO LA TINO-AMERICANO DE FÍSICA 
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A MECÂNICA QUÂNTICA E A COMUNICACÃO SECRETA 
Como se não bastasse tudo o que ela já 

nos forneceu em termos de avanços cientí
ficos e tecnológicos, uma possível nova uti
lidade da mecânica quântica foi recente
mente descoberta: a transmissão segura de 
comunicação cifrada.* 

Todo código precisa de uma 'chave' pa
ra ser decifrado. Essa chave pode ser uma 
seqüência de símbolos formada, por exem
plo, pelos algarismos 1 e o. Suponhamos 
que o agente B, que deve receber uma men
sagem, esteja de posse da chave, represen
tada pela seqüencia 1,0,0,1,0,1,1. O agente 
A envia ao B a seqüência de letras LXYU
KIZ. Associando a seqüência de letras à de 
números e só levando em conta as letras 
que correspondam ao número 1, o agente 
B descobre que a mensagem encerra o no
me Luiz. Um espião, entretanto, mesmo in
terceptando a mensagem não poderia deci
frá-la, uma vez que lhe falta a chave do có
digo. Este, naturalmente, é um exemplo 
muito simples. 

Existem, porém, códigos extremamente 
complicados, 'cujas mensagens só podem 
ser decifradas por meio da chave. A idéia 
da aplicação da mecânica quântica à crip
tologia é a de permitir que A forneça a cha
ve a B, à distância e de maneira segura. 

A primeira proposta, feita por Charles 
C. Bennett, François Bessette, Gilles Bras
sard, Louis Salvai! e John Smolin, na Con
ferência Eurocrypt-90, foi publicada, em 
1991, no Journal of Cryptology. Nessa pro
posta, A e B dispõem de polarizadores do 
tipo linear (dispositivo com que se obtém 
luz vibrando em um só plano) e do tipo cir
cular (dispositivo com que se obtém luz cu
jo campo elétrico gira em tomo da direção 
de propagação). No caso ideal, A emite 
uma seqüência de f ótons (partículas de luz), 
cujas polarizações, circular ou linear, são 
escolhidas de maneira aleatória. O agente 
B, então, recebe os fótons, fazendo-os pas
sar por polarizadores também escolhidos 
aleatoriamente. Em seguida, A e B trocam 
informações, indicando a seqüência de po
larizadores que cada um escolheu. As es
colhas diferentes são descartadas, assim co
mo os resultados nulos (fótons não regis
trados). A e B fazem, então, um teste es
tatístico, comparando publicamente algu
mas das medidas restantes. 

Segundo a mecânica quântica (parte da 
física que estuda os f enômenos atômicos 
e subatômicos), a probabilidade de um fó
ton com uma polarização circular passar 
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Uma fonte (F) emite pares de partículas de spin 1 /2 em sentidos opostos. Cada uma das partículas passa por um disposi
tivo de Stern-Gerlach. Dependendo do spin, a partícula é desviada para cima ou para baixo. 

por um polarizador linear, e vice-versa, é 
igual a 1/2 (ou 50%}. Portanto, se algum 
espião tentar determinar a seqüência de po
larizações transmitida por A, 50% dos f ó
tons não serão afetados ao interagirem com 
os polarizadores do espião. Para os 50% 
restantes, B obtém o resultado correto, 
uma vez em cada duas. Logo, se houve in
terceptação da mensagem, 25% dos resul
tados comparados estarão em desacordo. 
Se não houve escuta - 100% de coincidên
cias nos resultados-, A e B também des
cartam os resultados comparados publica
mente. A seqüência restante, que apenas A 
e B conhecem, fornece a chave do código. 
Por exemplo: polarização circular pode 
corresponder a 1 e linear, a O. 

A proposta está sendo testada no Cen
tro de Pesquisas Thomas J. Watson, da 
IBM, em Yorktown Heights (nordeste dos 
EUA}. Para isso, em vez de fótons isola
dos, utilizam-se breves impulsos de luz po
larizada. Nesse caso, existe o perigo de um 
espião dividir o feixe de luz e determinar 
a polarização de alguns fótons sem tocar 
nos outros. Isso, porém, poderia alterar o 
número de f ótons recebido por B, que po
deria saber assim se o feixe foi intercepta
do. Em princípio, isso poderia ser conse
guido usando-se feixes de luz com um nú
mero conhecido de fótons (luz dita com
primida). Os primeiros resultados têm si
do promissores, ainda que o sistema só fun
cione adequadamente para uma distância 
entre A e B de 40 cm. 

A segunda proposta, que parece mais di
fícil de ser posta em prática, foi feita por 
Artur Ekert e publicada no periódico 
Physical Review Letters (vol. 67, p. 661, 
1991}. Ela está baseada na famosa desigual
dade de Bell. Ekert considera partículas de 
spin 112 - spin, grosso modo, visualiza
se como o movimento de rotação da partí-

cula -, mas o argumento também vale pa
ra fótons. As partículas são emitidas em 
sentidos opostos e devem se encontrar num 
estado dito 'emaranhado'. Quando isso 
acontece, isto é, quando elas estão num es
tado 'emaranhado', uma medida de spin 
efetuada numa delas interfere no estado de 
spin da outra: as partículas devem ser en
contradas com spins opostos. Os agentes 
A e B dispõem de dispositivos especiais 
(aparatos Stern-Gerlach) que podem medir 
os spins das partículas. O agente A orien
ta de maneira aleatória o seu aparato se
gundo os ângulos de Oº, 45 º e 90°, o mes
mo fazendo B para os ângulos de 45 º, 90º 
e 135º. Após a emissão de um certo núme
ro - nunca pequeno - de partículas, A 
e B anunciam publicamente a seqüência de 
orientações• que cada um escolheu. Priva
damente, os agentes podem dividir suas 
medidas em dois grupos: (1) aquele em que 
usaram orientações iguais e (II) aquele em 
que as orientações foram diferentes. Em se
guida, anunciam os r-esultados obtidos. por 
cada um para o grupo II, o que lhes per
mite determinar uma certa grandeza S. 

Segundo a mecânica quântica, se não 
houve interceptação clandestina, devemos 
ter IS 1 = 2 -J2. Caso contrário, em conse
qüência da desigualdade de Bell, 1 SI terá um 
valor menor. Não havendo interceptação, 
os resultados do grupo I, só conhecidos por 
A e B, podem ser usados para construir 
uma chave. 

* Nature, vol. 353, p. 384, 1991 

LUIZ CARLOS B. RYFF 

INSTITUTO DE FÍSICA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
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UM MUNDO DE CIÊNCIA 

Materiais inteligentes 
No mundo todo, pesquisadores das mais 

variadas áreas estão tentando expandir o 
conceito de inteligência para estruturas até 
agora sempre concebidas como inertes: o 
mundo dos materiais. Esse conceito já vem 
sendo aplicado a complexos aparelhos ele
trônicos tais como computadores, cuja so
fisticação tem aumentado de modo sur
preendente nos últimos anos. 

Um material -inteligente seria capaz de 
apontar uma futura rachadura ou a fadi
ga em sua própria estrutura ou mesmo 
adaptar-se, por exemplo, a uma variação 
ambiental de temperatura, pressão ou umi
dade. 

Da mesma forma que os sêntidos huma
nos transmitem sensações de frio, calor ou 
dor, os pesquisadores, numa primeira eta
pa, estão tentando desenvolver materiais 
que possam 'sentir' suas próprias condi
ções. É muito difícil, por exemplo, anteci
par a ocorrência de problemas iminentes 
em estruturas críticas como a asa de um 
avião ou-uma ponte. 

Segundo Raymond Measures, diretor do 
Laboratório de Estruturas Inteligentes com 
Fibras Ópticas, da Universidade de Toron
to (Canadá), a solução é dotar o material, 
durante a construção de sua estrutura, de 
um sistema sensorial que dará um sinal de 
alarme em resposta a qualquer perturba
ção, alertando para um possível problema 
que, deste modo, poderia ser evitado. 

No caso da asa de avião, o sistema sen
sorial seria constituído de fibras ópticas in
seridas em compósitos (materiais compos
tos) de alto desempenho. Esses compostos 
geralmente são feitos de polímeros como 
epóxi ou fibras sintéticas, reforçados com 
grafite. Dispondo as fibras ópticas em li
nhas entrecruzadas - na forma de uma re
de no interior do compósito -, elas agi
rão como 'nervos-de-vidro' (figura la). No 
caso mais simples, uma fibra se quebra e 
pára de enviar um sinal luminoso a um de
tector, que adverte o piloto da existência 
de um problema, antes mesmo de o avião 
decolar. 

Carolyn Dry, da Universidade de Illinois 
{EUA), apresenta uma outra versão de ma
terial inteligente. A pesquisadora equipou 
concreto armado com substâncias que, 
'sentindo', podem responder quimicamente 
às rachaduras do concreto ou aos efeitos 
de corrosão que atacam o aço das barras 
estruturais. Para esse último caso, Dry 
usou fibras de polipropileno, com recheio 
de nitrito de cálcio (substância anticorro-
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NOTAS 

Compósito à base 
de polímero e cerâmica Acionador de liga metálica com 'memória' 

~------/Acionadores piezoelétricos 

1a 

Eletrônica para processar informações 
e controlar os acionadores 

Rede sensorial de fibras ópticas 

A figura 1a exemplifica a estru
tura dos compósitos dotados 
de sensores piezoelétricos, ele
trónicos e ópticos. A figura 1b 
mostra em corte o concreto 
'inteligente', que pode respon
der quimicamente às rachadu
ras e à corrosão que atacam o 
aço das barras estruturais. 

Sensor de corrosão 

1b 

siva) e seladas com álcool polimérico. Es
se álcool se dissolve quando a alcalinidade 
atinge um nível suficiente para produzir 
corrosão, liberando o nitrito de cálcio que 
vai atuar sobre o aço das barras (figura lb). 

Para eliminar ra,chaduras, a pesquisadora 
adiciona ao concreto fibras recheadas com 
uma substância adesiva (metacrilato de me
tila). Quando se produz uma rachadura, as 
fibras se quebram e liberam o adesivo que 
se polimeriza e atua como uma cola, selan
do a rachadura. 

Crayg Rogers, diretor do Centro para Es
tudos e Sistemas de Materiais Inteligentes, 
da Universidade de Virgínia {EUA), e seus 
colegas estão desenvolvendo estruturas que, 
reagindo de modo mais rápido, possam evi
tar a ocorrência de danos nos compósitos. 
Esses pesquisadores também estão traba
lhando com materiais compostos de alto 
desempenho, mas, desta vez, aparelhados 
com um sistema de cerâmicas piezoelétri
cas (substâncias que transformam rapida
mente forças mecânicas em corrente elétri
ca ou estímulos elétricos em vibrações). A 
idéia é amortecer vibrações indesejáveis nas 
estruturas, produzindo vibrações contrárias 
capazes de eliminá-las. Sistemas desse ti
po poderiam ter sido utilizados no telescó
pio espacial Hubble, evitando, além das vi
brações que o fazem oscilar, o envio ao es
paço, a custos astronômicos, de astronau
tas para consertar o defeito. 
Science, vol. 255, p. 284, 1992 

Fibras de liga metálica 
com 'memória' 

Mais pulsares e planetas 
Aleksander Wolszczan, da Universidade 

de Cornell {EUA), e seu colega Dale Frail, 
do Laboratório Nacional de Radioastrono
mia, anunciaram a evidência de um novo 
pulsar com um sistema planetário girando 
ao seu redor. Eles aplicaram o mesmo pro
cesso de detecção (sinais de rádio emitidos 
pelos pulsares) usado por Andrew Lyne e 
seus colegas, do Observatório de Nuffield 
(Inglaterra), autores da descoberta - ain
da controvertida - do primeiro planeta fo
ra do sistema solar (veja Ciencia Hoje n~ 
76, p. 13). 

W olszczan e Frail asseguram ter detec
tado dois planetas, mas acreditam que há 
possibilidade da existência de outros. A 
descoberta feita pela equipe de Lyne ain
da é motivo de controvérsia entre especia
listas da área. O efeito que levou os astrô
nomos ingleses à detecção do novo plane
ta - um desvio no sinal do pulsar, com 
ocorrência periódica de seis meses - foi 
rejeitado por outros pesquisadores, que 
acreditam que os resultados obtidos pelos 
cientistas de Nuffield sejam atribuídos a os
cilações do próprio pulsar ou até à própria 
rotação d~ Terra em torno do Sol. 

O desafio agora é entender como tais pla
netas se formaram e continuam existindo 
perto de uma fonte intensa de energia co
mo um pulsar. 
Science, vol. 255, p. 290, 1992 
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RESENHA 

O MEDICAMENTO 
COMO MERCADORIA 

SIMBOLICA 
Fernando I.efevre 

O MEDICAMl;NTO COMO MERCADORIA 
SIMBÓLICA, de Fernando Lefévre, Cor
tez Editora, São Paulo, 160 pp. 

Talvez a indústria farmacêutica seja o 
empreendimento capitalista de maior suces
so no século XX. Seus produtos consegui
ram atravessa,r fronteiras políticas e cultu
rais, romper barreiras físicas e ideológicas, 
a ponto de serem encontrados em associa
ção com práticas que podem ser caracteri
zadas, se quisermos, como altamente mo
dernizadas, ou então, em outro pólo, co
mo 'primitivas'. Estão em todos os luga
res e, segundo os economistas, esta onipre
sença produz lucros extremamente locali
zados. 

Entretanto, se a indústria farmacêutica 
tem sido, nos últimos cem anos, um suces
so de público, não se pode dizer que tenha 
encantado a crítica. Algumas toneladas de 
papel e milhares de tonéis de tinta já fo
ram usados para desancá-la, muito mais do 
que para enaltecê-la. Vista como represen
tante do imperialismo, durante várias dé
cadas foi espancada por nacionalistas e in
ternacionalistas, e sempre foi citada como 
um dos exemplos mais conspícuos no pro:.. 
cesso de desnacionalização das economias 
do Terceiro Mundo ocorrida nos anos 50 
e 60. Já na década de 1970, críticas de ou
tra ordem começam a fustigá-la. A do apai
xonado padre Illich, a abrangente análise 
de Dupuy-Karsenty e outras, especialmen
te as brasileiras, de igual calibre e menor 
público, dedicaram-lhe estudos mais obje
tivos que foram, agregadamente, produzin
do conhecimentos mais aprofundados so
bre sua natureza e estrutura. O que nin
guém ainda explicou é de onde vem este es-
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O ALVO DAS BALAS MÁGICAS 
trondoso e perene sucesso. Penso que o li
vro de Fernando Lef évre começa a respon
der a esta questão . 

Sem ser um livro perfeito - e tentarei 
explicar por que -, a obra traz importan
tes contribuições para este tema, bem co
mo para os temas que lhe são tradicional
mente correlatos, como as concepções so
ciais de saúde/ doença (algo que nos reme
te às condições globais de vida) e à Saúde 
(algo que nos remete às instituições médi
cas), conforme as define o autor. . 

Sem conhecer pessoalmente Fernando 
Lefévre, logo às primeiras páginas do livro 
comecei a qualificá-lo intelectualmente. 
Dentro de uma tradição européia de pen
samento, Lefévre é portador de uma ba
gagem teórica, em especial francesa, que 
dentre vários matizes e desdobramentos do 
marxismo ortodoxo e heterodoxo dos anos 
70 procurou, de um lado, entender seu ob
jeto dentro da concepção teórica de totali
dade, e de outro, dentro dos rigorosos câ
nones metodológicos propostos pelo méto
do dialético. De um modo quase obsessi
vo, fidelidade teórica e rigor metodológi
co são os bordões que percorrem todo o li
vro: na medida em que a leitura avança, 
torna-se perfeitamente dispensável a peque
na notícia biográfica da última orelha do 
livro. O autor se identifica pelo texto, e se 
caracteriza pela criatividade na interpreta
ção de seu material empírico. Senão, veja
mos. A quem recorre Lefévre quando bus
ca seu apoio teórico? Do ponto de vista da 
integração de seu objeto, do ponto de vis
ta da totalidade, recorre à sociologia (na 
belíssima companhia qe Baudrillard), à fi
losofia Uunto a Althusser e Veron) e à se
miótica e à semiologia (Pierce) .. Do ponto 
de vista da sua construção teórica, Lef é
vre trabalha, tentando integrar as várias 
contribuições, uma elaborada teia de rela
ções conceituais que, embora concisas, che
gam a ser superdimensionadas para a in
terpretação do material empírico de que 
dispõe. · 

Para aqueles que têm um mínimo de fa
miliaridade e interesse pelo tema,. trata-se 
de um excelente livro. A título de indica
ção, quero apontar os momentos em que 
o autor supera a literatura especializada. 
No momento em que define sua preocupa
ção em 'enquadrar' o objeto, quando des
carta as interpretações particulares e já co
nhecidas, abre uma nova dimensão para o 
entendimento do tema: não se prende a 

uma visão quimioterápica/ médica, nem à 
perspectiva social e psicossocial, nem às 
suas funções semióticas e simbólicas. Ou 
se compreende o medicamento pela confi
guração desta ' estrutura complexa', ou se 
corre o risco de entendê-lo por partes, sem 
conhecer-lhe o todo. 

A sociedade vê o medicamento de uma 
determinada maneira; os indivíduos (mé
dico ou paciente) o vêem de modos parti
culares. Em todos os casos, o medicamen
to, tal como existe na sociedade, represen
ta ainbigüidades, contradições, alteridades; 
adquire sentidos particulares, plenos de sig
nificados que acabam por regular a vida 
das pessoas, sejam elas produtores, médi
cos ou pacientes; de modo ambíguo, má
gico ou instrumental, são consubstanciais, 
fazem parte do nosso mundo ameaçado pe
la doença e redimido pela saúde (com s mi
núsculo ou maiúsculo). 

Ao final do com1wntário, pergunto-me 
por que me foi tão difícil resenhar este im
portante trabalho de Fernando Lefévre. 
Arrisco dizer que isto se deve ao seu peca
do original de forma. Muitas vezes Lefé
vre é implacável com o leitor. Confesso que 
a segunda leitura do livro me foi muito 
mais amena que a primeira. Creio que a ter
ceira será ainda mais leve. Senti uma certa 
dificuldade de compreensão ao ler, por 
exemplo, que "os medicamentos são efe
tivamente ícones ou '•representames' da 
saúde 'quimificada' (que, por sua vez, é um 
'representamem' da saúde tout coilrt) na 
medida em que, em termos pierceanos, são 
imitações desta coisa e signos dela" (p. 64). 
Creio, com sinceridade, que a importância 
do livro mereceria um tratamento mais co
municativo. Mas creio também que somos 
todos, de um modo ou outro, herdeiros de 

· um hermetismo estratégico usado nos anos 
'duros', nos idos de 70, e que hoje nos faz 
sermos vistos como· uma espécie de out of 
thefashion people. Por outro lado, e quem 
é do 'ramo' entende, resta-nos o consolo 
e a alegria de sermos portadores de um mé
todo e uma tradição que nos legaram Luiz 
Pereira, Cecília Donnangelo etc .... De es
tarmos em boa companhia. 

GERALDO GIOVANNI 

INST ITUTO DE ECONOMIA, 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 
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LEITOR PE UNTA 

COCAR OS OLHOS FAZ MAL? • 

HU/timamente tenho sentido muita coceira nos olhos, e não 
consigo suportar as lentes de contato por muito tempo. 

Receio que o hábito de coçar os olhos esteja prejudicando 
·a minha visão ou seja sintoma de algum problema ocular. 

Será que Ciência Hoje poderia obter a resposta de um 
especialista que me esclarecesse sobre isso?" 

Graça Z. Pereira, Cuiabá 

O dr. Yehuda Waisberg, médico oftalmologista e professor-adjunto de Oftalmologia 
na Universidade Federal de Minas Gerais, responde à leitora: 

Pouco se conhece a respeito da influên
cia dos fatores ambientais na gênese dos 
distúrbios da visão. Todas as pessoas co
çam os olhos, mas algumas com mais fre
qüência e intensidade. Nos últimos anos 
têm sido publicados trabalhos mostran
do que esse hábito pode ser um dos fato
res para desenvolvimento do ceratocone. 

O ceratocone é uma doença caracteri
zada pela deformação progressiva da cór
nea, que assume a forma cônica e fica 
com a espessura central diminuída. Ge
ralmente acomete os dois olhos, · ainda 
que de forma desigual. Surge na maioria 
das vezes na primeira ou segunda década 
de vida e desenvolve-se até a terceira ou 
quarta décadas. Essa deformação provo
ca astigmatismo irregular progressivo, 
responsável por redução da visão. A cor
reção visual nas primeiras fases pode ser 
feita com óculos, mas em fases mais 
adiantadas requer o uso de lentes de con-
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tato. Os casos mais graves exigem trans
plante da córnea, e constituem uma das 
principais indicações dessa cirurgia. 

Algumas vezes o ceratocone manifesta
se em pessoas da mesma família, o que 
sugere a existência de fatores hereditários 
em sua gênese. Entretanto, sua heredita
riedade não é comprovada e a maioria dos 
portadores não apresenta história fami
liar positiva. O ceratocone pode ocorrer 
em indivíduos sadios ou em associação a 
outras doenças, oculares ou sistêmicas. 
Está presente nos dois sexos, com uma le
ve predominância entre as mulheres. 

A incidência do ceratocone na popula
ção varia conforme o critério de diagnós
tico. Nos trabalhos mais antigos, quan
do apenas os casos mais graves eram iden
tificados, a doença era considerada bas
tante rara. Atualmente a incidência é ava
liada em tomo de 0,1 a 0,5% da popula
ção. Entretanto, com o advento de equi-

pamentos sofisticados para estudo da to
pografia da córnea, que contam até mes
mo com o auxílio de computadores, veri
fica-se que as suas formas iniciais não 
são detectadas pelos métodos tradicio
nais. Assim, a incidência real pode ser 
mais alta. 

Em portadores de algumas doenças sis
têmicas ou oculares, a incidência do ce
ratocone é bem maior: na conjuntivite 
primaveril é de 7%, na síndrome de 
Down, de 8%, e na amaurose congênita 
de Leber é de 57%. Essas doenças, total
mente distintas entre si, têm como sinto
ma comum a coceira intensa nos olhos. 
Ao mesmo tempo, entre os portadores de 
ceratocone, a incidência de doer.ças alér
gicas, como rinite e asma, é elevada, e o 
relato do hábito de coçar ou massagear 
os olhos, mesmo sem motivo aparente, 
chega a mais de 80%. 

A etiologia do ceratocone é discutida, 
mas entre os fatores possivelmente envol
vidos destaca-se o trauma povocado pe
lo hábito de coçar, massagear ou apertar 
os olhos. No ano passado, eu e meus co
legas M.A. Tanure e U. R. Santos publi
camos na Revista Brasileira de Oftalmo
logia o resultado de uma pesquisa feita 
com pacientes que sofriam de ceratoco
ne: verificamos que 83% deles tinham 
o costume de coçar os olhos. Em 77,1%, 
a coceira foi descrita como muito fre
qüente. Mas ao fazerem os exames, 88,4% 
não haviam se queixado desse fato, nem 
o relacionado ao problema ocular. A 
informação só foi obtida em resposta 
a perguntas específicas. Isso indica que 
a coceira dos olhos, nesses pacientes, 
não constitui em geral motivo de incômo-· 
do ou preocupação: chega mesmo are
presentar, em alguns deles, uma fonte 
de prazer. 

O prurido é uma sensação peculiar, que 
provoca o desejo de coçar. Sua intensi
dade varia de uma sensaçã,o branda a um 
incômodo que chega a ser intolerável e a 
impedir o sono. Em qualquer circunstân
cia, o ato de coçar proporciona prazer e 
alívio. O prurido é também o sintoma cu
tâneo mais comumente influenciado por 
fatores emocionais. Além disso, pode re
presentar um dos sintomas de neurose ou 
psicose. Nesses casos, não existe original
mente qualquer af ecção cutânea ou sis
têmica que o justifique e recebe o nome 
de prurido psicogênico. A coceira acaba 
de fato por provocar alterações na pele. 

É comum que pessoas alérgicas apre
sentem prurido e irritação na região ocu
lar. Nos olhos, a sensação de coceira é 
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atenuada por meio de uma fricção ou 
massagem com a ponta dos dedos sobre 
os olhos, através das pálpebras. A faixa 
etária na qual o ceratocone se manifesta 
corresponde ao período em que os f enô
menos alérgicos atingem maior intensida
de. É possível que nessa época da vida se 
acentue em alguns indivíduos o hábito de 
massagear ou exercer pressão sobre o glo
bo ocular, devido a estímulos alérgicos ou 
a fatores emocionais relacionados à en
trada na adolescência. 

Muitas pessoas desenvolvem o hábito 
de massagear os olhos após retirar as len
tes de contato, e hoje se sabe que o uso 
dessas lentes é também um fator de risco 
para o aparecimento do ceratocone. Cer
ca de uma terça parte dos novos pacien
tes diagnosticados são usuários de lentes 
nos quais a doença não fora diagnostica
da antes de usá-las. 

A constante distensão da córnea, pro
vocada pela massagem do globo ocular, 
poderia provocar um deslizamento das 
camadas do estroma corneano, com adel
gaçamento progressivo da córnea, e si
multaneamente, como mencionamos an
tes, ocorreriam as alterações da curvatu
ra corneana responsáveis pelo astigmatis
mo. Sabe-se que muitos casos de cerato
cone se iniciam como uma baixa miopia 
associada ao astigmatismo ou apenas co
mo astigmatismo, e que nem sempre 
ocorre uma evolução da doença. Assim 
sendo, pode-se especular que algumas 
formas de miopia e astigmatismo têm o 
seu aparecimento ou progressão relacio
nados, ao menos em parte, ao costume 
de coçar os olhos. 

De qualquer forma, as observações clí
nicas sugerem que é necessário que o pa
ciente massageie ou aperte os olhos com 
bastante intensidade e freqüência ao lon
go de meses, ou mesmo anos, para que 
a doença se instale. Aparentemente, o fa
tor responsável pelo seu desenvolvimen
to é a pressão exercida diretamente so
bre os olhos no ato da coceira. Provavel
mente atuam também fatores ambientais 
e individuais, além da maneira e intensi
dade com que cada pessoa coça os seus 
olhos. 

Entretanto, desde que coçar ou massa
gear constitui uma agressão aos olhos e 
pode prejudicar a visão, os usuários de 
lentes também devem se abster de esfre
gar os olhos após retirá-las. A conscien
tização de que a pressão sobre os globos 
oculares é prejudicial geralmente é sufi
ciente para que se modifique tal compor
tamento. 
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Evando Mirra de Paula e Silva 
Departamento de Engenharia Metalúrgica, 

Universidade Federal de Minas Gerais 

•••••••••••••••••••••••• 

P rometeu - diz o mito - nos deu o fo
go, nos trouxe a razão e nos ensinou 

todas as artes. Com ele aprendemos a cons
truir casas; trabalhar a madeira, navegar 
os oceanós e extrair os preciosos metais 
ocultos sob a terra. Passamos a conhecer 
o alfabeto, a matemática, a conservar a me
mória das coisas e a regular nossas vidas 
pelo ritmo dos céus. O fogo roubado por 
Prometeu está na origem da indústria, das 
ciências e dos engenhos que permitem ao 
frágil ser humano modificar sua condição 
de nudez e desamparo, vencer o medo e 
descobrir a esperança no futuro. Em sua 
honra foram instituídos jogos, em que os 
participantes corriam carregando tochas. 
Ganhariam aqueles que, com a chama ace
sa, primeiro atingissem a linha de chegada. 

Para Francis Bacon, a saga de Prome
teu narra a aventura em que a limitada in
teligência humana se liberta dos preconcei
tos, dos erros tradicionais, dos ido/a que 
obstruem o seu funcionamento. É da ceri
mônia das tochas ardentes que Bacon reti
ra a sua famosa reflexão sobre o aprendi
zado e a transmissão das técnicas: " ... aque
le fogo( ... ) traz em si uma advertência ple
na de sabedoria: o aperfeiçoamento das 
ciências ' e das artes deve se fundar na su
cessão dos esforços e não na habilidade do 
indivíduo ... a ciência não deve depender da 
trêmula e agitada tocha de uma única pes
soa ... ". Para Bacon, o saber técnico e cien
tífico não é fruto de intuições solitárias: re
sulta, pelo contrário, do aprendizado do 
trabalho cooperativo, de uma profunda re
forma do modo de pensar e falar dos ho
mens, e diz respeito às próprias estruturas 
de suas vidas em comum. 

Prometeu vagou por terras distantes mas, 
aparentemente, não passou pelo Brasil... 
Ainda não detemos o segredo do fogo, te
mos nossas dificuldades com o alfabeto e 
a matemática, somos tímidos neófitos no 
domínio das tecnologias, não nos apropria
mos das artes de sua produção, continua
mos a conviver com a nudez, o desamparo 
e a desesperança. É nesse contexto que se 
coloca hoje, para a universidade brasileira, 
em suas estratégias de ensino, pesquisa e ex-
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tensão, o desafio de pensar a questão tec
nológica e sua relação com o desenvolvi
mento do país. 

O uso banalizado da expressão 'ciência 
& tecnologia' contém uma armadilha: 

deixa supor, numa visão ingênua, que exis
te, entre os termos que a compõem, conti
nuidade, conseqüência, ou mesmo isomor
fismo. Não é verdade. Tecnologia não é 
ciência aplicada. É muito mais do que is
so. Ainda que as ciências tenham presença 
cada vez maior na construção do universo 
tecnológico, este possui identidade própria, 
leis próprias de desenvolvimento e uma his
tória específica. 

Esta situação cultural peculiar é esclare
cida pela própria semântica: 'técnica' ori
gina-se do grego tekhné, arte, sagacidade, 
habilidade de fazer as coisas com certa de
senvoltura; 'máquina' vem de mekhané, a 
maquinação, o artifício; 'mecânica' deriva 
de mekhanikê tekhné, a esperteza. Para os 
antigos, portanto, a técnica não era um sa
ber racion'al: no confronto desigual com a 
força da natureza, tratava-se de enganá-la 
matreiramente, maquinar alguma coisa pa
ra engendrar efeitos estranhos à ordem na
tural. À técnica, além disso, associava-se 
um~ difl}ensão social. É assim que Aristó
teles a descreve como uma hexis poietiké, 
um hábito, uma disposição criadora adqui
rida. Como um produto característico da 
cultura em que é engendrada, elemento de 
constituição do mundo enquanto mundo 
humano. 

A s estruturas sociais 
e econômicas defi

nem a forma do siste
ma tecnológico. 

Apesar de todas as transformações intro
duzidas pela participação do conhecimen
to científico na tecnologia moderna, tais ca
racterísticas permanecem. É sempre possí
vel distinguir, em qualquer procedimento 
técnico, alguma coisa de artesanal e intui
tivo, os traços de um saber-fazer que incor
pora experiência e tradição. São, ainda, as 
estruturas sociais e econômicas que definem 
a forma do sistema tecnológico. A tecno
logia desenvolvida por uma sociedade faz 
parte de sua cultura. ''O que reside nas má
quinas é a realidade humana, o gesto hu
mano fixado e cristalizado em estruturas 
que funcionam", dirá Gilbert Simondon 
(Du mode d'existence des objects techni
ques, 1989). 
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P or longo tempo, a ciência, domínio do 
intelectual, e a técnica, campo dos ar

tesãos, seguiram trilhas separadas. As téc
nicas desenvolveram-se lentamente, ao sa
bor do acaso e da inventividade prática. Foi, 
no século XVII , a mutação da ciência de 
contemplativa para operacional que gerou 
a possibilidade de modificar aquela forma 
de evolução. A partir de Galileu toda ciên
cia será ciência dos efeitos que produz. É 
nesse encontro do intelectual com o arte
são que se inscreveria a futura ressonância 
entre ciência e tecnologia. A maturação, po
rém, foi lenta: só o final do século XIX re
gistraria a incorporação sistemática do pro
cedimento científico à inovação tecnológi
ca. Mas os tempos já estavam, de fato, ma
duros: quase simultaneamente as indústrias 
químicas, os produtores de eletricidade e os 
fabricantes de aço criaram os primeiros la
boratórios de pesquisa tecnológica e mu
daram, para sempre, a lógica da inovação 
industrial. 

O processo de inovação tecnológica não 
só integrou conhecimentos científicos, mas 
também se organizou segundo uma estru
tura de evolução formalmente análoga à da 
ciência. Uma vez definido um problema 
científico, sabemos que a linha de pesqui
sa se desenvolve com certa autonomia, se
guindo sua lógica interna, cada etapa for
necendo algumas respostas e gerando, ao 
mesmo tempo, questões que poderão orga
nizar o movimento seguinte. A inovação 
tecnológica adotou padrão semelhante. A 
partir do diagnóstico, fundado no conhe
cimento do estado-da-arte de um procedi
mento técnico, desencadeia-se um proces
so recorrente de pesquisa, capaz de intro
duzir modificações sucessivas no produto, 
ou mesmo de transformá-lo em um produ
to novo. A natureza recorrente e a relativa 
autonomia são comuns aos dois procedi
mentos. Da mesma forma que 'ciência ge
ra ciência', tecnologia passou a gerar tec
nologia. 

A nova parceria não significou, portan
to, fusão de identidades. Ao contrário, um 
diálogo sutil se estabeleceu entre ciência e 
tecnologia, cada uma guardando sua per
sonalidade e evoluindo segundo sua lógica 
própria, mas agora em permanente contra
ponto. Passaram a existir numa espécie de 
simbiose, cada uma se alimentando da ou
tra. Tornaram-se, na imagem de Toynbee, 
parceiros que dançam enlaçados, ao som 
da mesma música, embora não se possa 
perceber quem está conduzindo e quem está 
sendo conduzido ... 

Mas, para que ciência e tecnologia pos
sam assim interagir, é necessário que os ato-

res envolvidos em ambos os sistemas te
nham sido submetidos a um processo de 
treinamento comparável, que compartilhem 
uma experiência educacional comum. Es
se fato nos remete diretamente ao lugar da 
universidade na dinâmica de interação. Sa
bemos que ele se desenhou a partir da ins
titucionalização da pesquisa, ocorrida na 
universidade alemã, no início do século 
XIX. O modelo de 'formação pela pesqui
sa', que logo se expandiria pelo mundo, 
abriu os horizontes para que a questão tec
nológica pudesse vir a ser abrigada também 
no mundo acadêmico. A formalização da 
pós-graduação deu para o diálogo ciên
cia/ tecnologia um espaço fundamental. Ne
le os tecnólogos, em sua formação, seriam 
expostos às fronteiras da ciência daquele 
instante e os cientistas seriam educados no 
ambiente tecnológico do momento. 

E m nossa industrializa-
ção tardia combinou

se o uso de recursos na
turais abundantes com a 
importação em larga es
cala de capital e tecnolo
gia. Um processo dessa 
natureza iá contém, em 
germe, o seu fracasso. 

N os países desenvolvidos, as dif eren
tes peças desse quebra-cabeça foram 

montadas gradualmente, em tensão e sin
tonia com as transformações e os redamos 

· da sociedade em que se inseriam. E como 
foi que se passou entre nós? Aqui, a ques
tão tecnológica só viria de fato a se colo
car muito tarde no século XX, quando o 
país rural se transforma em urbano. Em 
nossa industrialização tardia combinou-se 
o uso de recursos naturais abundantes com 
a importação em larga escala de capital e 
de tecnologia. Nem é preciso lembrar que 
um processo dessa natureza já contém, em 
germe, o seu fracasso. 

Não há exemplo de um só país que te
nha tido êxito na aplicação desse modelo. 
Pelo contrário: sabemos que países de re
cursos naturais abundantes, como os EUA, 
combinaram esses recursos com capital e 
tecnologia próprios. Países com recursos 
naturais escassos, como Japão e Alemanha, 
combinaram capital e tecnologia próprios 
com recursos naturais externos. O resulta-
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do do que se passou entre nós é conheci
do. A dívida gerada pela importação de ca
pital obstruiu a própria continuidade do 
processo, fechando, de certa forma, um ci
clo de crescimento. A compra indiscrimi
nada de tecnologia, sem incentivo à capa
cidade interna de gerá-la' e aperfeiçoá-la, 
conduziu à dependência tecnológica, ingre
diente fundamental do nosso subdesenvol
vimento. 

Nas raízes desse fracasso da importação 
indiscriminada de tecnologia está o desco
nhecimento elementar de que não é fácil 
transplantar tecnologias geradas para satis
fazer necessidades de uma sociedade para 
outras condições socioculturais. Ignorou
se que, na matriz, todas as técnicas depen
dem umas das outras, e que seu conjunto 
articulado compõe um sistema. Quando se 
compra um componente do sistema não se 
compra o meio em que ele vive, perde-se a 
coerência que o sustentava. 

Para a universidade, há ainda uma di
mensão crucial a considerar: em todos os 
países que tomaram nas mãos o seu desti
no, o sistema educacional como um todo 
e, em especial, o ensino tecnológico tiveram 
participação marcada no processo de indus
trialização e dele receberam estimulações 
bem definidas. Em um país cuja estratégia 
industrial se funda em tecnologia impor
tada, esvazia-se <? ensino tecnológico. Co
mo se torna incerto o lugar para a criativi
dade nacional, não há demanda por com
petência técnica, não há demanda pela pro
dução de conhecime.nto. 

Esse contexto ajuda a compreender por 
que se relutou tanto tempo em fundar aqui 
uma . universidade onde a regra do jogo e 
as artes da invenção poderiam vir a ser des
cobertas. E, quando veio a ser formalmen
te instituída, tratava-se de uma justaposi
ção de escolas profissionais, e não de cen
tro de transmissão, produção e conserva
ção de cultura. Essa instituição de ensino 
superior cresceu, desajeitada, até que a pes
quisa e a pós-graduação lhe insuflaram, re
centemente, uma identidade nova, final
mente universitária. 
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Foi assim que no país se produziu, de ber
ço, uma clivagem entre o sistema universi
tário e o parque tecnológico. A industriali
zação se desenvolveu para substituir impor
tações, ignorando o potencial de pesquisa 
que se construía na universidade. Por ou
tro lado, na ausência de demanda, privada 
do desafio cotidiano, a pesquisa universi
tária se pautou apenas em modelos e para
digmas dos países desenvolvidos. Mas ao 
mesmo tempo havia aqueles que sonhavam 
diferente. Valendo-se ora de uma conjuga
ção favorável de circunstâncias, ora de es
paços localizados de produção de uma de
manda, alg-umas experiências obstinadas 
conseguiram furar o bloqueio de indiferen
ça e desconhecimento. O próprio fracasso 
do modelo de crescimento adotado abriu 
brechas e permitiu incursões pioneiras, 
mostrando na prática novos espaços. 

De que trunfos dispomos para a busca de 
estratégias eficazes? Bem ou mal, dispomos 
hoje de um parque industrial amplo e di
versificado. Ainda que heterogênios e glo
balmente sob ameaça de obsolescência, seus 
setores mais dinâmicos e competitivos têm 
dado provas de notável competência, até 
mesmo na geração de tecnologia. Ao mes
mo tempo, apesar das dificuldades, conse
guiu-se implantar em muitos rincões da uni
versidade brasileira uma cultura de produ
ção de conhecimento, pesquisa e formação 
de recursos humanos altamente qualifica
da. Nos cerca de 1.400 programas de pós
graduação, criados sobretudo ao longo dos 
últimos 15 ou 20 anos, uma rede de cursos 
de mestrado e doutorado de bom nível con
centra parte ponderável da capacidade de 
pesquisa do país. Através dessa rede, o Bra
sil dispõe hoje de um patrimônio único no 
Terceiro Mundo: a capacidade de formar 
pessoal qualificado em número significa
tivo (cerca de seis mil pessoas por ano con
cluem atualmente a pós-graduação), em pra
ticamente todas as áreas de conhecimento. 

E xperiências l"&All'nm su-
cedidas nos apontam 

condições necessárias 
ao bom entendimento 
e sugerem caminhos a 
seguir. 

Estão aí presentes, portanto, os dois ato
res que têm um interesse direto na questão 
da tecnologia. Se por desconhecimento eles 
perdem um imenso potencial de fecunda
ção recíproca, urge, evidentemente, buscar 

estratégias para que cheguem a uma con
vivência inteligente, capaz de permitir, ao 
mesmo tempo, o enriquecimento do proje
to acadêmico e a dinamização da inovação 
tecnológica. O problema não é trivial. A in
terlocução entre instituições com estrutu
ras, critérios e objetivos tão distintos não 
se faz sem um paciente aprendizado das for
mas de superação dos entraves e dos con
flitos potenciais. Muitas experiências bem
sucedidas nos apontam algumas das con
dições necessárias ao bom entendimento e 
sugerem caminhos a seguir. 

A análise de um caso concreto nos aju
da a definir essas condições: um caso de pes
quisa e desenvolvimento em telecomunica
ções, envolvendo o Departamento de Ciên
cia da Computação (DCC} da UFMG e a 
empresa Telecomunicações de Minas Gerais 
S.A. (Telemig). Uma descrição mais deta
lhada pode ser obtida em Campos I.M. e 
Ziviani N., 'Pesquisa e desenvolvimento em 
Telecomunicações: estudo de um caso de in
teração Universidade-Empresa', in Anais do 
Seminário de Teletráfego das empresas do 
sistema Telebrás, 4, 1990, Brasília, pp. 15-21. 
Reiteramos aqui apenas alguns aspectos es
senciais para a presente discussão. 

N o início dos anos 80, a Telemig preci
sou modernizar e ampliar a rede de te

lecomunicações do estado de Minas Gerais. 
Seus engenheiros tiveram um primeiro con
tato com o DCC em cursos de aperfeiçoa
mento. A partir de 1982, cerca de 50 deles 
freqüentaram o curso de especialização em 
informática, com ênfase em métodos com
putacionais para o planejamento. Ao lon
go dos trabalhos, tornaram-se visíveis as li
nhas de pesquisa desenvolvidas pelo DCC 
que poderiam dar suporte à política de ex
pansão da rede de telecomunicações. En
éorajados pelo sucesso da experiência, vá
rios desses engenheiro·s prestaram concur
so para admissão ao mestrado em ciência 
da computação. Onze já receberam o títu
lo de mestre e quatro estão em fase de con
clusão. No processo, vários projetos de pes
quisa e desenvolvimento foram efetuados 
em convênio entre a Telemig e o DCC
UFMG. A relação dos produtos desenvol
vidos em conjunto constitui um portfólio 
de primeira linha. O caráter de pesquisa de 
ponta dos projetos, dos quais participaram 
também alunos de graduação e pós-gradua
ção, pode ser aferido pelas 40 publicações 
nacionais e dez internacionais que deles re
sultaram. Além disso, a maioria dos proje
tos já produziu sistemas que estão em ope
ração na Telemig ou em outras empresas do 
grupo Telebrás. Alguns deles, em particu-
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lar, foram além, gerando contratos de for
necimento de tecnologia industrial com vá
rias empresas do setor. Registre-se ainda 
que o curso de pós-graduação em ciência 
da computação da UFMG tem conceito A 
na Capes, o curso de graduação é reconhe
cidamente de alto nível e o departamento 
apresenta alta produtividade acadêmica. 

Este não é um caso isolado. Na própria 
UFMG como em muitas outras universida
des do país encontram-se em desenvolvi
mento experiências de ensino em que o pro
jeto acadêmico se constrói articulado a ati
vidades de extensão e pesquisa vinculadas 
à inovação tecnológica. Em várias dessas 
experiências, os convênios de pós-gradu
ação com empresas deram origem a outros 
programas inovr<iores de ensino. Foi, por 
exemplo, o caso do Programa Integrado 
'Iniciação Científica/Estágios', do Depar
tamento de Engenharia Metalúrgica da 
UFMG, em que estudantes de graduação, 
selecionados em conjunto pelo departamen
to e pela empresa, participavam de proje
tos de pesquisa na universidade ao longo 
do período letivo e, durante as férias, rea
lizavam estágios na usina, acoplados ao te
ma em investigação. 

C ursos de extensão e 
especialização per

mitem a grupos acadê
micos e industriais ad
quirir um vocabulário 
comum. 

Esses comentários, mesmo breves, permi.
tem assinalar algumas das características 
comuns f1 empreendimentos dessa nature
za. Em primeiro lugar, para se estabelecer 
um programa mutuamente interessante, é 
preciso haver alta competência acadêmica, 
do lado universitário, e uma postura de de
senvolvimento de tecnologia, no setor em
presarial. A partir daí, é preciso construir 
uma cultura comum. Para tanto, os cursos 
de extensão e de especializaçao têm mos
trado um valor inestimável. São cursos de 
educação continuada, que representam cla
ramente uma das novas funções do ensino 
superior. Tornam disponíveis conteúdos 
programáticos importantes para atualiza
ção e aperfeiçoamento dos profissionais, 
mais indispensáveis ainda diante do ciclo 
de vida útil extremamente curto de muitas 
tecnologias. Permitem, além disso, a aqui
sição de vocabulário comum e lastro téc
nico compatível entre grupos acadêmicos 
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e industriais. Abrem espaço para que as ins
tituições se conheçam, permitindo rica 
identificação de oportunidades. Possibili
tam ainda o desenvolvimento de relaciona
mentos pessoais, que desempenham, com
preensivelmente, um papel fundamental nos 
desdobramentos da cooperação. 

Tais programas têm proporcionado ins
tâncias privilegiadas para que a área aca
dêmica desenvolva uma compreensão real 
do universo tecnológico e para que a em
presa descubra a natureza e a amplitude do 
trabalho da instituição universitária (au
mentando os vínculos entre a universidade 
e o mundo que a rodeia). Os pesquisado
res industriais assim formados já se encon
tram inseridos no contexto de inovação tec
nológica - o que aumenta imensamente a 
eficácia do processo. Tornam-se ainda, fre
qüentemente, interlocutores preciosos pa
ra a instituição acadêmica. Exemplo do su
cesso dessa política, o trabalho da centena 
-de mestres já formados, em convênio com 
diversas empresas, pelo curso de pós-gra
duação em engenharia metalúrgica e de mi
nas da UFMG, tem recebido avaliações ex
tremamente favoráveis. 

No desenvolvimento de produtos, tem se 
constatado a grande riqueza e eficácia do 
modelo de 'co-produção de tecnologia', em 
que equipes da universidade e da empresa 
interagem ao longo de todas as etapas, des
de a concepção até a implementação do 
produto. Esse modelo permite aos pesqui
sadores universitários um conhecimento do 
estado-da-arte tecnológico que, de outra 
maneira, lhes seria inacessível. Ao mesmo 
tempo, propicia aos pesquisadores indus
triais o acesso a uma cultura científica de 
que, em outro formato, se veriam excluídos. 
Instaura-se desta forma uma dinâmica de 
aprendizado mútuo que otimiza a absorção, 
pelos dois parceiros, dos frutos do traba
lho em comum. 

Embora tão recente, já é extremamente 
rica, entre nós, a história desse tipo de em
preendimento. E seu nítido sucesso reco
menda que ele deva, com seus aperfeiçoa
mentos e variações, ser muito mais ampla
mente explorado no país. Mas, em realida
de, o significado desse modelo não se es
gota na importância que assume dentro das 
peculiaridades da· situação brasileira. Seu 
significado maÍor deve ser buscado consi
derando-se o cenário internacional. 

O profundo processo de mudança nos 
países desenvolvidos tornou patente a ver
dadeira mutação tecnológica ocorrida nos 
últimos anos. A partir da revolução da mi
croeletrônica e da informática, todo um 
universo entrou em transformação. Não 

apenas com a emergência das chamadas 
'novas tecnologias', sua face mais visível, 
mas também com suas ressonâncias nas tec
nologias tradicionais. A isso se associaram, 
inevitavelmente, modificações nas estrutu
ras de produção e até mesmo nas caracte
rísticas da sociedade industrial. 

Essas tecnologias apresentam, como pri
meiro traço distintivo, o fato de serem in
tensivas em informação, com alto valor de 
conhecimento agregado. São ainda multi e 
interdisciplinares em seu desenvolvimento, o 
que tem forte impacto nos programas aca
dêmicos e na própria estratégia industrial 
de P&D. Além disso, sua lógica de evolução 
requer um acoplamento muito mais estrei
to entre pesquisa básica e desenvolvimen
to do produto. Os procedimentos indus
triais exigem alto nível de controle e geren
ciamento. Resultam, de tudo isso, tecnolo
gias fortemente integradoras no seu fluxo 
de produção, desde o projeto e a fabrica
ção até a utilização final, o que confere no
va dimensão à gestão global da qualidade. 

A s universidades não ficaram imunes às 
turbulências desenhadas nesse quadro, 

dele registrando, ao mesmo tempo, os im
pactos e as implicações. É, portanto, sem 

, surpresa que assistimos nos países desen
volvidos à formulação de novas políticas 
universitárias. Como parte dessas estraté
gias, é possível localizar mudanças quali
tativas no relacionamento universidade-em
presa. Múltiplas iniciativas buscam com
preender a nova racionalidade, as novas for
mas de organizar produtivamente a gera
ção de conhecimento. Em sua variedade e 
flexibilidade, essas iniciativas traduzem a 
procura inquieta de respostas à questão 
mais ampla, sobre qual seria hoje a função 
da universidade, quais seriam seus víncu
los, tarefas e responsabilidades. 

Trabalhar a questão do ensino tecnoló
gico no espaço universitário é parte do es
forço maior, imperativo, de toda uma so
ciedade, para que se torne possível a trans
formação do país. As especificidades da 
realidade técnica e suas formas de inserção 
na cultura mostram que um nível elevado 
desse ensino, integrado à produção cientí
fica e à inovação tecnológica, só pode ser 
conseguido aliando-se a alta qualificação 
acadêmica a uma política eficiente de con
vivência cqm o mundo da produção. Esta
ríamos assim buscando finalmente os ca
minhos abertqs por Prometeu para con
quistar, como seres dotados de razão e re
flexão, os segredos do fogo, das artes e dos 
engenhos, e quem sabe redescobrindo os ca
minhos da esperança no futuro ... 
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No final do século XVIII, surgiram nas universidades alemãs 
várias sociedades secretas, imbuídas de um ideário iluminista, 

anticlerical e antimonárquico. Seus rituais iniciáticos eram 
realizados nas florestas e sua influência sobre a vida política 
germânica chegou a tal ponto que em 1819 a Conferência de 

Carlsbad tentou acabar com elas. Foi inspira.da nessas sociedades 
alemãs que se expandiu no Brasil, ainda na primeira metade do 
século passado, a Bucha, cujos membros eram recrutados na elite 

política e intelectual, ligada às oligarquias que controlavam 
os estados de São Paulo e Minas Gerais. Sociedade ambígua -

até certo ponto progressista, depois conservadora -, ela se nutriu 
sobretudo dos laços de solidariedade que uniam os 'bucheiros', 

sempre prontos a favorecerem os interesses uns dos outros. É 
pouca a literatura sobre a Bucha, mas alguns historiadores 
suspeitam de que continue exercendo subterraneamente suas 

atividades até hoje. 

Salvo em círculos intelectu .. ais restritos , 
pouca gente sabe que existiu no Bra
sil uma sociedade secreta universitá

ria, que participou intensamente das arti
culações políticas da Primeira República. 
Denominada Bucha, ela surgiu entre pro
fessores e alunos da Faculdade de Direito 
de São Paulo por volta de 1832, pouco de
pois, portanto, da implantação dos cursos 
jurídicos, em 1828. 

O nome pelo qual essa sociedade secreta 
ficou conhecida é uma forma abrasileira
da de Burschenschaft (cuja tradução sig
nifica 'sociedade estudantil'), designação 
tomada das associações congêneres da Ale
manha, que foram seu modelo. Seu pro-

pósito inicial era auxiliar os jovens sem re
cursos que demandavam o ensino superior. 
Só mais tarde foram aflorando outros ob
jetivos, de natureza política, ligados à de
fesa do ideário liberal. 

Grande parte dos estudos sobre a Bucha 
no Brasil sugere que a sociedade teve mar
cante atuação política durante a Primeira 
República (1889-1930). Agindo secretamen
te, nos bastidores, preenchia o espaço dei
xado livre pela ausência de verdadeiros par
tidos nacionais. 

Dos escritos sobre o assunto, depreende
se que pertenceram à sociedade nomes dos 
mais notórios na nossa história política. 
Entre eles encontram-se desde presidentes ,: 

da República - Prudente de Morais, Cam
pos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, 
Venceslau Brás, Artur Bernardes e Was
hington Luís - e governadores de São 
Paulo - Rangel Pestana, Altino Arantes, 
Júlio Prestes, Armando de Sales Oliveira, 
Américo Brasiliense, Saldanha Marinho e 
Bernardino de Campos - até figuras pree
minentes do Império e da República, en
tre as quais se destacam, entre outros, Jú
lio de Mesquita, Davi Campista, Rui Bar
bosa, o Barão do Rio Branco, o Visconde 
de Araxá, Assis Brasil, Francisco Octavia
no, Afonso Arinos e Joaquim Nabuco. 

Como se vê, a Bucha era integrada por 
uma elite intelectual e política geralmente 



ligada às oligarquias que controlavam os 
estados de São Paulo e Minas Gerais, na 
época econômica e politicamente hegemô
nicos. Eram pessoas bem situadas na estru
tura coronelística de poder então vigente 
e bem articuladas com as lideranças regio
nais, contribuindo para a manutenção do 
modelo político imperante. Advogados bu
cheiros eram vistos com freqüência palmi
lhando o interior e, nas eleições, estavam 
sempre ao lado do coronel, ajudando nos 
desentraves legais e burocráticos necessá
rios para assegurar a eleição dos candida
tos indiêados, ou disputando mandatos. 

Embora presente e atuante por toda par
te, a organização era estritamente secreta; 
os não-iniciados sequer podiam saber de 
sua existência. Nessa ignorância podiam 

Â Bucha tinha seu 
poder cada vez mais 
ampliado, a tal ponto 

que pertencer à 
confraria tornou-se 
condição essencial 
para a disputa da 

presidência da 
República e outros 

cargos elevados. 

permanecer mesmo líderes políticos ou co
ronéis não pertencentes à Bucha que eram 
beneficiados por seus membros. Para in
gressar nela, era preciso ser aluno, ex-aluno 
ou professor da Faculdade de Direito. O 
recrutamento se dava por convite, feito, 
após longa observação, entre os que' davam 
mostras de caráter sólido, sentimento filan
trópico, grande interesse pelos estudos e 
tendências liberais. 

Ao que parece, quando um membro da 
Bucha se formava, seu acesso aos primei
ros cargos políticos ou administrativos era 
facilitado pelos companheiros que já ocu
pavam funções de relevo. Assim, ao favo
recer os seus interesses, o grupo tinha seu 
poder cada vez mais ampliado, a tal ponto 
que pertencer à confraria tornou-se condi-

A BUCHA: UMA IDÉIA IMPORTADA 
Não é fácil compreender e reconstituir os passos desse grupo sui 

generis no Brasil. Há, porém, um desvio que permite lançar algu
ma luz sobre a Bucha: a revisão de sua ascendência européia, so
bre a qual temos informações mais abundantes. 

Sob forte influência das sociedades maçônicas e iluministas, . inú
meras corporações estudantis começam a surgir na Alemanha en
tre o final do século XVIII e o início do século XIX., firmando-se quan
do os movimentos republicanos ganham corpo. Contrários à mo
narquia e à opressão, seus membros engajaram-se nas lutas e agi
tações políticas de cunho liberal motivadas pelas transformações 
econômicas em curso. Em meio a essas inquietações, três socieda
des estudantis crescem, tornando-se muito conhecidas: a Tugend
hund ('liga da virtude], a Landsmanschaft e a Burschenschaft. 

Estruturadas segundo um modelo adaptado da maçonaria e das 
lojas iluministas (às quais se assemelhavam nos métodos e princí
pios), essas duas identidades tiveram seu pensamento refletido tam
bém na organização e no ideário (nacionalista, anticlerical e anti
monárquico) das sociedades secretas universitárias. Isso pode ex
plicar a proximidade que sempre existiu entre aquelas sociedades 
secretas e as universitárias. Os rituais, as cerimônias de iniciação 
e ~ reuniões dos estudantes se realizavam em locais escondidos, 
como nas .florestas. 

A Tugendhund, uma organização militarista de índole guerrei
ra e política, é fundada em 1808, sob a proteção do rei da Prús
sia, que precisava do apoio dos jovens como soldados nas lutas con
tra Napoleão. Porém, a descoberta de que essa agremiação tinha 
planos subversivos, que "incluíam o fim do Estado absolutista, deu 
lugar a perseguições policiais, culminando no seu desmantelamento, 
em 1809. Daí por diante, ela passa a existir na clandestinidade, 
como sociedade secreta, aparentemente com menor influência. 

Após ll dissolução da Tugendhund, a Burschenschaft, que pro
vavelmente já existia desde 1797 ou 1798, expande-se sobretudo na 
Baviera (sul da Alemanha). Ela se estrutura efetivamente na Uni
versidade de lenna, a 'partir de 1815, quando muitos de seus mem-
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bros voltam às aulas, depois de combater nas guerras napoleôni
cas. Em 1818 a sociedade já possui estatutos oficiais, desenvolvendo
se então como uma sociedade geral alemã, a Allgemeine Deutsche 
Burschenschaft, que se espalha por quase todas as universidades. 

A Burschenschaft desenvolveu-se recrutando membros junto à 
massa estudantil, em oposição à sua outra congénere, a Landsmans
chaft. Esta, que existia desde os primeiros anos do século XIX, era 
muito mais elitista, selecionando seus adeptos entre os universitá
rios das classes mais elevadas. Ganhou grande expressão após o 
declínio da Tugendhund, porém perde o prestígio com a ascensão 
da Burschenschaft na qualidade de associação · geral. 

Por sua vez, ao fortalecer-se, a Burschenschaft também absorve 
influências (organização, métodos e princípios) das outras socie
dades secretas universitárias que se enfraqueceram, pois seus qua
dros foram refundidos com egressos da Tugendhund e da Lands
manschaft. 

A Burschenschaft participou de numerosas ações violentas na Ale
manha. Alistou seus membros nas lutas contra Napoleão e envolveu
se também em assassínios. O episódio de maior repercussão foi a 
morte do advogado e intelectual de origem alemã, Augusto Frede
rico Kotzebue, cônsul-geral da Rússia e muito amigo do czar Ale
xandre, ocorrida em 23 de março de 1819. Por atuar como infor
mante do czar contra os estudantes, foi declarado inimigo da Burs
chenschaft e jurado de morte. A sociedade já era então muito po
derosa, com cerca de dez mil membros. O assassinato do cônsul, 
apunhalado por um estudante, abalou a Alemanha. 

Também em outros países surgiram organizações estudantis as
semelh~das aos grupos da Baviera. Em Portugal, ficaram famo
sas na Universidade de Coimbra o Rancho da Carqueja e a Socie
dade do Raio, o Divodgnos e a Jardineira. Havia até uma outra, 
a Gruta, composta, ao que parece, só de brasileiros que lá estuda
vam. Alguns desses grupos eram tão ativos que foram retratados 
nos romances Retrato de Ricardina e A viúva do enforcado, de Ca
milo Castelo Branco. 
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ção essencial para a disputa da presidên
cia da RepúbÜca e de outros cargos eleva
dos. Os vários presidentes da República bu
cheiros eleitos até 1930 detinham também 
posições das mais elevadas na cúpula des
sa sociedade secreta. 

profundas. Vivíamos os primeiros anos de 
independência, a mineração já não era o 
carro-chefe da economia, a cafeicultura se 
iniciava. 

nha, teria fugido para o Brasil com prote
ção da Burschenschaft. Seu nome verda
deiro seria Carl Sand. Nada disso, porém, 
foi provado até hoje. Bem provado, no en
tanto, está outro fato inusitado com rela
ção a esse professor: seu corpo foi enter
rado, em 1841, no pátio interno da Facul
dade de Direito, o que constituiu uma hon
raria única na história da instituição. Seu 
túmulo permanece no local, atualmente 
tombado pelo patrimônio histórico. 

Durante o período em que se expandiram 
as organizações secretas estudantis na Eu
ropa (entre 1815/1830), múltiplas influên
cias econômicas, políticas e ideológicas 
contribuíram para a formação, no Brasil, 
de sociedades universitárias secretas nos 
moldes das européias (ver 'A Bucha: uma 
idéia importada'). 

O grande articulador da criação da Bu
cha no Brasil foi o alemão Júlio Frank, 
professor dos Cursos Anexos da Faculda
de de Direito. Muito respeitado pela inte
ligência e cultura, era, no entanto, visto co
mo figura misteriosa, de origens obscuras. 
Logo ao chegar a São Paulo, contara com 
a proteção de liberais notórios, como To
bias Aguiar. 

Não se sabe muito sobre as atividades da 
Bucha no Império. Segundo o historiador 
Brasil Bandecchi, ela propagava idéias re
publicanas e abolicionistas, seguindo os 
princípios da sua congênere alemã. O cli
ma entre nós era muito favorável a isso, 
pois esse ideário já estava bastante difun-. 

Quando a Burschenschaft foi criada em 
São Paulo, na terceira década do século 
XIX, o país passava por transformações 

Um elemento da aura de mistério que en
volvia Júlio Frank foi a suspeita, levanta
da por Gustavo Barroso, de que teria sido 
o assassino do cônsul Augusto Frederico 
Kotzebue. Condenado à morte na Alema-
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Referência à Burschenschaft encontrada na Revista da Faculdade de Direito de São Paulo 
(vol XI, p. 47, 1903) e um dos raros documentos da escola que menciona a Sociedade 
Secreta Universitária. O texto é parte de um parecer, elaborado na época por João Mon
teiro, para um projeto de universidade. 

A Bucha pode ter sido tributária também de outras influências 
menos exploradas. Supõe-se que sociedades secretas universitárias 
inglesas teriam tido uma participação indireta na independência 
de muitos países da América. Eram as Lojas Lautárias, de origem 
maçônica, que teriam sido fundadas com a .finalidade de auxiliar 
os movimentos libertadores no Novo Mundo. Ao que se sabe, 
estruturavam-se segundo um modelo híbrido, que aliava a organi
zação maçônica aos métodos militare;· da violenta Tugendhund ale-
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mã. Líderes da independência na América Latina, como San Mar- . 
tin, Rocafuerte, Bolivar e outros, teriam recebido treinamento nas 
Lojas Lautárias, antes de se engajar nas lutas pela independência 
de seus países. $ão fatos que precisam ser mais bem investigados, 
inclusive no tocante à possibilidade de essa influência ter se exer
cido também sobre brasileiros. 

As sociedades secretas universitárias expandiram-se tanto que 
chegaram a ser muito temidas na Europa. Depois da morte de Kot
zebue, foram objeto até de conferências internacionais, como a de 
Carlsbad, realizada em 1819, em que o chancheler austríaco Met
ternich tentou por todos os meios dar fim à sua atividade. Medi
das duras foram propostas, como tornar crime o ingresso nessas 
organizações, promovendo a sua dissolução e instituindo controle 
sobre as atividades estudantis. 

Também a Igreja investiu contra elas, não só publicando a encí
clica Quo Graviora (Papa Leão XII, 13 de março de 1825), que con
denava a participação dos estudantes nes~as sociedades, como pro.:. 
movendo a infiltração de jesuítas nos meios estudantis, como for
ma de minar o movimento. 

Mesmo assim, ao longo de todo o século XIX, a Burschenschaft 
passa por várias reestruturações e subsiste como sociedade secreta 
universitária, exercendo forte influência política, exceto no perío
do hitlerista, quando é suprimida, para só retomar as atividades 
após a Segunda Guerra Mundial. 

Ao que parece, essas sociedades resistiram muito às pressões: sem
pre que coagidas, não desapareciam totalmente, persistindo em res
surgir das próprias cinzas, embora eventualmente com menor ím
peto. Três exemplos instigantes temos no Brasil: como poderia a , 
Tugendhund, apesar de extinta na Europa, ter reaparecido em Per
nambuco, se lá os cursos jurídicos datam de 1828? Por que a Bu
cha continuou atuando mesmo depois de 1930, quando sofreu um 
grande impacto em seu poder político? E o que dizer da Lands
manschaft, que ainda agia no Brasil no começo deste século, após. 
ter declinado na Europa? 
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dido entre estudantes e professores. Estes 
se formaram no exterior e certamente mui
tos tiveram passagem pelos grupos secre
tos de Coimbra ou de outros locais; o fato 
é que boa parte deles ingressou na Bucha. 

A sociedade teria, assim, se transforma
do numa escola de liberalismo, a exemplo 
das européias. Um livro de Júlio Frank, 
Resumo da história universal (1839) - que 
aliás lhe valeu o ingresso no Instituto His
tórico e Geográfico do Brasil-, teria si
do, segundo Bandecchi, a primeira obra 

histórica escrita em português, no Brasil, 
sóbre as idéias liberais. Bandecchi sugere 
que o livro foi escrito em co-autoria com 
Antônio Joaquim Ribas, amigo e discípu
lo de Frank, que o sucedeu na cadeira de 
História, nos Cursos Anexos, e veio a se 
distinguir como professor e jurista. Diga
se de passagem que a amizade estreita pa
rece ter sido a tônica das relações entre os 
membros da Bucha. 

A sociedade fundada por Júlio Frank 
não foi única no Brasil. Outras similares 

Túmulo de Júlio Frank, no interior da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, em São Paulo (SP). Deta
lhes da construção - colunas, ramo de acácia, coruja, obelisco, tochas - lembram símbolos de uma sociedade secreta. 
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surgiram em São Paulo, como a Jugends
chaft ('união da mocidade'), junto à Fa
culdade de Medicina, e a Landmanschaft, 
ligada à Escola Politécnica. Também a Fa
culdade de Direito de Recife teve a sua Tu
gendbund. Mas a Bucha foi, entre todas, 
a mais ativa e há indícios de que exercia po
der de comando sobre as demais socieda
des. Não parece ter feito uso de violência, 
mas cercava-se de um segredo mais rigo
roso que as sociedades universitárias euro
péias. 

Retrato de Júlio Frank, óleo pertencente à Faculdade de 
Direito da USP e uma das ilustrações do livro História Se
creta do Brasil, de Gustavo Barroso. 

Progressista no Império, a Bucha teria se 
tornado conservadora na República. Após 
os governos militares de Deodoro da Fon
~eca e Floriano Peixoto, seus membros 
instalaram-se no poder, nele se mantendo 
desde o governo Prudente de Morais até o 
de Washington Luís. Segundo Carlos La
cerda, essa sociedade secreta '' ... esteve pa
ra história da República como a maçona
ria para a história da Independência'' . 

O papel político da Bucha na Primeira 
República pode ser identificado em vários 
episódios bem conhecidos. Afonso Arinos 
de Melo Franco, por exemplo, assinala que, 
da 'comissão dos cinco', que, após a pro
clamação da República, trabalhou no an
teprojeto da Constituição, três pertenciam 
à Bucha: Joaquim Saldanha Marinho, 
Américo Brasiliense de Almeida e Antônio 
Luís dos Santos Werneck. A influência bu
cheira na Carta fica ainda reforçada quan
do consideramos que a revisão do antepro
jeto foi confiada a Rui Barbosa, também 
membro da Bucha, e que a Constituinte foi 
presidida por Prudente de Morais, bucheiro 
notório. 
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Exemplo eloqüente da força dessas or
ganizações é o fato de que a Liga Naciona
lista, criada em São Paulo em 1917, tinha 
sua diretoria inteiramente composta por 
membros das cúpulas da Bucha e de socie
dades congêneres. Entre eles estavam: Fre
derico Vergueiro Steidel, José Carlos de 
Macedo Soares e Abelardo Vergueiro César, 
da Bucha; Paula Souza, da Landmanschaft; 
e Vieira de Carvalho, da Jugendschaft. 

Criada numa época em que o movimen
to operário ganhava força, dado o cresci
mento da indústria, a Liga Nacionalista ti
nha, entre seus objetivos, promover uma 
educação cívica e patriótica alicerçada nos 
princípios liberais. Os operários, por sua 
vez, tinham um programa de difusão cul
tural bem organizado, que desenv.olviam 
em escolas próprias, inspiradas nas ideo
logias anarquista e socialista. O conflito en
tre as tendências é óbvio e tem-se a impres
são de que, pela via da coordenação polí
tica, a Bucha tentava se contrapor ao mo
vimento operário e neutralizá-lo, intensi
ficando a difusão da ideologia liberal na 
escola pública. 

A Bucha está relacionada também com 
a criação do Partido Democrático, em 
1926. Segundo' Bandecchi, o partido surgiu 
da Liga Nacionalista, em conseqüência de 
uma cisão na Bucha: as facções em confli
to teriam se dividido entre o PRP (Partido 
Republicano Paulista) e o novo partido. 

Os exemplos se multiplicam. Miguel Rea
le procurou encontrar, nas relações estabe
lecidas no interior da organização, expli
cação tanto para a estabilidade do pacto 
que deu lugar à famosa 'política do café 
com leite' (revezamento de paulistas e mi
neiros na presidência da República), como 
para seu rompimento. 

Nos fatos que precederam a Revolução 
de 1930, a preferência que Washington Luís 
deu ao bucheiro Júlio Prestes como candi
dato à sua sucessão, em detrimento de An
tônio Carlos Andrade e Silva, como a pra
xe impunha, teria refletido uma crise inter
na na Bucha. 

E mais: Glauco Carneiro, em artigo pu
blicado em 2 de maio de 1981 na revista 
Manchete, admite que a Bucha foi "inimi
ga dos tenentes de 30" .. Não espanta, pois 
as idéias daqueles militares chocavam-se 
frontalmente com os interesses das velhas 
oligarquias. 

Estes e muitos outros fatos levam a crer 
que, na Primeira República, a Bucha teve 
um papel político relevante e viveu seu apo
geu. O declínio começa com a Revolução 
de 1930, que já lhe abala o prestígio, e· 
acentua-se depois. 
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Frontispício da obra polêmica de Gustavo Barroso, Histó
ria Secreta do Brasil, caracterizada como crítica contumaz 
às atividades das sociedades secretas, que inclui vários ca
pítulos sobre a Bucha. Entre os escritos de Afonso Schmidt 
está a biografia romanceada A Sombra de Júlio Frank, lon
go trabalho de pesquisa quase que inteiramente baseado 
na memória oral, fazendo apologia de Frank. 

Quase tudo que se sabe sob,re a Bucha 
funda-se na memória oral; os estudos crí
ticos são escassos e foram produzidos de
pois de 1930. Os poucos documentos co
nhecidos são peças raras, como as cartas· 
trocadas entre ocupantes de altos cargos 
políticos e membros da Bucha (como Afon
so Pena e José Carlos de Macedo Soares), 
publicadas por Américo Jacobina Lacom
be e Afonso Arinos de Melo Franco. Ne
las fica evidenciada a reunião de grandes 
nomes em torno da organização, além de 
sua supremacia sobre as demais sociedades 
secretas universitárias. 

É certo que a Bucha perdeu muito de seu 
poder político após 1930, mas há informa
ções dando conta de sua atividade, ainda 
que menos . intensa, na República Nova. 
Glauco Carneiro, por exemplo, menciona 
sua presença em momentos decisivos, des
de a Revolução Constitucionalista de 1932, 
até o movimento militar de 1964, passan
do pelo apoio à conspiração integralista de 
1938. Entre outras posições, a Bucha foi fa
vorável à entrada do Brasil na Segunda 
Guerra Mundial e movimentou-se contra 

Getúlio Vargas em 1954. Segundo a mes
ma fonte, membros da Bucha participaram 
das articulações para a criação da União 
Democrática Nacional (UDN), do Partido 
Democrata Cristão (PDC) e da Petrobrás; 
apoiaram Eurico Gaspar Outra, João Ca
fé Filho, Juscelino Kubitschek e Jânio Qua
dros. Foram contra João Goulart. 

Na biografia de Rodrigues Alves, que es
creveu em 1973, Afonso Arinos sugere que 
à influência da Bucha se estende até os nos- • 
sos dias. Alguns anos atrás, a revista Veja 
(12/08/87) publicou uma nota informando 
que a associação retomara suas atividades, 
influenciando círculos ligados ao governo 
José Sarney. 

De todo modo, não há um trabalho que 
retrate a atividade efetiva da organização 
depois dos anos 30. Enquanto não surgem 
novos dados, o mais prudente é ficarmos 
com a opinião de Afonso Arinos, segundo 
a qual os tentáculos da Bucha seriam hoje 
bem mais curtos que na Primeira Repúbli
ca. 

Não foi nossa intenção sugerir aqui que 
a influência da Bucha foi um fator isolado 
de modificações. Entretanto, é possível per
ceber que as relações estabelecidas entre 
seus membros estavam permeadas por fa
tores que contribuíram para o fortaleci
mento e a manutenção da hegemonia de 
um grupo. Extravasando os limites de me
ra agremiação de estudantes, essa organi
zação certamente muitas vezes deu as car
tas na vida política do país, transforman
do o convívio político na Arcáçlia num ins
trumento de ação política. 
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OuroVivo é uma peça em ouro, com 5, 10 . 
ou 20 gramas, que você põe no bolso, le

va pra casa, guarda no cofre, presenteia. Ouro
Vivo acompanha a valorização do ouro e vem 
com certificado de garantia dp Banco do Bra
sil e do Banco Goldmine. E o investimento 
que você gerencia como qui
ser. E, quando quiser, trans,,
forma em dinheiro vivo. E 
só não violar o lacre que en
volve a peça e o certificado, 
que o Banco do Brasil garan
te a recompra de Ouro Vi
vo. No ato, sem medir nem 
pesar. Ouro Vivo é ouro pu
ro. E é do Banco do Brasil. 
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A existência ou não de um campo mag
nético nos planetas está intimamente liga
da à estrutura que eles apresentam. Com 
base na teoria do dínamo (ver 'A teoria do 
dínamo'), é fundamental que o planeta 
possua em seu interior uma camada con
dutora em estado líquido, e que desenvol
va movimento de rotação. A figura 2 mos
tra as principais características dos plane
tas do sistema solar. 

CARACTERÍSTICAS DOS PLANETAS DO SISTEMA SOLAR 

O campo magnético da Terra, também 
denominado campo geomagnético, foi des
coberto ainda no século XVI (ver 'O cam
po magnético da Terra'), mas só após o iní
cio da exploração espacial, isto é, nas três 
últimas décadas, é que se começou a estu
dar o campo magnético em outros plane
tas do sistema solar. O caso mais recente 
é o de Netuno: a existência de seu campo 
magnético só foi verificada quando a son-
da Voyager-2 passou em sua órbita, em 

Mercúrio 
Vênus 
Terra 
Marte 
Júpiter 
Saturno 
Urano 
Netuno 
Plutão 

agosto de 1989. FIGURA 2. 

A teoria do dínamo 
O dínamo é um dispositivo que con

verte energia mecânica em energia ele
tromagnética. Um disco de cobre, re
presentc:J.ndo, no caso da figura 1, o 
material líquido que compõe o núcleo 
externo da Terra, gira através das li
nhas de campo magnético geradas por 
um fio enrolado em espiras. Como 
conseqüência, uma corrente surge no 
disco, de modo a reforçar o campo 
magnético sobre ele. O processo é tal 
que se automantém, desde que um 
campo magnético inicial seja assumi
do. Este campo inicial é normalmen
te atribuído àquele campo primordial, 
da ordem de 10 - 6 gauss, que existia 
quando da formação do sistema solar. 
É interessante observar que, caso o 
processo não possuísse esta caracterís
tica, o campo desapareceria em pou
co mais de alguns milhares de anos, 
o que contradiz a evidência de que a 
Terra possui um campo magnético há 
pelo menos 2,5 bilhões de anos. Em
bora muitos aspectos do campo mag
nético da Terra possam ser explicados 
por este processo, ele parece não ex
plicar muitas das ·variações lentas do 
campo. 

FIGURA 1. 1 lustração esquemática do princípio de ge • 
ração do campo magnético no interior da Terra. 
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o campo magnético da terra 
O campo magnético da Terra foi descoberto pelo médico e físico inglês William Gilbert (1544-1603) em 1600 (ver 'Ano

malia magnética brasileira', em Ciência Hoje n? 52). Ele comparou a Terra a um enorme ímã, cujos pólos magnéticos 
estariam situados próximos aos pólos geográficos (figura 3). Estudos mais avançados só foram feitos no início do sé
culo XIX, quando o matemático e físico alemão Carl Friedrich Gauss (1777-1855) apresentou um método matemático 
para descrever o campo geomagnético. Sua análise mostrou que 990/o do campo - denominado campo principal -
originam-se no interior da Terra, devendo-se o restante a correntes elétricas presentes nas regiões ionizadas vizinhas 
ao nosso planeta (ionosfera e magnetosfera - ver 'A energia das tempestades', em Ciência Hoje n? 61). 

Só muito recentemente desenvolveram-se estudos teóricos sobre os possíveis mecanismos físicos que ocorrem no in
terior da Terra e fazem surgir o campo magnético. Sabe-se hoje que a fonte interna deste fenômeno não são agregados 
de material magnético, mas sim um sistema de correntes elétricas que fluem no interior da Terra. 

Nosso planeta é composto essencialmente de rochas e subs
tâncias metálicas. Sua composição é não-homogênea, for
mada por camadas de materiais que vão se apresentando 
mais densas à medida que nos aproximamos do centro. De 
modo simplificado, o interior da Terra pode ser dividido em 
quatro camadas: crosta, manto, núcleo externo e núcleo in
terno (figura 4). A crosta fica logo abaixo da superfície e 
varia muito de espessura, com valores desde 5 km a 80 km 
de profundidade. É uma camada dura, formada basicamente 
por rochas de granito e basalto, com densidades entre 2,2 

e 2,8 g.cm- 3• Abaixo da crosta está o manto, estendendo
se até cerca de 2.900 km de profundidade e formado princi
palmente por óxidos de silício e magnésio. A seguir, entre 
2.900 e 5.100 km de profundidade, temos o núcleo externo, 
composto principalmente de ferro e, em menores quantida
des, elementos como níquel e enxofre em estado líquido. Fi
nalmente, temos o núcleo interno, região sólida, altamente 
densa, com temperaturas de até 6.000° e raio aproximado 
de 1.200 km. Sua composição é, provavelmente, de ferro puro. 

É o movimento do material em estado líquido no núcleo 
externo da Terra que permite o surgimento do campo mag
nético. Acredita-se que este movimento é dirigido por pro
cessos de convecção associados a não-homogeneidades na 
temperatura interna da Terra, e se deve à energia gravita
cional liberada pela migração dos materiais mais pesados pa
ra o núcleo interno. O processo de geração do campo é se
melhante àquele do dínamo. 

O campo magnético da Terra muda gradualmente com o 
passar do tempo. Evidências neste sentido têm sido obtidas 
através do estudo da magnetização de rochas e materiais que 
têm minerais ferromagnéticos, capazes de reter informação 
sobre a direção e intensidade do campo no instante em que 
foram magnetizadas. 

Variações de dois tipos têm sido encontradas: aquelas com 
períodos que vão desde décadas até dezenas de milhares de 
anos (variações secularés), e as inversões, isto é, mudanças 
na polaridade do campo magnético. Desde o início deste sé
culo tem-se observado que a intensidade do campo geomag
nético tem diminuído. Se considerarmos que esta tendência 
será mantida com a mesma razão de variação (uma mera 
hipótese), o campo tenderia a anular-se em cerca de 1.500 
anos. Todavia, esta variação pode não se manter. O com
portamento futuro do campo geomagnético não pode ser . 

FIGURA 3. William Gilbert comparou a Terra a um grande ímã. Médico da rai
nha Elizabeth Ida Inglaterra, fez experiências em eletrostática e magnetismo, 
classificando os corpos em condutores e isolantes. 

FIGURA 4. Estrutura interna da Terra , segundo uma divisão em camadas. 
Núcleo interno (inner core), núcleo externo (outer core) e manto (mantle). 

previsto. Pode-se até imaginar que ele venha a aumentar, como parte de uma oscilação. 
Neste contexto, as inversões poderiam ser atribuídas a oscilações de grande amplitude. Só nos últimos 170 milhões 

de anos, 300 inversões foram registradas. Recentemente, uma nova teoria postula que tais inversões possam estar rela
cionadas com o impacto de meteoritos sobre o nosso planeta: as correntes do núcleo externo poderiam ter suas direções 
invertidas, causando uma inversão do campo. Não há ainda consenso sobre a origem das inversões. 

A de~peito da complexidade do estudo da origem do campo magnético da Terra, modelos simples, baseados na ana
logia sugerida por Gilbert, podem ser como aproximações razoáveis. Um primeiro, denominado dipolo centrado, con
sidera um dipolo magnético colocado no centro da Terra, inclinado em aproximadamente 11 ° em relação ao eixo de 
rotação do nosso planeta. Nesta aproximação, obtemos valores com erros de até 300/o em relação ao campo real. 
Uma melhor aproximação é obtida com o deslocamento do centro do dipolo do centro da Terra. Neste modelo (dipolo 
excêntrico), o erro fica em torno de 100/o. 

35 



u ma das descobertas mais surpreen
dentes na área do magnetismo pla
netário foi feita em 1974 pela son

da Mariner-10, ao detectar que Mercúrio 
possui um campo magnético intrínseco, isto 
é, originário dele próprio. Embora este 
campo seja pequeno, não se acreditava na 
sua existência, pois além de o movimento 
de rotação de Mercúrio ser lento, acredi
tava-se que sua estrutura interna fosse 
constituída de um núcleo de ferro sólido, 
cercado por matéria rochosa. A existência 
de campo magnético em Mercúrio indica 
que ainda há muito a investigar com res
peito à sua estrutura. 

Mesmo após duas décadas de estudos por 
sondas americanas e russas, nenhum cam
po magnético intrínseco foi detectado em 
Vênus; caso exista, não deve ser superior 
a 3.10- 4 gauss na superfície. Embora Vê
nus tenha provavelmente um núcleo em es
tado líquido, seu movimento de rotação ex
tremamente lento não é favorável ao sur
gimento de um campo magnético. 

Da mesma forma, não existe consenso 
quanto à existência de campo magnético 
em Marte. A estrutura interna desse pla
neta também permanece desconhecida: até 
agora não existem provas de que ele tenha 
um núcleo em estado líquido. Recentemen
te, todavia, dados preliminares coletados 
pela sonda Phobos-2 parecem indicar a 
existência de um fraco campo magnético 
nesse planeta. 

Júpiter, maior planeta do sistema solar, 
possui também o campo magnético mais in
tenso. As primeiras medidas foram feitas 
pela sonda Pioneer-10 em 1973, embora já 
houvesse indícios de sua existência desde 
o final da década de 1950, através da de
tecção de ondas de rádio. Estas ondas têm 
origem na radiação síncrotron emitida por 
elétrons de alta energia aprisionados no 
campo magnético do planeta. Quanto à es
trutura interna, Júpiter, como por sinal to
dos os planetas externos (aqueles com ór
bitas além do cinturão de asteróides), é 
muito diferente do nosso planeta. Tem 
aproximadamente 1/4 da densidade da Ter
ra e é formado basicamente por hidrogê
nio e hélio. Abaixo de aproximadamente 
8.500 km das nuvens visíveis, o hidrogênio 
comprimido a enormes pressões torna-se 
metálico (uma mistura de prótons e elétrons 
livres), comportando-se como um líquido. 
É nessa região, sujeita a uma velocidade de 
rotação cerca de duas vezes superior à da 
Terra, que o campo magnético é gerado. 
Acredita-se que Júpiter possua um núcleo . 
sólido com raio de mais ou menos 15.000 
km, composto de ferro, silicatos e, prova
velmente, água, amônia e metano, em for
ma de gelo. 

Visitado pela primeira vez pela sonda 
americana Pioneer-11 em 1979, Saturno 
possui, de modo geral, características muito 
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similares a Júpiter, tanto no que se refere 
ao movimento de rotação, como à compo
sição. Todavia, embora o hidrogênio e o 
hélio sejam também os elementos mais 
abundantes, sua estrutura interna é quali
tativamente diferente. Em Saturno, o hi
drogênio metálico em estado líquido é res
trito a profundidades entre 15.000 e 26.000 
km (cerca de 190/o do raio do planeta), uma 
faixa bem mais estreita comparada à cor
respondente em Júpiter (entre 8.500 e 56.500 
km, cerca de 580/o do raio do planeta). Co- · 
mo conseqüência direta disso, o campo 
magnético de Saturno é proporcionalmen
te menor que o de Júpiter e aproximada
mente igual ao da Terra. Outros aspectos 
importantes são o quase perfeito alinha
mento entre seu eixo magnético e o de ro
tação, e a quase coincidência entre o cen
tro do dipolo magnético e o centro geomé
trico do planeta. Saturno é o único plane
ta do 'sistema solar a apresentar tais carac
terísticas. 

O campo magnético intrínseco de Ura
no foi descoberto apenas em 1986, pela son
da Voyager-2. Diferentemente de Júpiter e 
Saturno, os dados revelaram a existência 
de um largo ângulo (58°) entre o eixo do 
dipolo magnético e o eixo de rotação. Até 
então, em todos os planetas com campo 
magnético, este ângulo não ultrapassara 
11 °, fato encarado como conseqüência na
tural da teoria do dínamo. Para explicar 
uma diferença tão grande, duas hipóteses 
foram formuladas inicialmente. Primeiro 
pensou-se que fosse conseqüência da orien
tação do eixo de rotação do planeta em re
lação ao plano de sua órbita. Isto porque 
Urano é o único planeta cujo eixo de rota-

,..___.. 

,___ 
Luz 
do Sol 
~ 

L 
Terra 

, Eclíptica 
(plano da 
órbita 
terrestre) 

Júpiter 

ção está praticamente no plano da sua ór
bita, ao invés de tender para o plano per
pendicular a esta, como nos outros plane
tas. Cálculos posteriores, entretanto, de
monstraram que tal fato por si só não po
deria explicar o largo ângulo observado. 

A segunda hipótese considerava que Ura
no estaria passando por um período de in
versão de seu campo. Em princípio, tal hi
pótese é pouco provável, pois, com base no 
conhecimento das inversões ocorridas no 
passado da Terra, o tempo em que elas se 
processam é muito pequeno, se compara
do ao tempo no qual o campo apresenta 
uma dada direção. Na verdade, a plausi
bilidade desta hipótese é ainda menor dian
te das características do campo magnético 
de Netuno, como logo veremos. 

Acredita-se hoje que o largo ângulo en
tre os dois eixos (magnético e de rotação) 
deve-se ao fato de que, em Urano, a região 
do dínamo está mais próxima da superfí
cie do que nos outros planetas. Isto se de
veria às diferenças entre sua estrutura in
terna e as de Júpiter e Saturno. Urano é 
formado basicamente por água, amônia e 
metano, e pode ser considerado como nu
ma classe intermediária entre Júpiter e Sa
turno, planetas ricos em hidrogênio e hé
lio, e os planetas internos (planetas com ór
bitas dentro do cinturão de asteróides), ri
cos em rochas, metais e oxigênio. Seu cam
po magnético seria então oriundo de cor
rentes em um oceano líquido de amônia, 
água e metano, situado próximo à super
fície e fluindo ao redor de um núcleo sóli
do de rochas, com cerca de 1/3 do raio do 
planeta. Mas muitos detalhes dessa estru
tura ainda permanecem desconhecidos. 

Urano 
N 

s 

FIGURA 5. Comparação das características dos campos magnéticos da Terra, Júpiter e Urano. Observar a posição dos 
eixos magnético e de rotação em Urano. 
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Dando continuidade à seção 
Ciência em dia, 

ap,:esentamos a cobertura de 
dois encontros ocorridos nos 

meses de novembro e janeiro. 

AMÉRICA: DE OBJETO 
A' SUJEITO DA CIÊNCIA 

Reavaliar o papel da ciência na história 
americana foi, em termos gerais, o fio 
c:ondutor dos trabalhos apresentados 

durante o llI Congresso Latino-Americano 
de História da Ciência e da Tecnologia 

(JJI CLARCT). O encontro aconteceu 
na Cidade do México, de 12 a 16 

dejaneiro deste ano, sob o tema geral 
'América na formação de um Muncjo 

Novo: 500 anos de intercâmbios 
científicos'. 

A promoção foi .da Sociedade Latino
Americana de História das Ciências 
e da Tecnologia (SLAHCT) e da sua 

correspondente mexicana. Participaram 
cerca de 200 pesquisadores, virtdos 

da França, Estados Unidos, Taiwan, 
Canadá, Coréia, Austrália, Espanha, 

Portugal, Itália e de quase todos 
os pafses latino-americanos. 

Durante o congresso, a qssembléia geral 
de X aniversário da SLARCT elegeu 

a nova diretoria para o triénio 1992-1995. 
O colombiano Luis Carlos Arboleda, 
da Universidade de Cali, substituiu 
na presidência da SLAHCT Ubiratan 

D'Ambrosio, da Unicamp, atual presidente 
da Sociedade Brasileira de História 

da . Ciência. 
AP,esar das dificuldades financeiras -
a'jalta' de financiafJ'lenio impossibilitou 

a viagerµ de vários.J!.esquisad?res 
brasileiros - e da necessidade de uma 
maior afirmação acadêmica . da drea, 

a. reaUzação do III CLA CHT corresponde 
ao surgimento na rAméricaLatina (AL) 
de profissionais engajados no estudo 

da história científica e tecnológica 
desse continente. 

JANEIRO/ FEVEREIRO DE 1992 

Ciência em dia 

A M É R I C A: D E O B J E T O A S U J E I T O D A C I Ê N C I A ........ 1 
III Congresso Latino-Americano de História da Ciência e da 
Tecnologia. 

F I O C R U Z E C E C: C O O P E R A Ç Ã O A C A M I N H O ............... 5 
Bases celulares e moleculares da virulência e patogenicidade em 
doenças infecciosas e parasitárias. 

Europeus: lições com os índios 
As relações científicas entre países da 

América e europeus têm recebido nos últi
mos anos grande atenção dos historiado
res. As contribuições têm se dado tanto em 
relação à busca de modelos - vale desta
car os estudos já clássicos de Basalla, L. 
Pyenson ou R. Me Leod - quanto ao es
tudo mais aprofundado de aspectos dessa 
relação. 

É no contexto dessa última relação que 
deve ser entendida a contribuição dos 'In
tercâmbios Científicos entre a Medicina 
Mexicana e a Européia', simpósio destina
do à apresentação de estudos que vêm sen
do realizados na área da medicina. 

Em seqüência cronológica; a primeira 
contribuição, de Carlos Viesca Trevifío, do 
México, mostrou que a análise dos inter
câmbios médico-científicos entre a medici
na americana e a européia pode ser urna 
forma de revelar a trajetória da ciência 
americana desde o seu início. O pesquisa
dor abordou inicialmente a questão epis
temológica da medicina indígena náhuatl 
e sua apropriação pela medicina espanhola. 

Trevifío focalizou o período da conquis
ta, quando, esses dois saberes médicos dis
tintos - o indígena e o europeu - se en
contraram. Voltando sua atenção para a 
forma como a medicina indígena foi sen
do incorporada pelos espanhóis, ele descre
veu um processo que passou da rejeição ini
cial para um período intermediário - no 
qual os médicos espanhóis incorporaram 
alguns medicamentos indígenas. Mais tar
de, numa fase considerada mais avançada, 
se procurou harmonizar o saber dos índios 
aos dos principais tratados médicos tradi
cionalmente usados na Europa. 

Ainda dentro da análise dos intercâm
bios, Ana Cecília Romo, da UNAM (Mé
xico), estudou o tema das relações cientf
ficas a partir de um levantamento da exis-

tência no México (séculos XVI e XVII) de 
obras de autores europeus. Nesse sentido, 
sua contribuição se concretizou na elabo
ração de um Catálogo dos Livros de Me
dicina (séculos XVI e XVIII), da antiga Fa
culdade de Medicina do México. 

Centrando seu estudo no final do século 
XVIII e início do XIX, Emilio Quevedo, da 
Colômbia, pesquisou o processo de implan
tação da medicina moderna em contextos 
sociais distintos como o México, Colômbia 
e o Peru e ressaltou ainda a restrição da aná
lise da história da ciência ao prqcesso de 
difusão das idéias científicas - questão po
lemizada por muitos presentes. Quevedo cha
mou a atenção, sobretudo, para a ação de 
determinantes locais como a estrutura so
cial, os fatores políticos, econômicos e de
mográficos, os saberes médicos (indígenas 
e outros) difundidos e o quadro institucio
nal do ensino público para a instituciona
lização da medicina na América colonial. 

Numa perspectiva mais internalista, An
ne M. Moulin, do CNRS (França), focali-

, zou a difus.ão e a capacidade de adaptação, 
no final do século XIX, do modelo pasteu
riano (modelo epistemológico e institucio
nal) no México. A pesquisadora ressaltou 
a interferência de fatores ideológicos na es
colha do modelo pasteuriano durante o go
verno de Porfírio Paz. 

Marcos Cueto, do Peru, atualmente no 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
(EUA), tratou, em sua plenária 'Ciência, 
Medicina e Filantropia nas Américas', da 
influência de fatores externos sobre o pro
cesso de institucionalização de áreas cien
tíficas. Ele pesquisou a atuação da organi
zação norte-americana Fundação Rockef el
ler no Peru nas primeiras décadas do sécu
lo XX. Cueto tratou mais especificamente 
dos projetos da fundação para o combate 
à febre amarela e de como esses projetos 
encontraram resistências por parte dos mé
dicos peruanos. 



A arte de se fazer física 
Ciência e arte se unem de modo perfeito 

numa coleção de instrumentos científicos 
do século XVIII, pertencentes ao então Ga
binete de Física Experimental da Universi
dade de Coimbra (Portugal). Muitas das 
peças são consideradas obras de arte em 
conseqüência do acabamento artístico da
do à madeira - parte dela proveniente do 
Brasil - ou ao metal. 

Luiz Alte da Veiga, do Departamento de 
Física da Universidade de Coimbra (Por
tugal), descreveu em sua apresentação a co
leção do gabinete, criado em 1772. Atual
mente, há cerca de 300 instrumentos iden
tificados e catalogados, remanescentes da 
coleção que era composta por 580 peças já 
em 1788. Os itens da coleção se distribuem 
pelas áreas de mecânica, eletrostática, mag
netismo, termodinâmica, entre putras. 

As peças eram produzidas em Portugal 
ou adquiridas em outros países. Elas sedes
tinavam - como se tornou comum nos 
países europeus no século XVIII - à de
monstração didática de leis físicas e, even-
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tualmente, à investigação científica. Resta 
ainda saber se esses instrumentos eram usa
dos pelos alunos em Coimbra ou se, a 
exemplo de m\litas escolas brasileiras, se 
prestavam mais a exibições meramente ilus
trativas. 

No ano passado, 141 peças dessa coleção 
foram apresentadas com sucesso no Palá
cio de Belas Artes, em Chaleroi (Bélgica), 
durante a exposição 'Europalia-91 '. Tam
bém foi impresso, em francês, um catálo
go sobre a exposição, contendo inclusive 
textos sobre a ciência em Portugal - com 
ênfase na física. A publicação traz ainda 
fotos coloridas dos principais instrumen
tos, acompanhadas por legendas que des
crevem seu uso e tipos de materiais empre
gados. 

História da c&t e ensino 
'Ensino da História da Ciência e da Tec

nologia', organizado por Luis Cortés Mar
tín, da Escola de Química, da Universi
dade Central da Venezuela, foi um dos 

◄ Máquina 
eletrostática com 
disco,de vidro. 

simpósios do III CLAHCT que debateu te
mas específicos. Durante a sessão, vários 
dos participantes apresentaram uma pro
posta para tornar a disciplina obrigató
ria nos cursos de mestrado e doutorado 
em ciências. 

A proposição inicial desse simpósio foi 
a reflexão sobre os objetivos do ensino da 
história da ciência e da tecnologia (HC&T) 
para o terceiro e quarto graus de ensino e 
das estratégias para alcançá-los. Participa
ram da sessão professores de vários países 
latino-americanos como Maria Amélia M. 
Dantes (Brasil) , Celina Lértora (Argenti
na), José A. Chomizo (México), Alfredo 
G. K. Loncarica (Argentina) e Ernesto Ye
pes (Peru). 

Os vários depoimentos mostraram expe- · 
dências de ensino que, de forma concor
dante, enfatizavam o papel formativo do 
ensino da HC&T e sua contribuição para a 
reflexão sobre a natureza e historicidade do 
conhecimento científico, sobre a relação 
entre ciência e sociedade, ou ainda sobre 
as implicações políticas ou éticas da práti
ca científica. 

imã esférico, ► · 
mentado sobre· 

suporte, 
sustentando peso. 

Máquina para 
demonstrár a 
trajetória parabólica 
de projéteis. • • 
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Química a partir do ferro 
O estabelecimento da química no Brasil 

enquanto ciência moderna vai se dar, so
bretudo, através dos estudos de mineralo
gia e metalurgia. O trabalho de Ana M. 
Alfonso-Goldfarb, da Pontifícia Universi
dade Católica de São Paulo, aprofundou 
questões relativas à metalurgia no país -
principalmente as relativas aos problemas 
de adaptação, já neste século, da grande 
siderurgia nacional-, com o objetivo de 
dar continuidade à pesquisa sobre a insti
tucionalização da química no Brasil desde 
o período colonial. 

A história da utilização da técnica para 
a fabricação de ferro é fundamental para 
se entender como se deu a institucionali
zação da metalurgia, que também é a via 
institucional da química no Brasil. Esse foi 
o assunto tratado no trabalho de Márcia 
Helena Mendes Ferraz, da Faculdade de Fi
losofia, Ciências e Letras, da Universida
de de São Paulo (Ribeirão Preto). 

O ciclo do ouro, por um lado, e os con
vênios mantidos pelo reino para a comer
cialização de ferro , por outro, fizeram com 
que Portugal se desinteressasse e chegasse 
mesmo a proibir o trabalho com minério 
de ferro. Assim, durante a época do Brasil
Colônia, apesar da riqueza das jazidas fer
ríf eras brasileiras, a exploração foi peque
na, e o trabalho com o minério , quase ar
tesanal , era ensinado por escravos metalur
gistas . 

Já na fase do Brasil independente, com 
o apoio do governo imperial, as várias ten
tativas para reverter esse quadro contribuí
ram para a realização de trabalhos e estu-

. dos de metalurgia e mineralogia. 

Ideologia por trás dos dentes 
As civilizações pré-colombianas valori:. 

zavam os dentes, atribuindo-lhes conceitos 
de força, beleza e juventude por serem re
vestidos com o material mais resistente do 
corpo humano e fundamentais para a ali
mentação e articulação das palavras. Prá
ticas odontológicas e cirurgias ornamentais 
eram também comuns entre esses povos . 
Esse foi o tema abordado por Eduardo Es
trella, da Faculdade de Medicina da Uni
versidade Central e do Museu Nacional de 
Medicina, em Quito (Equador). Em seu 
trabalho, o pesquisador também discutiu 
aspectos ligados à mutilação dentária que, 
exercida através de técnica sofisticada, ti
nha como objetivo a ornamentação e a di
ferenciação entre nobres e súditos. 

JANEIRO/FEVEREIRO DE 1992 

Sir Isaac Newton 
(1 642-1727), físico e 
matemático inglês, 
cujas idéias se 
difundiram 
lentamente ao longo 
da segunda metade 
do século XVIII na 
América Latina. 

Newton: tardio na América 
Latina 

A difusão da idéias newtonianas - Isaac 
Newton, físico e matemático inglês 
( 1642-1727) - na América Latina ocorreu 
lentamente ao longo da segunda metade do 
século XVIII. Muitos estudiosos, através de 
modelos simplificados, têm procurado ana
lisar o processo complexo da introdução, 
absorção e geração de novos conhecimen
tos em sociedades dependentes e desprovi
das de um sistema educacional e científico 
já formado. 

No encontro, vários pesquisadores abor
daram as primeiras iniciativas de introdu
ção das idéias da ciência moderna, especi
ficamente da física newtoniana na Nova 
Granada, na Nova Espanha, em Cuba, no 
Brasil e no Rio da Prata. Luis Carlos Ar
boleda e Diana Soto Arango, de Bogotá, 
por exemplo, analisaram a introdução da 
'cultura newtoniana' no vice-reinado de 
Nova Granada. 

Absorvida primeiramente pela metrópo
le, a nova filosofia chegou à América es
panhola por diversas vias e começou a se 
institucionalizar a partir das reformas dos 
planos de estudos das universidades, ocor
ridas por volta de 1800. Na Nova Grana
da, por exemplo, um grupo de criollos ilus
trados tenta, sofrendo oposição dos domi
nicanos e de alguns setores civis, criar cur
sos sobre as teorias de Newton nos centros 
universitários de Santa Fé, Popayan, Ca
racas e Quito. 

Havia um certo interesse da metrópole 
espanhola em aplicar os novos conheçimen
tos para o desenvolvimento econômico, o 
que levou Carlos III a ordenar, em 1796, 

Ciência em dia 

que se reformassem os planos de estudos 
de seu reino. Esse objetivo não foi alcan
çado - uma possível exceção seriam os re
sultados obtidos pela expedição bot.ânica 
em 1783 -, mas as novas idéias tiveram re
percussão política importante ao abrir no
vos horizontes para a elite criol/a na busca 
da afirmação de uma 'ciência nacional' . 

Chinês antes de Colombo? 
Segundo os anais da dinastia · Liang 

(Liang Shu, século VI), durante o ano de 
458 d.C., Huei Shen, monge budista chi
nês de 24 anos, empreendeu uma viagem 
em companhia de outros cinco monges da 
província de Chiping (atual Cachemira) que 
os teria trazido às costas mexicanas. 

Depois de haver chegado à costa seten
trional da China, a embarcação desses re
ligiosos seguiu a corrente quente do Pací
fico Norte, passando pelo Japão e pelas 
ilhas Aleutas, até chegar às costas do 'Es
tado de Fusang' - assim batizado pelos 
monges chineses -, que seriam as· costas 
do México. A partir dessa informação, 
Juan Hung Hui, do Instituto de Estudos 
Latino-Americanos, da Universidade de 
Tamkang (Taiwan), levantou a questão: 
'seria possível aos monges chineses, com a 
tecnologia existente na China, atingirem o 
Novo Mundo no século V?' Mesmo sem 
questionar se a viagem descrita realmente 
ocorreu ou a veracidade da interpretação 
sobre o local alcançado pelos navegadores 
chineses, as análises de Hui parecem mos
trar que essa possibilidade era real, em fa
ce dos conhecimentos e das técnicas navais 
da época na China. 
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Cocaína medicinal 
O uso crescente da cocaína na prática mé

dica colombiana na segunda metade do sé
culo XIX foi abordado pelo pesquisador de 
história da medicina Néstor Miranda Ca
nal, da Escola Colombiana de Medicina. 

O uso da folha de coca pelas culturas in
dígenas sul-americanas é muito antigo. No 
século passado, se iniciou na Europa a aná
lise de seus componentes químicos ativos. 
Foi a partir daí que se conseguiu isolar a 
cocaína, que veio a ser usada no trabalho 
médico para o tratamento de diversas pa
tologias e, mais especificamente,' no terre
no da anestesia. Canal analisou em parti
cular as contribuições dos médicos colom
bianos - inseridos num contexto de con
dições experimentais e clínicas de uma so
ciedade dependente - para o estudo da co
ca e da substância ativa dela proveniente. 
Esses trabalhos surgem na seqüência dos 
estudos dos médicos franceses, Claude Ber
nard entre eles, sobre a cocaína. 

Instituição pioneira 
O Real Seminario de Mineria da Ciudad 

de Mexico, fundado em 1? de janeiro de 
1792, foi a primeira instituição nas Améri
cas com características científicas conside
radas modernas. 

Pela primeira vez, foram dados cursos re
gulares e experimentais sobre a mecânica 
do físico e matemático inglês Isaac New
ton (1642-1727). Também se adota no Se
minario de Mineria os sistemas teórico e 
prático da química moderna e se edita em 
I 797, como livro-texto, a primeira tradu
ção para o espanhol do Tratado Elemen
tar de Química - obra publicada em fran~ 
cês em 1789 -, do químico francês Antoi
ne Laurent Lavoisier (1743-1794). 

Importantes contribuições científicas do 
pioneiro da geofísica e meteorologia Ale
xander von Humboldt (1769-1859) tiveram 
origem em seu trabalho em conjunto com 
alunos e professores dessa instituição me
xicana. Para a criação do Real Seminario, 
que ocorre num momento de desenvolvi
mento econômico e cultural sem preceden
tes na ainda Nova Espanha, contribuíram 
vários fatores, entre o surgimento de uma 
elite criolla ilustrada e a necessidade de for
mar especialistas em minas e no estudo dos 
metais. 

Vários dos trabalhos do III CLACHT, or
ganizados em um simpósio, abordaram di
versos aspectos da criação e do desenvol
vimento dessa instituição e de sua impor-

TRATADO 
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Fac-símile da edição em espanhol do Tratado Elementar 
de Química, do químico francês Antoine Laurent Lavoisier 
(1743-1794), editado pelo Real Seminario de Mineria (Mé
xico), em 1797. 

tância para a ciência e a tecnologia no Mé
xico. Um deles foi o da pesquisadora Pa
trícia Aceves, da Universidaçle Autônoma 
Metropolitana (México). 

Segundo ela, obstáculos dos mais varia
dos (falta de livros, instrumentos, profes
sores e financiamento) foram suplantados 
nessa instituição com a adoção de soluções 
alternativas, guiadas muitas vezes pela ne
cessidade de resolver problemas locais de 
ordem prática. A elaboração, por Joseph 
Garcés y Eguia, do texto Nueva teórica y 
prática dei beneficio de los metales de oro 
y plata por fundición y amalgamación, pu
blicado em 1802, é um bom exemplo da ten
tativa de uso dos conhecimentos científi
cos mais avançados da época e da necessi
dade de adaptação às características locais. 

Vale ressaltar que no Brasil os primeiros 
cursos regulares de engenharia começaram 
também há 200 anos, com a criação da Real 
Academia de Artilharia, Fortificação e De
senho, no Rio de Janeiro, precursora da 
Academia Real Militar (1810) e da Escola 
Politécnica (1873). 

•Colaboraram: Ildeu de Castro Moreira (UFRJ), 
Maria Amélia M. Dantes (USP), Ubiratan 
D' Ambrosio (Unicamp), Maria Rachel dos San
tos (Casa de Oswaldo Cruz), Ana Maria 
Alfonso-Goldfarb (PUC-SP) e Márcia Helena 
Mendes Ferraz (USP/Ribeirão Preto) . 
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FIOCRUZ E CEC: 
COOPERACÃO 

I 

A CAMINHO 

Sob o ponto de vista da cooperação 
científica, a reunião entre pesquisado
res da Fiocruz e da Comissão das Co
munidades Européias (CEC} para dis
cutir problemas comuns a diversas 
doenças infecciosas e parasitárias não 
poderia . ter sido melhor: foram assi
nadas 15 cartas de intenção de traba
lho conjunto. 

O encontro, intitulado 'Bases celu
lares e moleculares da virulência e pa
togenicidade em doenças infecciosas e 
parasitárias', ocorreu em Angra dos 
Reis (RJ), de 24 a 29 de novembro pas-

. sado, e reuniu 16 pesquisadores euro
peus e 30 brasileiros, sob a coordena
ção dos imunologistas André Capron, 
do Instituto Pasteur (França), e Wil
son Savino, da Fiocruz. 

Segundo Savino, a reunião superou 
as expectativas: praticamente todos os 
pesquisadores presentes em Angra se 
envolveram em algum projeto, cujo fi
nanciamento será submetido à apro
vação da Comunidade Económica Eu
ropéia (CEE). HSe imaginarmos que o 
orçamento de cada programa aprova
do pela CEE é da ordem de 200 mil dó
lares e que metade dessa quantia é des
tinada ao Brasil, podemos ter uma 
idéia do potencial que isso represen
ta", diz Savino. 

O entusiasmo do coordenador bra
sileiro foi compartilhado por seu co
lega francês. "A reunião foi um su
cesso", avaliou Capron. Admirado, 
Soren Jiapsen, representante da sub
comissão de C&T da CEC, julgou o 
evento "como um dos mais importan
tes de sua carreira". 

O encontro não serviu apenas para 
estabelecer redes de cooperação, umas 

· para confirmar também uma nítida 
equivalência entre a qualidade das apre
sentações dos pesquisadores brasilei
ros e europeus", comparou Savino. 

A seguir, apresentamos breve resu
mo de alguns trabalhos. 

JANEIRO/FEVEREIRO DE 1992 

Novo antígeno se mostra 
promissor 

Um novo antígeno, batizado de SM14, 
pode ser impo~tante componente de uma 
futura vacina contra a esquistossomose. A 
nova proteína foi recentemente seqüencia
da é clonada pela equipe de Miriam Ten
dler, do Departamento de Helmintologia 
da Fiocruz. 

O SM14 é um dos antígenos que com..: 
põem a mistura com que a pesquisadora da 
Fiocruz vem trabalhando há 12 anos, ob
tida a partir de vermes adultos de Schisto
soma mansoni em meio de cultura e deno
minada SE. Desde os primeiros testes, a 
mistura SE se mostrou altamente proteto
ra contra a infecção esquistossomática ex
perimental: 90% a IOOOJo em coelhos e em 
torno de 70% em camundongos não-singê
nicos (sem semelhança genética). Segundo 
Tendler, a vantagem de trabalhar com ani
mais não-singênicos é que eles apresentam 
variações individuais à semelhança do que 
ocorre na população humana. 

A análise parcial da mistura indicou que 
ela é composta por diferentes enzimas e um 
número variável de componentes da super
fície tegumentar do parasita (citoesqueleto). 

Dois antígenos - já descritos na litera
tura - foram evidenciados na mistura, a 
paramiosina e a glutationa-S-transf e rase 
(GST). Essas substâncias, que já vinham 
sendo estudadas isoladamente por pesqui
sadores do Instituto Nacional de Saúde 
(NIH), em Bethesda (EUA), e do Instituto 
Pasteur (França), são candidatas a uma va
cina contra a esquistossomose por apresen
tarem atividade protetora (30% a 40%) con
tra a infecção. 

Ciência em dia 

A eficácia da mistura da Fiocruz pode
ria ser atribuída à ação conjunta da para
miosina e da GST e outros antígenos con
tidos em SE, como o SM14, por exemplo. 
Para testar essa hipótese, foram realizados 
experimentos com diferentes componentes 
purificados de SE, no sentido de avaliar, 
com base no mesmo desenho experimental, 
a atividade protetora desses antígenos iso
lados frente à mistura SE. Nesses testes foi 
empregado um processo alternativo, que se 
baseia na distribuição, em diferentes faixas 
de freqüência, de carga parasitária em po
pulações não-singênicas de camundongos. 

No grupo-controle (animais não-vacina
dos), os resultados foram os seguintes: ne
nhum dos anjmais apresentou de zero a dez 
vermes, 19% deles continham de 11 a 20 ver
mes e 61 OJo, de 21 a 30. Para os animais va
cinados com a paramiosina, com a GST ou 
SM14, essa curva de distribuição quase não 
sofreu alteração, só um pequeno desvio pa
ra a esquerda. 

Já numa terceira população, vacinada 
com a mistura SE, o pico de concentração 
da curva mudou completamente: a maio
ria dos animais (64%) apresentou de zero 
a dez vermes e nenhum deles ficou na fai
xa de 21 a 30 vermes. 

Esses resultados indicam, segundo Ten
dler, que o antígeno SM14 apresentou ati
vidade protetora semelhante à GST, mas 
que ''vale a pena continuar investigando 
outros antígenos protetores, já que a mis
tura SE apresenta potencialmente outros 
bons componentes a serem caracterizados 
e ensaiados, objetivando o desenvolvimen
to de uma vacina capaz de induzir alta pro
teção contra a infecção pelo Schistosoma 
mansoni''. 

Aspectos morfológicos da interação in vitro entre Tripanosoma cruzi e célula muscular cardíaca. Imagem por microscó
pio eletrônico de varredura, com aumento de 10.500 vezes. 
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Esquistossomose: vacina 
potencial 

Novos mecanismos identificados por An
dré Capron, do Instituto Pasteur, em Lille 
(França), parecem explicar como o parasi
ta da esquistossomose (Sch istosoma man
som) se protege contra a resposta imune do 
organismo infectado e, ao mesmo tempo, 
é destruído por certas moléculas ou anti
corpos. A esquistossomose afeta hoje 300 
milhões de pessoas no mundo e provoca 
cerca de 500 mil mortes por ano. 

A equipe de Capron se valeu dos avan
ços da engenharia genética e da biologia 
molecular para caracterizar e identificar ge
nes codificadores de uma série de proteí
nas do parasita. Mais especificamente, eles 
trabalharam com a proteína p28, a gluta
tiona-S-transferase (GST), que em 1987 se 
mostrou uma vacina potencial. Sua capa
cidade protetora foi confirmada logo após 
testes fe itos em roedores (ratos e camun
dongos) , em primatas (babuínos e outras 
espécies de macacos) e em bovinos. 

Recentemente, esse grupo do Pasteur ob
servou um fato curioso e inesperado: a 
imunização com a proteína p28 provocou 
uma redução no número de parasitas e de 
ovos produzidos p~las fêmeas. Segundo os 
testes, essa redução varia de 70% a 80%, o 
que permite diminuir consideravelmente as 
lesões e a transmissão da doença. 

"Só depois de um ano de estudos foi pos
sível compreender os mecanismos imunitá
rios envolvidos nesse efeito inesperado", 
admite Capron. Sua equipe verificou que 
os anticorpos que inibem a fecundidade são 
do tipo IgA, produzidos essencialmente na 
mucosa digestiva. "Isso explica a nossa es
tratégia atual para tentar uma vacina por 
via oral", justifica o pesquisador. 

A proteína p28 é atualmente produzida 
em escala industrial na França. As fases de 
padronização biológica, controle farmaco
lógico, toxicológico e de pureza da proteí
na terminarão em junho ou julho de 1992, 
quando será testada em humanos, não pa
ra verificar sua eficácia, mas para compro
var, após injetada, se produz efetivamen
te os tipos de anticorpos desejados e aná
logos aos obtidos nos testes com animais. 

O parasita se serve da p28 para se defen
der das células imunitárias humanas. No 
entanto, quando usada para imunizar ani
mais ou seres humanos, a proteína impede 
que o processo aconteça. Do ponto de vis
ta farmacológico, a vacina será apresenta
da sob a forma de proteína recombinante, 
misturada a um adjuvante (hidróxido de 
alumínio). 
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Ovelha com encefalopatia espongiforme, distúrbio no qual as células do sistema nervoso central se alteram e formam 
vesículas semelhantes a esponjas. 

Doença genética e infecciosa? 
O recente aparecimento da 'doença da 

vaca louca' na Inglaterra despertou gran
de interesse da comunidade científica para 
o estudo das encefalopatias espongiformes. 
A atenção dos pesquisadores para esses dis
túrbios do sistema nervoso central, no qual 
as células se alteram e formam vesículas se
melhantes a esponjas, aumentou mais ain
da com a introdução de novos métodos de 
genética e de biologia molecular. Hélio Gel
li Pereira, pesquisador visitante da Fiocruz, 
fez durante o encontro uma revisão sobre 
o tema, discutindo as mais recentes inter
rogações dos especialistas. 

Com os incentivos à agropecuária na dé
cada de 1970, conta Gelli Pereira, a popu
lação de carneiros na Inglaterra aumentou 
muito. Como a destruição dos restos (vís
ceras e cérebros) dos animais abatidos re
presentava um custo muito alto, optou-se, 
na ocasião, por processar esse material de 
forma a adequá-lo à ração bovina. Desco
nhecia-se, porém, que aqueles animais 
eram portadores de uma infecção çhama
da encefalopatia espongiforme. Resultado: 
a doença foi transmitida para o gado bo
vino, registrando 200 novos casos a cada 
mês, até atingir quase 30 mil vacas em fins 
de 1986, quando foi reconhecida como no
vo mal. 

Segundo Gelli Pereira, a doença levou al
gum tempo para aparecer, por ter um pe
ríodo de incubação muito longo - de dez 
a 20 anos. Embora diversas medidas com-

pulsórías tenham sido tomadas pelo gover
no - incineração das vacas, destruição das 
rações e fim das exportações de gado - , 
estima-se que o número de novos casos de
va continuar subindo até I 993. 

Esse fato, para o pesquisador da Fiocruz, 
motivou cientistas a estudarem doenças hu
manas causadas por agentes similares e com 
sintomas semelhantes aos dessas encefalo
patias. Uma delas é a doença de Creutzfeldt
Jakob que se apresenta epidemiologica
mente sob três formas. A primeira, a for-

. ma esporádica, tem uma incidência de um 
caso por milhão ao ano e não se sabe co
mo é contraída. A forma iatrogênica, ad
quirida a partir de tratamento médico, já 
foi relacionada a transplantes de córnea e 
outros tecidos nervosos, ao uso de eleti-o
dos cerebrais mal-esterilizados e de hormô
nios de crescimento produzidos na glândula 
pituitária de cadáveres humanos. Final
mente, uma terceira forma é a familiar ou 
genética, provocada por mutação em um 
caráter autossômico. 

Segundo Gelli Pereira, o grande atrativo 
dessa doença é que ela pode ser considera
da tanto infecciosa (transmissível) quanto 
genética (hereditária). Os debates passaram 
a se concentrar em torno da natureza do 
agente infeccioso que a provoca. Estudos 
comprovaram que se tratava de um tipo es
pecial de proteína, mas como se explicaria 
sua replicação? 

Purificando o material infeccioso a par
tir de células de hamsters infectados, espe
cialistas verificaram que esse material se en-
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contrava sempre junto a uma proteína e, 
então, chamaram-na de prion (proteína in
fecciosa). Mesmo inativando a proteína ou 
alterando os ácidos nucléicos da prepara
ção, o material infeccioso não se modifi
cava, o que levou os pesquisadores a con
cluir que ela sozinha era suficiente para 
provocar a infecção. Faltava descobrir se 
a proteína precisaria recrutar um ácido nu
cléico da célula para tal procedimento. 

A partir da identificação dos aminoáci
dos do prion, deduziu-se uma possível se
qüência de ácidos nucléicos que codifica
ria essa proteína. Essa seqüência foi então 
sintetizada para se procurar o gene respon
sável pela codificação do prion nas células 
infecciosas. 

Os pesquisadores acabaram encontran
do ácidos nucléicos capazes de codificar es
sa proteína em células e em tecidos de ani
mais, tanto infectados quanto normais. A 
conclusão dos especialistas em torno desse 
instigante debate é que deve se tratar de 
uma proteína normal que, em certas con
dições, se altera e se torna transmissível. 
A combinação da proteína anormal com a 
normal fez com que esta se modificasse, ge
rando assim um processo autocatalítico ex
ponencial. 

Infecções por bactérias 
intracelulares 

O bacilo da tuberculose (Mycobacteri-um 
tuberculosis) não foi apelidado de 'inimi
go número um' da saúde pública à toa: de 
300Jo a 500Jo da população mundial já estão 
infectados por essa bactéria. Stefan Kauf
mann, chefe do Departamento de Imuno
logia da Universidade de Ulm (Alemanha), 
vem estudando a resposta imune do orga
nismo a essa e outras bactérias patogêni-
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cas. O motivo do estudo é particularmen
te interessante: a mesma imunidade respon
sável pela proteção pode também provo
car efeitos patogênicos. 

Essas bactérias se hospedam no interior 
das células e atacam os macrófagos (prin
cipais células de defesa contra agentes pa
togênicos). No mesmo caso do bacilo da 
tuberculose estão outras bactérias, como a 
Mycobacterium leprae, a Listeria monocy
togenes e a Salmonella typhi, que causam 
respectivamente a hanseníase, a listeriose 
e a febre tifóide. 

Nas infecções por bactérias patogénicas, 
os anticorpos são menos importantes do 
que os linfócitos T. São estes que reconhe
cem as células infectadas e os antígenos e, 
além disso, definem o tipo de imunidade 
(protetora ou patogênica). 

A proteção contra bactérias que se alo
jam no interior das células é dada princi
palmente por um outro tipo de células T, 
as chamadas auxiliadoras (CD4), produto- · 
ras de interferon (interleucina). Ativados 
por essa substância, os macrófagos passam 
a destruir as bactérias intracelulares. 

'' Acontece que essas bactérias não se ins
talam apenas nos macrófagos, mas também 
em outras células hospedeiras, que não po
dem se servir do interf eron para destruí
las", explica Kaufmann. Ele acredita que 
essas hospedeiras seriam então atacadas 
por uma nova classe de células do sistema 
imune, as CDS, que liberariam as bactérias. 
Uma vez livres, essas últimas seriam cap
turadas pelos macrófagos (ver figura). 

Mas se a célula inf ectada' por bactérias 
patogênicas desempenhar um papel impor
tante no organismo, sua eliminação pode 
causar efeitos indesejáveis, como a destrui
ção de alguns tecidos ou órgãos vitais. Em 
outros casos, pode acontecer que o núme
ro de macrófagos não seia suficiente para 

atacar as bactérias, que acabariam se dis
seminando e formando colônias em novos 
órgãos. 

"Trata-se, na verdade, de um balanço 
entre as bactérias e as células T", comen
ta Kaufmann, que cita um exemplo: dos 
aproximadamente 500Jo da população mun
dial infectados com o bacilo da tuberculo
se, só 60 milhões desenvolvem a doença. 
Segundo ele, no resto dos casos essa bac
té~ia'se mantém em estado latente, poden
do a doença aparecer em situações em que 
o indivíduo apresenta baixa imunidade, co
mo na velhice, na gravidez, na infecção pe
lo vírus da AIOS ou mesmo em casos de es
tresse. Nessas circunstâncias, as células T 
perdem a eficiência, o balanço tende para 
o lado das bactérias e as ocorrências nega
tivas prevalecem. 

Timo e doenças infecciosas 
O timo pode ser o órgão alvo de doen

ças infecciosas? As pesquisas realizadas por 
Wilson Savino provam que a resposta é 
afirmativa. Criador e chefe do laboratório 
de pesquisas em timo da Fiocruz, Savino 
estudou camundongos infectados com os 
parasitas da doença de Chagas, esquistos
somose e com o vírus da raiva. Entre as in
fecções humanas, selecionou a sífilis con
gênita, o sarampo fatal e a causada pelo 
citomegalovírus. 

Tanto as doenças infecciosas quanto as 
parasitárias apresentaram um aspecto co
mum: grande atrofia do timo (órgão res
ponsável pelo amadurecimento dos linfó
citos T), com morte maciça·cte linfócitos T 
(células do sistema imunológico) e aumen
to na quantidade de proteínas da matriz ex
tracelular (produzidas pelas células epite
liais do timo). 
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Savino acredita que a morte dos linf óéi
tos T possa estar relacionada, pelo menos 
em parte, ao aumento das proteínas da ma
triz extracelular. Num dos modelos expe
rimentais em que se pôde acompanhar di
versas fases de uma das doenças, foi pos
sível verificar que o aumento desse tipo de 
proteína precedia a aceleração da morte dos 
linfócitos. O epitélio tímico também apre
sentou modificações na sua estrutura. 

O pesquisador da Fio cruz defende a hi
pótese de que as alterações no timo possam 
influenciar a qualidade do repertório de lin
fócitos T, seja reduzindo sua capacidade de 
reconhecer microrganismos invasores , se
ja aumentando o número de doenças auto
imunes. 

Atualmente, o grupo da Fiocruz prosse
gue suas pesquisas para tentar elucidar os 
mecanismos envolvidos na atrofia tímica. 

Tripanossomatídeos na mira 
Desenvolver novas e melhores drogas pa

ra o tratamento de doenças transmitidas 
por tripanossomatídeos, como a leishma
niose e as doenças de Chagas e do sono, 
é o objetivo do pesquisador holandês Fred 
Opperdoes, do Instituto Internacional de 
Patologia Celular e Molecular de Bruxelas 
(Bélgica). 

Os antibióticos têm se mostrado eficazes 
na cura de doenças provocadas por bacté
rias, mas, no caso das tripanossomíases, é 
muito difícil encontrar drogas que ataquem 
especificamente os parasitas sem afetar as 
células humanas. Isso tem levado Opper
d~es ao estudo do metabolismo, fisiologia 
e bioquímica básica dos tripanossomatí
deos em grandes detalhes. 

Nos últimos 15 anos de trabalho, sua 
equipe identificou vários alvos potenciais 
comuns à leishmânia e aos tripanossomas 
africano e chagásico. Selecionou as enzi
mas que catalisam as reações do metabo
lismo de carboidratos no parasita, de mo
do a estudar suas estruturas tridimensionais 
e compará-las às proteínas humanas. Se
gundo Opperdoes, a identificação das di
ferenças pode ajudar no desenvolvimento 
de um composto químico que atue na en
zima do parasita sem interferir na do ser 
humano. 

Até o momento, o grupo do pesquisador 
holandês conseguiu detalhar a estrutura tri
dimensional de duas enzimas, para as quais 
foram sintetizados compostos específicos 
que inibem a enzima do Trypanosoma bru
cei ( agente ·da doença do sono). Alguns de
les estão sendo testados in vitro e em mo-
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delos animais. O próximo passo é estabe
lecer uma colaboração com laboratórios 
brasileiros para testar a eficácia dos com
postos contra o mal de Chagas e, no futu
ro, a leishmaniose. 

Assim que algum dos compostos se mos
trar promissor, será entregue pelo grupo de 
Opperdoes à indústria farmacêutica para 
ser transformado numa droga administrá
vel para o homem, processo que leva cer
ca de cinco anos. Segundo estimativa do pes
quisador holandês, apenas um entre dez se 
torna de fato urn,medicamento. Para desen
volver uma só droga, a indústria farmacêu
tica gasta de cem a 200 milhões de dólares. 

Malária cerebral: distorção do 
sistema imune 

As pesquisas até agora desenvolvidas em 
malária cerebral por Paul Henry Lambert, 
do Departamento de Imunologia e Micro
biologia da Universidade de Genebra (Suí
ça), permitem afirmar que a resposta imu
ne do organismo infectado contra o para
sita, em vez de proteger, desempenha um 
papel importante no desencadeamento des
sa patologia. 

A equipe de Lambert conseguiu demons
trar em modelos experimentais que a res
posta dos linfócitos T contra o Plasmo
dium falciparum - principal parasita da 
malária humana com maior resistência a 
drogas - leva à produção de grande quan
tidade de citoquinas, fatores que agem di
retamente nas células da parede dos peque
nos vasos sangüíneos. Um deles, o fator de 

necrose tumoral (FNT), o mais tóxico e 
mais diretamente ligado à malária cerebral, 
tem um duplo mecanismo de ação: destruir 
as células da parede vascular, criando ver
dadeiros buracos que acarretam hemorra
gias, e agir sobre as mesmas tornando-as 
mais aderentes. 

Anticorpos monoclonais contra o FNT, 
produzidos no Pasteur, estão sendo testa
dos em crianças com sinais de malária ce
rebral na África. Até agora, verificou-se 
uma diminuição na febre. No entanto, se
gundo Lambert, ainda é cedo para saber 
se esses anticorpos podem curar a malária. 

Uma segunda alternativa - pequenas 
moléculas produzidas por engenharia ge
nética que agem como antagonistas do FNT 
- tem se mostrado mais eficaz. Porém, es
sas substâncias ainda não estão disponíveis 
para aplicação ao homem. 

Outra abordagem, que utiliza anticorpos 
contra as moléculas aderentes, mostrou re
sultados espetaculares em animais. Além de 
prevenir a malária cerebral, reverte a doen
ça quando o animal está em fase terminal. 
"Ocorre uma verdadeira ressurreição", co
menta Lambert, animado, esperando que 
o método seja testado, em breve, em seres 
humanos. Segundo ele, ainda existe a pos
sibilidade de se pensar numa vacina que, 
mesmo não prevenindo a malária, possa 
evitar pelo menos esse tipo de reação imu
ne anormal. 
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FIGURA 6. Trajetórias de elétrons em diferentes energias, sujeitos ao campo magnético de Júpiter. 

mento, mostrando as trajetórias descritas 
por elétrons de diferentes energias em Jú
piter. Os cálculos assumem o formalismo 
relativístico do centro de guia. Com base 
nesses resultados, pode-se compreender o 
comportamento dessas partículas, determi
nando-se sua distribuição espacial e tem
poral. Ao mesmo tempo, estes estudos po
dem ser utilizados para se conhecer melhor 
o campo magnético do planeta. 

A figura 7 resume as principais caracte
rísticas dos campos magnéticos dos plane
tas do sistema solar. Embora os dados se
jam incompletos, eles são suficientes para 
indicar uma grande diversidade nas carac-

CARACTERÍSTICAS DOS CAMPOS MAGNÉTICOS DOS PLANETAS DO SISTEMA SOLAR 

Momento de Campo magnético Polaridade Distância do centro magnético ao lndinação aproximada do eixo 
dipolo (em superficial no ( com respeito centro geométrico ( percentual em magnético em relação ao eixo 
gauss/cm3

) equador (em gauss) à Terra) relação ao raio do planeta) de rotação (em gauss) 

Mercúrio 3.1022 0,0035 igual 
Vênus menor que 1021 menor que 0,0003 ? 
Terra 8.1025 entre 0,27 e 0,40 7 
Marte ? menor que 0,0001 ? ? 
Júpiter 1,5.1030 entre 2,9 e 6,0 oposta 
Saturno 1,5.1029 0,4 oposta 12 
Urano 4.1027 entre 0,02 e 0,7 oposta entre O e 4 
Netuno 2.1027 entre 0,06 e 1,2 oposta 30 
Plutão ? ? 

FIGURA 7. 

Netuno foi visitado pela primeira vez pela 
sonda Voyager-2 em 1989. Seu campo mag
nético assemelha-se ao de Urano, com um 
ângulo em torno de 50° entre os eixos mag
nético e de rotação. Os dois também são 
semelhantes em composição e estrutura, a 
despeito de pequenas diferenças. Netuno 
não contém amônia, pelo menos em gran-. 
de quantidade, e o metano se restringe à 
atmosfera externa. As correntes gerad.oras 
do seu campo seriam então formadas uni
camente por água ionizada. 

É interessante notar que, assim como Jú
piter e Saturno, Netuno possui campo mag
nético orientado na direção contrária à da 
Terra. Já a orientação do campo magnéti
co de Urano depende de como definirmos 
seus pólos geográficos: se considerarmos o 
pólo norte geográfico de Urano como aque
le situado ao norte da eclíptica (plano da 
órbita terrestre), então a orientação do seu 
campo magnético será igual à da Terra (fi
gura 5). Se o pólo norte geográfico for de
finido a partir do sentido de rotação do pla
neta (usando a regra, famosa em física, da 
mão direita), sua orientação será oposta à 
da Terra. 

Plutão, finalmente, permanece como o 
único planeta ainda não explorado por uma 
sonda espacial. Dados recentes mostram 
que seu raio é ainda inferior ao que se pen-
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sava antigamente: aproximadamente 1.200 
km, o que o torna o menor planeta do sis
tema solar. Sua densidade também parece 
baixa, provavelmente menor do que a da 
água. Pouco se sabe de sua estrutura inter
na, mas acredita-se que possa ser algo co
mo um enorme núcleo, formado principal
mente por rochas e circundado por uma ca
mada de gelo, com uma firni superfície de 
metano também em forma de gelo. Embo
ra suas características pareçam indicar uma 
origem independente da de Netuno - con
trariando a idéia de que teria sido um sa
télite deste - , tudo indica que não tem 
campo magnético próprio. Apesar disso, a 
história nos mostra que a única coisa que 
podemos esperar é o inesperado. 

T 
emos estudado, através da simula
ção em computador, a dinâmica das 
partículas carregadas e aprisionadas 

no campo magnético dos planetas, forman
do'o que é conhecido como cinturões dera
diação. No caso do nosso planeta, estes cin-

. turões também são conhecidos como cin
turões de.Van Allen, em homenagem a seu 
descobridor, James A. Van Allen. 

Os resultados destas simulações têm de
monstrado a existência de uma grande va
riedade de órbit_as possíveis para essas par
tículas. A figura 6 ilustra este comporta-

10 
? 

11 
entre 50 e 80 (sujeito 

a confirmação) 

10 
entre O e 1 

58 
50 

terísticas magnéticas dos planetas. Hoje 
possuímos uma visão global- embora sob 
muitos aspectos incompleta - a respeito 
do campo magnético dos planetas do sis
tema solar. Como manifestação deste cam
po, os planetas podem ser vistos como fon
tes de ondas de rádio (ao invés da radia
ção visível das estrelas). É com base neste 
fato que talvez, em um futuro próximo, 
possamos aprender algo a respeito do cam
po magnético de planetas em outros siste
mas estelares. 
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Helicobact:er pylori 
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• • • • • • • • • • • • • • 

Em razão da presença de ácido clorídrico, fundamental no processo de 
digestão das proteínas, o estômago é o ambiente mais ácido do organis
mo humano. Por isso, muitos imaginam que esse órgão não admitiria qual
quer forma de vida. No entanto, essa é uma idéia falsa. Já no final do 
século passado, os cientistas tinham observado bactérias espiraladas 
na mucosa gástrica humana e de alguns animais. Apesar disso, só na 
década de 1980 esses microrganismos seriam isolados pelo pesquisador 
B. J. Marshall. Inicialmente classificada como Campy/obacter pyloridis, 
a partir de 1989 passou a denominar-se Helicobacter pylori. Embora sen
sível ao meio ácido, o H. pylori adaptou-se para sobreviver num ambien
te tão hostil~ Mas os mecanismos que desenvolve com essa finalidade 
acabam por produzir efeitos lesivos à mucosa gástrica. Acredita-se hoje 
que esse microrganismo esteja ligado a diversos distúrbios gastroduo
denais, entre eles a gastrite crônica e a úlcera duodenal. O impacto des
sa constatação tem permitido uma verdadeira revolução no tratamento 
dessas doenças, não sendo raros atualmente os clínicos que obtêm su
cesso ao combatê-las com o auxílio de antibióticos. Este artigo discute 
minuciosamente as etapas de uma complexa rede de eventos biológicos 
e apresenta um dado revelador, obtido na Faculdade de Medicina da 
UFMG: a associação entre a úlcera duodenal e o H. pylori se dá em cem 
porcento dos casos. 
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J á no final do século passado sabia
se que bactérias espiraladas podiam 
ser encontradas na mucosa gástri

ca humana e de alguns animais. Apesar dis
so, nunca se deu a devida atenção para o 
fato de que esses microrganismos poderiam 
estar associados a doenças gastroduode
nais. Em 1954 o respeitado gastroenterolo
gista norte-americano Eddy Palmer, depois 
de estudar fragmentos da mucosa do estô
mago de mais de mil pacientes, concluiria: 
aquelas bactérias não faziam parte da his
tória natural das doenças gástricas huma
nas. O dado, é óbvio, funcionou como um 
jato de água fria, arrefecendo, nos 20 anos 
seguintes, as pesquisas que evoluíam no 
sentido de caracterizar uma causa bacteria
na para a doença. Acreditava-se, pois, até 
muito recentemente que a gastrite decor
reria apenas de fatores ligados ao próprio 
indivíduo na sua interação com influências 
ambientais. 

Em 1975, entretanto, os pesquisadores in
gleses H. W. Steer e D. G. Collins-Jones 
observaram bactérias no epitélio de reves
timento da mucosa gástrica acometida por 
gastrite crônica. Pouco depois, em 1979, o 
patologista australiano Robin Warren tam
bém se interessou pelo problema ao iden
tificar pacientes com gastrite crônica, ca
racterizada morfologicamente pela exube
rância de infiltrado inflamatório, com 
grande número de células polimorfonuclea
das (PMNs) associadas a bactérias espira
ladas. A técnica de coloração que se em
pregou para identificá-las em cortes de te
cido foi semelhante à proposta na década 
de 1920 para espiroquetas, principalmente 
o Treponema pallidum, agente causador da 
sífilis. 

Em 1981, Warren manteve contatos com 
B. J. Marshall, clínico/ australiano que 
se interessou em isolar '- a nova bactéria, 
muito semelhante morfologicamente às do 
gênero Campylobacter, próprias da luz 
intestinal e capazes de provocar diarréia. 
Utilizando técnicas de cultura para Cam
pylobacter, com períodos de incubação 
adequados ao gênero, Marshall não ob
teve êxito. Mas, ao realizar experiências 
prolongando o período de incubação, pe
la primeira vez conseguiu-se isolar esses mi
crorganismos, que foram chamados Cam
pylobacter-like-organisms ( organismos se
melhantes a Campylobacter). A partir daí 
os trabalhos sobre essa bactéria e sua as
sociação com a gastrite crônica e a úlce
ra duodenal se sucederam vertiginosamen
te. Até 1988 já haviam sido publicados 
mais de 500 trabalhos sobre o tema em pe
riódicos científicos internacionais, enfati
zando o papel dessa bactéria como agente 
causal da maioria dos casos de gastrite crô
nica antral e, provavelmente, como fator 
preponderante na patogênese da úlcera 
duodenal. 
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Denominada inicialmente Campylobac
ter-like-organism, foi, em seguida, chama
da Campy/obacter pyloridis e posterior
mente Campylobacter pylori. Vários estu
dos, no entanto, demonstraram que não se 
tratava exatamente de uma bactéria do gê
nero Campylobacter. Constataram-se en
tre elas não só diferenças morfológicas -
o novo microrganismo apresentava de qua
tro a seis flagelos, enquanto Campylobac
ter tem apenas um - como também dif e
renças na composição química da parede 
celular e na seqüência dos componentes do 
ADN. Com isso, a partir de 1989 propôs
se a criação de um novo gênero, e o Cam
pylobacter pylori passou a ser denomina
do Helicobacter py/ori (figura 1). 

produzida neutraliza a acidez local, garan
tindo sua sobrevivência, por outro pode 
produzir efeitos lesivos sobre as células epi
teliais de revestimento. A amônia é capaz 
de romper as fortes junções intercelulares, 
que garantem, juntamente com a camada 
de muco, a manutenção da barreira respon
sável por proteger a mucosa gástrica da 
ação deletéria dos íons H + • 

O efeito lesivo da atividade ureásica do, 
H. pylori já foi observado in vitro, in
cubando-se células com sobrenadante ob
tido da centrifugação de culturas desse mi
crorganismo. Quando incubadas apenas 
nesse meio, rico em urease, as células não 
se alteram. Entretanto, quando se lhes adi
ciona uréia, é produzida grande quantida-

FIGURA 1. H. pylori visto ao microscópio eletrônico; aumento original de 7.500 vezes. Na extremidade superior da 
. bactéria, contrastada com ácido fosfotúngstico a 1 %, vêem-se vários flagelos. 

Até onde sabemos, o H. pylori é uma 
bactéria exclusiva do estômago humano. 
Apesar de muito sensível ao meio ácido, ela 
paradoxalmente se adaptou para sobrevi
ver na luz daquele órgão, o ambiente mais 
ácido do organismo. Graças à potente urea
se (enzima capaz de converter rapidamen
te a uréia em amônia e gás carbônico) que 
tem em sua parede, o H. py/ori consegue 
neutralizar a acidez em seu nicho -ecológi
co e sobreviver num ambiente adverso. 
Com capacidade para se locomover rapi
damente na espessa camada de muco, a 
bactéria escapa à luz do estômago, exces
sivamente ácida, para alojar-se nas proxi
midades do epitélio de revestimento da mu
cosa (figura 2). Se por um lado a amônia 
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FIGURA 2. Nicho ecológico do H. pylori. Em pequeno nú
mero ou formando aglomerados, a bactéria sobrevive na 
camada de muco, junto ao epitélio de revestimento (ER) 
ou no interior das fovéolas gástricas (F), próxima à super
fície luminal das células produtoras de gastrina (G), libera
da na lâmina própria (LP). 
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FIGURA 3. Placa de cultura de H. pylori em meio denomi
nado 'Belo Horizonte'. A bactéria requer condições espe
ciais para crescer: ambiente microaerofílico com 85% de 
nitrogênio, 10% de gás carbônico, 5% de oxigênio e incu
bação a 37°C. O meio, desenvolvido na Universidade Fe
deral de Minas Gerais, contém cloridrato de trifeniltetra
zólio, o que possibilita a coloração dourada das colônias 
de H. py!Óri, facilitando o seu reconhecimento. 

FIGURA 4. Testes da urease para identificação de H. pylo
ri. Um fragmento da mucosa gástrica é colhido por endos
copia e incubado a 37ºC em meio que contenha uréia e um 
indicador de pH. Da atividade ureásica resulta a formação 
de amônia e a conseqüente elevação do pH, facilmente re
conhecida pela mudança de coloração do meio. No tubo 
à esquerda, observa-se um teste negativo e, no da direita, 
um teste positivo. 

de de amónia; as células se arredondam e 
posteriormente se rompem (figuras 3 e 4). 
Acredita-se atualmente que o H. pylori es
teja ligado a diversos distúrbios gastroduo
denais, entre os quais se destacam, por sua 
importância médica, a gastrite crônica e a 
úlcera duodenal. 

As reações inflamatórias agudas ou cró
nicas que ocorrem na mucosa gástrica são 
denominadas 'gastrites', com alta incidên
cia em todas as regiões do mundo, sobre
tudo na população adulta. As conseqüên-
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cias das gastrites dependem principalmen
te do tipo de mucosa afetada, oxíntica ou 
antral (ver 'O estômago humano: como é, 
como funciona'), e da intensidade e seqüe
las da reação inflamatória. Uma classifi
cação abrangente das gastrites, consideran
do vários critérios diagnósticos (endoscó
picos, clínicos e histopatológicos), foi pro
posta no IX Congresso Mundial de Gas
troenterologia, realizado em Sidney, Aus
trália, em 1990. Neste artigo, daremos ên
fase aos aspectos histopatológicos das gas
trites, por constituírem o critério mais fi
dedigno para o diagnóstico e classificação 
dessa doença. Por esse critério, as gastri
tes podem ser divididas em agudas e crónicas. 

Entende-se por gastrite aguda o apareci
mento súbito de alterações da mucosa gás
trica, nem sempre acompanhadas de sin
tomas clínicos. Pequena parte de seus por
tadores (cerca de 250/o) apresenta hemorra
gia, ocorrendo na mucosa do estômago 
apenas edema e aumento do aporte sangüí
neo, com ou sem erosão do epitélio de re
vestimento. Não ocorre, portanto, reação 
inflamatória verdadeira, conforme o con
ceito histopatológico, que se baseia na pre
sença de infiltrado inflamatório constituí
do principalmente por PMNs. Esses casos 
decorrem quase sempre da ingestão de be
bidas alcoólicas ou de medicamentos, co
mo por exemplo a aspirina, podendo ocor
rer também em indivíduos com grandes 
queimaduras, politraumatizados ou com 
traumatismos cranioencef álicos ou ainda 
em pacientes na fase pós-operatória. Em 
geral, após um curto período de repouso, 
uma vez cessada a causa, o paciente se re
cupera e a mucosa gástrica volta ao nor
mal. As alterações agudas, nesse caso, não 
tendem a evoluir para lesões crónicas. Em
bora muito raramente a gastrite aguda es
teja associada a infecções bacterianas sis-

têmicas ou locais, recentemente tivemos 
oportunidade de comunicar o primeiro caso 
confirmado de gastrite aguda associada à 
bactéria H. pylori em uma criança de oito 
anos. 

Diferentemente da gastrite aguda, a gas
trite crônica tem início insidioso, evolução 
lenta e progressiva, com períodos de apa
rente regressão seguido de exacerbação, 
passando geralmente despercebida. Podem, 
de modo geral, ser divididas em dois tipos 
mais importantes: a gastrite da mucosa 
oxíntica (tipo A, que não está relacionada 
à bactéria) e a que afeta a mucosa antral 
(tipo B). Em muitos pacientes, esta última 
pod.e estender-se também à mucosa oxín
tica, quando então é rotulada de gastrite 
tipo AB (figura 7). 

De causa bem· definida, relacionada a 
reações auto-imunes do organismo, a gas
trite do tipo A não é muito comum ou não 
é diagnosticada tão freqüentemente como 
a gastrite antral. Sua evolução morfológi
ca é caracterizada por levar, com relativa 
rapidez, à atrofia das glândulas oxínticas 
e ao virtual desaparecimento das células pa
rietais, responsáveis pela secreção de áci
do clorídrico (íons H + e Ci-) e da glicopro
teína envolvida na absorção de vitamina 
B12 (fator intrínseco). Em conseqüência, o 
indivíduo apresenta expressiva diminuição 
da produção de ácido clorídrico (acloridria) 
e do fator intrínseco, acabando por desen
volver uma anemia perniciosa, resultante 
da má -absorção daquela vitamina. 

A gastrite crônica antral é a mais fre
qüentemente encontrada. Em parte isso se 
deve ao fato de estar muitas vezes associa
da à úlcera duodenal, que acomete cerca 
de 10% da população adulta ocidental. 
Nesse caso, os portadores apresentam a úl
cera como fonte de suas queixas, e a mu
cosa gástrica (antral e oxíntica) raramente 

FIGURA 7. Cortes histológicos de fragmentos de mucosa antral normal (à esquerda) e com gastrite crônica (à direita). 
Neste último, a lâmina própria apresenta-se infiltrada por numerosas células inflamatórias, o que permite o diagnóstico 
de gastrite crônica. 
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O ESTÕMAGo· HUMANO: 
COMO É, COMO FUNCIONA 

O estômago, órgão onde .se processam f:ases importantes da 
digestão dos alimentos, apresenta duas funções básicas: (a) se
creção de substâncias; que vão direta ou indiretamente intervir 
na digestão e absorção dos nutrientes contidos na dieta; (b) mo
vimentos musculares, que permitem conter, misturar e trans
portar para o duodeno 
o bolo alimentar. A pri
meira função é de res
ponsabilidade da muco
sa, conjunto dos tecidos 
que forma a camada 
mais interna da parede 
do estômago. Por sua 
vez, a plasticidade do 
estômago e a dinâmica 
de seus movimentos são 
proporcionadas pela es
pessa camada de tecido 
muscular liso. 

A mucosa gástrica é 
revestida, na superfície 
luminal, por uma cama-
da contínua de células 
epiteliais prismáticas, 
secretoras de uma es
pessa camada de muco 
(cerca de 0,2 mm), que 
atua como tampão pro
tetor. De espaço em es
paço, essa lâmina epite
lial se invagina, forman
do depressões chama
das fovéolas. É através 
de diminutas aberturas 
nas fovéolas gástricas 
que milhares de glându
las lançam o produto de 

FOTO EXTRAIDA DE COLLECTION OF MEDICAL 
/LLUSTRATIONS, EDITADA POR ERNST OPPENHEIM ER, 
NOVA YORK, 1959 (LIGEIRAMENTE MODIFICADA). 

sua secreção exócrina na luz do estômago. 
As glândulas da mucosa gástrica têm forma tubulosa e são 

envolvidas e nutridas por uma lâmina própria de tecido con
juntivo rico em pequenos vasos sangüíneos. Nas glândulas se 
localizam células epiteliais responsáveis pela secreção exócrina 
(lançada na luz glandular e daí para a luz do estômago), ou
tras, pela secreção endócrina (lançada na lâmina própria con
juntiva e daí alcançando os pequenos vasos sangüíneos) e ain
da outras pela secreção parácrina (lançada diretamente nas cé
lulas circunvizinhas). 

No estômago humano há três tipos de muco·sa, tanto do ponto 
de vista morfológico quanto funcional: mucosa cárdica, que 
reveste pequena área localizada na região próxima à desembo
cadura do esôfago, de função desconhecida; mucosa oxíntica, 
que reveste extensa área do corpo e do fundo do estômago, prin
cipal responsável pela secreção de enzimas digestivas (pepsino
gênios), de ácido clorídrico e do fator intrínseco; mucosa an
tral, que reveste o antro gástrico e o canal pilórico, cone final 
do estômago que serve de ligação com o duodeno (figuras 5 e 6). 

Além de grande quantidade de muco, a mucosa antral secre
ta o hormônio gastrina, graças à rica população de células G. 
Estas se localizam principalmente nas regiões mais superficiais 

. das glândulas, de onde recebem estímulos através de prolonga
mento apical do citoplasma, que chega até à superfície luminal 
da glândula. Na região basal, o citoplasma da célula G é rela
tivamente amplo e preenchido por grânulos que contêm gastri
na. Liberada na lâmina própria da mucosa, a gastrina chega 

FIGURA 5. Estômago humano 
aberto. A figura mostra a distri
buição dos três tipos de muco
sa : cárdica (C) , oxíntica (O) e an
tral (A) e o bulbo duodenal (D ). 

FIGURA 6. Esquema panorâmico 
da parede do estômago mostran
do a mucosa (acima), a camada 
muscular (abaixo) e (no centro) 
a submucosa, faixa de tecido 
conjuntivo com vasos sangüí
neos evidentes. 

à corrente sangüínea e 
vai estimular as células 
parietais, exercendo 
ainda efeito trófico (es
timulador do cresci
mento e do metabolis
mo celular) sobre a mu
cosa oxíntica. Além das 
células G, a mucosa an
tral possui dois outros 
tipos de células endócri
nas: as células D, pro
dutoras de somatostati
na (peptídeo inibidor de 
ação parácrina), e as cé-
lulas enterocromafins, 
produtoras de serotoni
na. As células D pos
suem prolongamentos 
basais que alcançam ou
tras células, as G inclu
sive, que assim pode
riam ser controladas pe
la ação da somatostati
na. Quanto à serotoni
na, sabe-se que ela age 
tanto localmente - so
bre a parede dos peque
nos vasos, por exemplo, 
produzindo vasodilata
ção - como por via 
sangüínea, inibindo ou 

estimulando a musculatura lisa do estômago e inibindo as cé
lulas parietais. Mas na realidade nada se sabe com certeza so
bre a função da serotonina no estômago. 

A mucosa oxíntica, por sua vez, possui glândulas com nu
merosas células parietais, também conhecidas por oxínticas, e 
células principais ou zimogênica~. Estas últimas respondem pela 
secreção dos pepsinogênios, que no meio ácido são ativados e 
promovem a digestão das proteínas ingeridas. A célula endó
crina mais freqüente e exclusiva da mucosa oxíntica do homem, 
e da maioria dos mamíferos, é a chamada ECL (sigla em inglês 
para enterochromafilm-like, que mantém estreita relação to
pográfica com as células parietais e - presume-se - secreta 
histamina, um dos mais potentes estimuladores, no homem, da 
secreção gástrica de ácido clorídrico. Por serem sensíveis à ação 
da gastfina, acredita-se que as células ECL estejam ligadas à 
secreção ácida do estômago. Nos diferentes órgãos, a histami
na localiza-se nos mastócitos, participando de reações alérgi
cas e inflamatórias. Autores escandinavos consideram que a his
tamina, presumivelmente secretada pelas células ECL, estimula 
a secreção ácida nos roedores, ao passo que, na espécie huma
na, esse papel seria desempenhado principalmente pela hista
mina dos mastócitos da mucosa gástrica. 
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trite crônica antral associada à úlcera duo
denal. Em geral fica restrita à mucosa do 
antro, tende a permanecer no estágio de 
'gastrite crônica superficial' e habitualmen
te não evolui para a atrofia nem apresenta 
alterações expressivas da diferenciação ce
lular. Certamente está aí uma explicação 
para o fato de muitos pacientes com úlce
ra do estômago estarem mais propensos ao 
desenvolvimento de câncer gástrico, en
quanto que aqueles com úlcera duodenal 
raramente desenvolvem essa neoplasia. 
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FIGURA 8. Coloração em marrom do H. pylori nas fovéolas gástricas por método imunocitoquímico específico, utilizando 
anticorpo anti-H. pylori acoplado, com o auxílio de um anticorpo de ligação, a um complexo peroxidase-antiperoxidase 
(PAP). À esquerda, pequeno número de H. pylori no interior de uma fovéola (aumento de mil vezes); à direita, aglomera
dos de H. pylori em duas fovéolas gástricas de um paciente com úlcera duodenal (aumento de 200 vezes). 

A úlcera péptica é o resultado da diges
tão ácido-péptica da mucosa digestiva, ou 
seja, do esôfago, estômago ou intestino. A 
mais freqüente delas é a que incide no duo
deno (a úlcera duodenal), que, podemos di
zer, constitui a etapa culminante de uma 
doença mais ampla, ou mesmo de uma apa
rentemente peculiar à espécie humana. 
Calcula-se que cerca de 10% da população 
adulta da maioria dos países ocidentais se
ja afetada por essa doença. Como não se 
conhece sua causa, tanto o tratamento clí
nico como o cirúrgico consistem em pro
cedimentos que tentam reduzir a acidez da 
secreção gástrica. A segunda localização 
mais freqüente da úlcera péptica é a mu
cosa antral do estômago, onde se desenvol
ve a úlcera gástrica. 

caminha para a atrofia (figura 8). Ao con
trário, a mucosa oxíntica apresenta-se fre
qüentemente exuberante, secretando mais 
ácido, o que, admite-se, é conseqüência do 
aumento do nível de gastrina no sangue dos 
pacientes (hipergastrinemia). Já a gastrite 
crônica antral isolada, isto é, não associa
da à úlcera duodenal, parece ser menos 
comum. 

A gastrite crônica sem atrofia glandular 
é denominada 'gastrite crônica superficial', 
e a gastrite crônica com atrofia glandular, 
'gastrite crônica atrófica'. Às vezes este úl
timo tipo se associa à úlcera péptica do es
tômago e freqüentemente a alterações da 
renovação das glândulas gástricas, que pas
sam a se diferenciar de acordo com a linha
gem intestinal, fenômeno chamado 'meta
plasia intestinal' da mucosa gástrica. Final
mente, dessas alterações metaplásicas po
dem resultar distúrbios mais graves da di
ferenciação celular do epitélio gástrico, 
dando origem a células e glândulas atípi
cas (displasias) e finalmente, em alguns ca
sos, ao câncer gástrico. 

Como o H. pylori está estreitamente as
sociado à gastrite crônica e esta ao câncer, 
especula-se hoje até que ponto essa bacté
ria está relacionada ao câncer gástrico. Te
ria o H. pylori um papel importante no es
tabelecimento das condições necessárias ao 
desenvolvimento do câncer gástrico? Ou 
dependeria, nesse sentido, de estar associa
do a outros fatores carcinogênicos poten
ciais? Essas são perguntas que ainda estão 
por ser respondidas. 

Em nosso laboratório realizamos um tra
balho retrospectivo, em que a presença da 

bactéria foi investigada em 48 tumores gás
tricos, e outro, prospectivo, em que 39 pe
ças cirúrgicas de estômagos com diferen
tes tipos de câncer foram mapeadas e apre
sença de H. pylori pesquisada na mucosa 
extratumoral. Nos fragmentos de tumor a 
bactéria não foi encontrada; por outro la
do, ela estava presente em 79% das peças 
em áreas adjacentes mais preservadas da 
mucosa gástrica, associadas ao câncer. As
sim, sendo causa de gastrite crônica, que 
por sua vez está associada a alterações da 
diferenciação celular precursoras do cân
cer gástrico, o H. pylori é um fator que não 
pode ser descartado dos mecanismos que 
levam ao aparecimento desta patologia (fi
gura 9). 

A úlcera péptica, qualquer que seja sua 
localização, depende da presença de ácido 
para se estabelecer. Há, aliás, um velho di
tado, muito a gosto dos clínicos, que diz: 
"Sem ácido não há úlcera". Entretanto, 
para a úlcera do estômago, ao contrário da 
úlcera duodenal, a acidez, embora neces
sária, parece não ser o fator mais relevan
te. Fatores que condicionam a queda da re
sistência da mucosa gástrica seriam mais 
importantes. Apóia essa teoria o fato de 
que um número importante de pacientes 

FIGURA 9. Aspectos de dois tipos de desvios da diferenciação celular que ocorrem na mucosa gástrica, geralmente asso
ciados à gastrite crônica . À esquerda, aspecto microscópico da metaplasia intestinal da mucosa antral (tumor benigno), 
representada por numerosas células caliciformes (vacuolizadas), normalmente inexistentes na mucosa gástrica [compa
rar com a mucosa normal, figura 7, à esquerda]. À direita, visão macroscópica de uma neoplasia maligna, ulcerada, 
da mucosa antral, sua sede mais freqüente. A mucosa gástrica lisa e fina [comparar com a figura 5) resulta de gastrite 
crônica atrófica. 
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com úlcera do estômago apresenta hipoclo
ridria (diminuição da secreção de ácido clo
rídrico). Já os portadores de úlcera duo
denal apresentam acidez gástrica em níveis 
normais ou elevados. Admite-se que para 
estes últimos seja fundamental o papel da 
secreção ácida para explicar o aparecimen
to da doença (ver 'Fatores que influenciam 
a acidez gástrica'). 

Os fatores ligados à etiologia e à gênese 
da úlcera duodenal parecem ser múltiplos 
e dependentes tanto da constituição do in
divíduo quanto do ambiente que o cerca. 
O H. pylori seria então apenas um fator no
vo, somando-se aos demais, ou teria valor 
qualitativo, não sendo' apenas uma peça a 
mais do complexo quebra-cabeça relacio
nado à patogênese da úlcera? Há hoje uma 
forte tendência de se adotar o segundo pon
to de vista . As estatísticas atuais mostram 
que o H. pylori está presente na mucosa an
tral de praticamente lOOOJo dos pacientes 
com úlcera duodenal. Com base nos dados 
levantados por nossa equipe na Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerais, a associação entre essa pa
tologia e a bactéria se dá em lOOOJo dos ca
sos. Assim, compreende-se por que, de 
acordo com nossa experiência e de outros 
autores, a quase-totalidade dos pacientes 
com úlcera dúodenal apresenta também 
gastrite crônica antral. Esse fato permite 
sugerir a seguinte cadeia: H. pyloril gastrite 
crônica antral/úlcera duodenal. Exceções 
existem, são raras e confirmam a regra. 
Admitida essa relação, aceita-se, em con
seqüência, que o H. pylori esteja estreita
mente ligado ao complexo das lesões gas
troduodenais que caracterizam morfologi
camente a síndrome do paciente com úlce
ra duodenal (figura 10). 

FIGURA 10. Fotografia endoscópica de úlcera péptica duo
denal. A lesão é arredondada, apresentando fundo depri
mido com tecido necrótico (esbranquiçado) e bordas ligei
ramente hemorrágicas. 
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Rist;aM1na - Os elevados nívéis de secreção ácida no estômago podem 
ser explicados pela P.resença de receptores de histrunina (receptores H2) na mem-
br~a da célulaparietaL,As evidênci -qe ~uporta,p essa hipótese baseiam~se no 
fat.o de o emprego de su ncias q oqueiam Ds receptores H2 impedir a in-
teração da histamina com a célula parietal, reduzindo sensivelmente a secreção 
ácida. Hoje são muito freqüentes os medicamentos à base de antagonistas de re
ce{)tores H2 ~otratamentq periférico ~aúlcera ~~odenal. 

1•arvo , ..... - d ner~o vago tem ' origem' fio sistema Ilervoso central . e 
suas terminijções alcançam a mucosa gástrica, estabelecendo ligação direta entre 
o sistema digestivo e as atividades cerebrais. A acetilcolina, mediador químico 
da transmissão nervosa parassimpática', presente nas terminações do nervo vago, 
é outr.o fator estimuladqr çja secreção.ácida do estqmago. Entre as medidas

1
cirúr

~gicas empregadas para tratar a úlcera duodenal, inclui-se a excisão dos ramos· do 
nervo vago do estômago, na tentativa de reduzir a secreção ácida. 

Gast,rina - A célula parietalestá sob a influência de peptídeos hormonais 
chamados genericamente de gastrina, o pais import~nte estimulador da secreção 
ácida do estômago~ A célufa G, que a produz, é a célula endócrina m~is freqüen
te da mucosa antral. Além de estimular a secreção ácida, a gastrina apresenta ação 
trófica sobre a mucosa gástrica, principalmente sobre as células parietais e as cé
lulas enterochromafin-like, aumentando sua massa e seu número. A presença de 
proteínas Ilº est~mago _eleya.o pH local (o.que significa diminuiçã0 da acidez gás
trica) e estimula a liberação de gastrina pela célula G. A célula G seria também 
controlada: pelo nervo vago e pela célula D, secretora de somatostatina, de ação 
inibidora. Duas situações antagônicas ilustram o controle hormonal da secreção 
gástrica de ácid.:>, Nos indí.~íduos com.anemia perniciosa há. desequilíbrio na rela
ção da célula Ó com a célüla parietal, uma vez que esta última praticamertte de
saparece em decorrência da gastrite ·crônica àtrófica. Como conseqüência direta, 
tem-se a diminuição drástica da produção de ácido clorídrico pelo estômago (aclo
ridria). Estand~, portanto~ .. as células G sem 'freios', ou seja, submetidas conti
nuamente às condições alcalinas da luz do estômago, taxas anormalmente altas 
de gastrina (hipergastrinemia) são encontradas no sangue circulante desses pacien
tes, numa tentativa frustrada de estimular a secreção de ácido, uma vez que não 
há células parietais disponíveis. A segunda situação ocorre em pacientes com úl
cera .duodenal,,que .apresentam concomitantemen.te hipercloridria e hipe,rgastri
nerriia. Nesse éaso, ainda não se sabe por que, apesar da acidez, as células G são 
hiperfuncionantes, isto é, funcionàm como se não tivessem· 'freios'. Por que o 
paciente com úlcera duodenal apresenta hipertrofia ou hiperplasia das células pa
rietais, hiperácjdez gást,ric, e, ao mesmo tempo, ,hipergastrinemia, formando um 
círculo vicioso· paradoxal?' Apesar da hipercloridria, por que a Célula G se man
tém hiperativa? Isso se deveria a fatores constitucionais genéticos ou a fatores 
relacionàdos ao meio ambiente e suas influências sobre o psiquismo? São p~rgun
tas para as qúais ainda não se têm respostas satisfatórias. Mas a pesquisa na me
dicina atual leva à formulação de uma nova pergunta: estaria o H. pylori part,ici
pando, direta ou indiretaménte, dos mecanismos patogênicos que culminam com 
o estabelecimento da úlcera duódenal? Se se puder respondê-la positivamente, ter
se-á dado um passo importante na direção de um tratamento. eficaz para o pa-
ciente ulceroso. ·• 

Dados atuais demonstram que o H. pylo
ri pode estar relacionado qualitativamente 
à ulcerogênese. Trabalhos publicados re
centemente mostram que pacientes com H. 
pylori respondem mais intensamente ao es
tímulo para a produção do hormônio gas
trina do que aqueles em que não se identi
ficou a bactéria. Tem-se verificado que pa
cientes ulcerosos tratados com antibióticos 
para a erradicação do H. pylori apresen
tam, além da cicatrização da úlcera, sensí
vel queda da produção desse hormônio. 

Apesar da necessidade de outros trabalhos 
que confirmem esses resultados, a hipergas
trinemia do paciente ulceroso pode ser 
compreendida como conseqüência da pre
sença do H. pylori no antro gástrico. O 
complicado quebra-cabeça do paciente ul
ceroso começa assim a ser solucionado. Os 
principais elementos responsáveis pela pro
dução de gastrina são as células G presen
tes na mucosa antral do estômago, super
ficiais, abertas e em contato íntimo com o 
nicho da bactéria (figura 11). 
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FIGURA 11. Esquema da célula G. Ela recebe estímulos pe
lo ápice, em contato com a luz glandular, e libera secre
ção pela base, na direção da lâmina própria. Esse contato 
com a luz glandular permite que esteja permanentemente 
integrada às modificações do conteúdo gástrico. Pode ser 
ativada ou inibida por fatores luminais. O meio ácido é ne
cessário para a ativação do pepsinogênio responsável pe
la digestão de proteínas. A produção de gastrina pela célula 
G, por sua vez, é importante para estimular a produção de 
ácido. Portanto, a presença de proteínas e modificações do 
pH da cavidade gástrica afetam suas funções, integrando-a 
aos diversos setores responsáveis pela digestão. 

Antes da era H. pylori, alguns autores 
chegaram a considerar que a hipergastri
nernia de pacientes com úlcera duodenal se 
devia à presença de grande número de cé
lulas G sem causa aparente (hiperplasia pri
mária). Mas isso não foi aceito por alguns 
pesquisadores, entre eles o fisiologista 
norte-americano Morton I. Grossrnan, que, 
intuitivamente, chegou a explicá-la, no pa
ciente ulceroso, corno resultado da hiper
função des.sas células, portanto por hiper
trofia celular e não obrigatoriamente por 
hiperplasia. A estimulação constante das 
células G no nicho ecológico do H. pylori 
constitui agora urna explicação cabível, que 
certamente agradaria Grossrnan. A célula 
G se tornaria hipertrófica em razão da 
constância dos estímulos de origem bacte
. riana e estaria mais apta a responder com 
vigor aos estímulos secretórios fisiológicos. 
Numa segunda etapa, esgotada a capaci
dade de hipertrofia, poderia até ocorrer hi
perplasia de células G. No entanto, não se
ria urna hiperplasia primária, de ordem ge
nética ou devida a fatores constitucionais, 
mas decorrente da constância e intensida
de dos estímulos bacterianos. Em trabalho 
recente, urna equipe de pesquisadores fran
ceses relatou, em 13 pacientes com úlcera 
duodenal e significativa hipergastrinernia, 
a ocorrência de hiperplasia intensa de cé
lulas G em oito deles. 
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No nicho ecológico da bactéria estão os 
receptores lurninais das células G, presen
tes sobretudo nas regiões mais superficiais 
das glândulas gástricas. A arnônia libera
da pela potente atividade ureásica da bac
téria eleva acentuadamente o pH local, o 
que poderia ser responsável pela constan
te hiperatividade das células G. Outras en
zimas e substâncias liberadas pela bactéria 
poderiam também participar desse estímu
lo. As células D do antro gástrico, produ
toras de um peptídeo de ação inibidora, a 
sornatostatina, poderiam também receber 
estímulos provocados pela ação bacteria
na e contribuir para o desequilíbrio funcio
nal das células G. 

A presença de alimentos na cavidade gás
trica atua corno tampão, neutralizando 
grande parte da acidez. Entretanto, após 
longos períodos de jejum, corno ocorre du
rante o repouso noturno, a acidez gástrica 
atinge seus níveis mais elevados na luz do 
estômago. Se de um lado o H. pylori pro
voca gastrite, de outro pode ser responsá
vel pela hiperatividade das células G no pa
ciente ulceroso. Assim sendo, o binôrnio 
hipergastrinernia-hipercloridria pode des
tacar-se no elenco de fatores que levam à 
úlcera duodenal. À luz dos conhecimentos 
atuais, é possível propor urna cadeia com 
maior número de elos: H. pylorilgastrite 
crônica antral/hiperatividade das células 
G/hipercloridria/úlcera duodenal. Entre
tanto, esse status do relacionamento para
sita-hospedeiro não forma trilha única e, 
já no seu percurso inicial, corno vimos, 
apresenta dicotomia ainda sem explicação. 
Se parte considerável dos pacientes porta
dores da bactéria segue o caminho que ter
mina na úlcera duodenal, outro grande nú
mero segue o curso da gastrite crônica an
tral, podendo estender-se à mucosa oxín
tica e desenvolver atrofia glandular e alte
rações da diferenciação celular. Finalmen
te, urna parte desse segundo grupo de pa
cientes pode desenvolver a úlcera gástrica 
e a outra o câncer gástrico (figura 12). 

Abre-se agora urna porta para a com
preensão dos mecanismos etiopatogênicos 
da doença péptica humana. As primeiras 
pesquisas demonstram que o H. pylori 
pode-se constituir, senão rio agente mais 
importante, pelo menos num fator deva
lor qualitativo central, abrindo espaço pa
ra a interferência do clínico na história da 
gastrite crônica antral e da úlcera duode
nal. Atualmente, em vários países, no Bra
sil inclusive, grupos de portadores dessas 
patologias estão sendo tratados com anti
bióticos e muitos deles vêm respondendo 
positivamente ao tratamento. Ao permitir 
a compreensão da doença péptica humana 
e o desenvolvimento de mecanismos efica
zes para seu tratamento, a descoberta da 
bactéria H. pylori, é preciso reconhecer, 
marcou a medicina da década de 1980. 
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FIGURA 12. Caminhos da interação mucosa gástrica-H. pylo
ri. O esquema representa uma visão hipotética e dinâmica 
de um grupo de pacientes infectados pelo H. pylori com 
sintomas de doença gastroduodenal. A população infec
tada pela bactéria desenvolve gastrite crónica da mucosa 
antral. Após determinado período, uma parte desse grupo 
apresenta incremento da massa celular (hipertrofia /hiper
plasia), sem desvios da diferenciação, e hipersecreção gás
trica. A maioria desenvolve a lesão afinalística desse per
curso: a úlcera duodenal, ponto culminante da síndrome 
do paciente ulceroso. A atividade bacteriana poderia ser 
o fator local desencadeante da úlcera duodenal, em áreas 
de metaplasia gástrica no duodeno colonizadas pela bac
téria. A outra parte dos indivíduos segue os caminhos da 
gastrite crónica da região antral e/ou oxíntica como doen
ça principal, podendo desenvolver diminuição da massa ce
lular (hipotrofia glandular), com desvios da diferenciação 
do epitélio glandular (metaplasia, displasia) e hipossecre
ção gástrica. Com certa freqüência, esses pacientes desen
volvem úlcera gástrica e câncer gástrico. 
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MARCELO DAMV DE SOUZA SANTOS 

O RIGOR COMO CONVICCÃO 

Do menino curioso pela ex
perimentação, que consertava 
os aparelhos de rádio dos vi
zinhos, ao universitário dedi
cado cem porcento à física nos 
anos 30, ao cientista respeita
do internacionalmente, Marcelo 
Damy descreveu uma trajetória 
de vida caracterizada pelo rigor 
e pela fidelidade a suas convic
ções. Nascido em Ribeirão Pre
to (SP) a 14 de junho de 1914, ele 
diz que sua formação tecnoló.._ 
gica "foi um pop.co bélica". Is
to porque, em 1932, durante a 
Revolução Constitucionalista de 
São Paulo, coube-lhe gerenciar 
a produção de granadas para 
morteiros; mais tarde, a Mari
nha brasileira o chamou para 
trabalhar no desenvolvimento 
do sonar que passaria a equipar 
os nossos navios mercantes na 
Segunda Guerra Mundial. Além 
disso, sua principal área de ati
vidade, a energia ?tômica, é co
mumente associada à guerra. 

No entanto, Marcelo Damy de Souza Santos é uma pessoa que 
aprecia sobretudo a pesquisa quieta, introvertida, no laborató
rio, e da energia atômica exalta sobretudo o aspecto benéfico ao 
homem: ''Ela promove grandes progressos na medicina, na in
dústria e na física", assinala Damy, defensor ardoroso do nu
clear como solução para os problemas energéticos do país. Em 
sua formação, destaca o papel de Gleb Wataghin, Luigi Fantap
pié e outros cientistas europeus que o prenúncio da Segunda Guer
ra trouxe para o Brasil na década de 1930, seus professores da 
Politécnica, onde ingressou em 1933. 

Cambridge foi para Marcelo Damy, então com 24 anos, uma 
experiência de abertura para o mundo. Nessa época teve muita 
convivência com Vinicius de Moraes, então em Oxford, e com 
· Edmundo Barbosa da Silva, mais de 20 anos depois seu colega 
na Comissão de Energia Atômica que funcionava junto ao Con
selho Nacional de Pesquisas e que muito teve que brigar para 

• 

impedir a exportação dos miné
rios brasileiros a preço vil para 
os EUA. A volta ao Brasil o re
conduziu, como professor, à 
Faculdade de Filosofia da USP, 
onde permaneceu até 1966, e em 
cujo Instituto de Física cons
truiu em 1951 o acelerador de 
partículas betatron. Nos anos 
seguintes, Damy participa ativa
mente do IEA (1956-1961); pre
side a CNEN (1961-1964); con
tinua seu trabalho no IPEN 
(1964-1968) e leciona na recém
criada Unicamp (1966-1971). 

Desde março de 1972 até o 
presente é professor titular de 
Física Nuclear na Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo (cursos de graduação e 
pós~graduação) e orientador de 
pesquisas no curso de pós-gra
duação do IPEN. Entre seus an
tigos alunos, muitos se destaca
ram em várias áreas da física, 
como Osca'r Sala, José Goldem
berg, Cesar Lattes, Rômulo Pie

roni, Elly Silva, Suzana Villaça, Yolanda Monteux, André Wa
taghin (filho de Gleb Wataghin), Ernst e Amélia Hamburguer, 
Ivan Cunha Nascimento, Ioda David Goldman, Jorge e Paulo 
Leal Ferreira, Paulo Saraiva de Toledo, Laís P. Moura. Em co
laboração com o prof. Crodovaldo Pavan, escreveu, Energia ató
mica e o futuro do homem (Ed. Nacional, 1968). 

Casado com Lucia Toledo de Souza Santos desde 1947, é um 
apreciador de música clássica "com ênfase no barroco", litera
tura (inglesa, francesa, brasileira e portuguesa), história e arqueo
logia. Mas se fosse começar tudo de novo, escolheria novamen
te a física como campo de estudos e trabalho. Da mesma forma, 
continua vendo a ciência como um mundo fascinante e diz: ''O 
físico experimental é um homem extremamente feliz porque tem 
a oportunidade de testar sua capacidade imaginativa confron
tando suas previsões com o resultado de pesquisas sobre fenô
menos físicos que oc.orrem na natureza ou óos laboratórios." 

.-Entrevista concedida a Amélia Hamburger (Instituto de Física/USP) e Carmen Weingrill (Ciência Hoje, São 
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- A que o senhor atribui seu interesse pela física? 
- Sempre tive muita curiosidade pelos f enômenos naturais e 

um grande desejo de fazer coisas, aparelhos. Minha primeira ex
periência de física foi pegar um fio de cabelo da minha avó, 
desengordurá-lo com éter e fazer um higrômetro, como o que 
eu tinha visto no Tesouro da Juventude. Eu estava no terceiro 
ano do ginásio. 

- Seu interesse por eletrônica também é dessa época? · 
- Sim. Logo em seguida, apareceu em Campinas um alemão 

chamado Fritz Kuhn, que começou a fazer aparelhos de rádio. 
Passei a freqüentar a sua oficina. Meu pai percebeu meu interes
se e importou kits para meus primeiros aparelhos de rádio. Aos. 
domingos os torcedores de futebol da minha rua pediam que eu 
pusesse o alto-falante na janela. Os alto-falantes daquele tem
po, entre 1928 e 1930, eram extremamente primários, constituí
dos por um fone acoplado a uma corneta acústica de madeira. 
Colocávamos a corneta na janela e, se ninguém falasse perto, 
dava para ouvir, com um pouco de boa vontade. 

- Qual era a atividade de seu pai? 
- Meu pai era fotógrafo e foi uma das primeiras pessoas a 

trabalhar com cinema no Brasil. Tinha um estúdio cinematográ
fico. Ele era daquelas famílias mais antigas de Campinas. En
tão, obviamente, pertenceu ao Partido Republicano Paulista 
{PRP}. Influenciado pela família, na qual muitos haviam parti::
cipado da Guerra do Paraguai, tornou-se tenente da reserva. Em 
1930, foi encarregado pela 2~ Região Militar de convocar os're
servistas para enfrentar a revolução. Praticamente nenhum apa
receu, e muitos fugiram da cidade. Quando a revolução venceu, 
eles voltaram e puseram fogo em tudo o que era de meu pai, in
clusive na nossa casa. Fomos para Ribeirão Preto e depois para 
São Paulo. Meu pai era um homem bastante preparado, ensinou
nos francês e inglês e insistia na perfeição. Em São Paulo, fez 
concurso para a Caixa Econômica e virou funcionário público 
aos 47 anos. 

- O senhor continuou seus estudos em São Paulo? 
- Fiz o quinto ano já em São Paulo, no Ginásio do Estado 

{1931}. Freqüentava o ginásio de manhã e trabalhava num car
tório à tarde, entregando escrituras. Como o rendimento era pe
queno, montei uma oficina em casa e comecei a consertar rádios 
à noite. Minha família era muito relacionada e passei a conser
tar rádio de grã-finos. Eu realmente cobrava bastante para a épo
ca, mas trabalhava bem, modéstia à parte. Fiquei conhecido co
mo consertador de rádios. 

Também dei aulas particulares para meus colegas. Hoje, lem
brando disso, sinto arrepios pela ousadia. Quando ingressei na 
Politécnica {1933), ganhava muito dinheiro com eletrônica e com 
as aulas. 

- Qual foi a sua participação na Revolução Constitucionalis
ta de 1932? 

- Fui capitão do Corpo Técnico, que funcionava na Escola 
Politécnica e tomava conta da produção de granadas para mor
teiros cilíndricos, projetados pela Politécnica, feitos com os ei
xos de vagões de estrada de ferro torneados (morteiros 'Marceli
no'). Minha formação tecnológica foi um pouco bélica. Na Po
litécnica, fabricavam-se bombas de avião e granadas de mão. 
Quando São Paulo perdeu a revolução de 32, explodimos a mu
nição, que estava toda guardada na antiga invernada dos bom-
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beiros, no Ibirapuera. A explosão foi tão forte que arrebentou 
os vidros da casa de minha · mãe, no Brooklin Paulista. Depois 
que acabou a revolução, fiz o vestibular para a Politécnica {1933} 
e fiquei seguindo o curso. 

- Foi como aluno da Escola Politécnica que conheceu Gleb 
Wataghin? 

- Eu estava no segundo ano, em 1934, quando Wataghin co
meçou a dar aulas de física na Faculdade de Filosofia. Naquela 
época as seções de física e química da Faculdade de Filosofia fun
cionavam na Escola Politécnica, de modo que tive a oportuni
dade de ser aluno dele. Seu curso era dado simultaneamente aos 
alunos da Filosofia e da Politécnica, como se fosse um verdadei
ro Instituto de Física. Até então, o ensino da física, como de to
da a ciência, era cristalizado; a bibliografia era obsoleta. Quan
do começamos a seguir os cursos de Wataghin e de Luigi Fan
tappié, em matemática, abriu-se um mundo novo ... Passamos 
a ter professores estrangeiros e tivemos que aprender italiano 'a 
muque'. Mas não durou muito: depois do golpe de 1937 , . as au
las de física da Escola Politécnica foram separadas das aulas da 
Filosofia. Meus companheiros de faculdade na época eram Má
rio Schenberg, Fernando Furquim, Cândido da Silva Dias, Be
nedito Castrucci. 

Wataghin introduziu um curso totalmente re
volucionário para a época. Era muito alegre e 
conseguiu um grupo que trabalhava com·mui
to entusiasmo. 

- Foi então que o laboratório de física deixou de funcionar 
no prédio da Escola Politécnica? 

- O laboratório de Wataghin chegou a ser desmontado~ por 
ordem de Henrique Jorge Guedes, então diretor da Poli. Livros, 
mesas e equipamentos foram colocados no corredor. Reinaldo 
Porchat, ex-reitor da universidade, intercedeu e conseguiu que 
Wataghin ficasse numa salinha no sótão do prédio principal da 
Politécnica. Foi nesse sótão da rua Três Rios que começamos 
as primeiras experiências para medir o nível de radiação em São 
Paulo. 

- A que o senhor atribui essa· atitude do prof Guedes? 
- O problema fundamental era que na Politécnica, conside-

rada o maior núcleo 'científico' do Brasil, os cientistas se limita
vam a ler livros antigos e a traduzir artigos para fazer conferên
cias. Ciência pura, ou fundamental, no Brasil, pelo menos em 
São Paulo, não existia, a não ser nas áreas médicas e biológicas. 
Nos cursos, os alunos eram treinados para resolver problemas. 
Wataghin introduziu um curso totalmente revolucionário para 
a época. Ensinava o funcionamento de válvulas, eletrônica, pro
blemas de diamagnetismo, ferromagnetismo, noções de física do 
estado sólido (física atômica) e equações de Maxwell. Isso revol
tou velhos professores da Poli e os alunos de engenharia que ti
nham dificuldade para seguir as aulas em italiano. Depois do gol
pe, a faculdade foi expulsa das escolas tradicionais da universi
dade e nos mudamos para a rua Três Rios. Pouco depois, já em 
1938, o Giuseppe.Occhialini veio para o Brasil. Mesmo naquelas 
condições, Wataghin, que tinha qualidades excepcionais e era uma 
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pessoa muito alegre, conseguiu um grupo que trabalhava em tem
po integral e com muito entusiasmo. Ele tinha obsessão pela pes
quisa na física. No seu relacionamento com Mário Schenberg, 
Paulus Pompéia e comigo era quase como um colega. Naquele 
tempo costumávamos almoçar juntos na cidade. Eram comuns 
os bares com paredes em que se podia rabiscar e muitas estavam 
cheias de coisas científicas. Ninguém se envolvia em política. 
Aliás, Wataghin não permitia discussão política. A gente vivia 
num mundo puramente científico. A única preocupação era a 
ciência. 

- Assim surgiu o primeiro grupo de físicos experimentais em 
São Paulo ... 

- Wataghin era um físico teórico. Quando começamos a cons
truir os aparelhos, minha experiência com rádios serviu. Eu sa
bia soldar, trabalhar com eletrônica, sabia como uma válvula fun
ciona. Occhialini veio com aquele espírito fundamentalmente ex
perimental do Laboratório Cavendish, em Cambridge, e defen
dia a necessidade de fazer o aparelho para realizar um experi
mento. Na época não havia alternativa. Trabalhávamos todos 
os dias e todas as noites, aos sábados e muitas vezes aos domin
gos. Esse entusiasmo é que fez com que a física progredisse tan
to num tempo tão curto em São Paulo. 

- Não existiam bolsas, eram todos contratados? 
- Não, as bolsas começaram a existir depois de 1951, com a 

criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Antes as bol
sas eram da Fundação Rockefeller, da Fundação Guggenheim 
e do British <::;ouncil. Fui para a Inglaterra pelo British Council 
e o Mário Schenberg para os EUA pela Fundação Rockef e Iler. 

- Mas, e aqui no Brasil, como o grupo se mantinha ? 
- Nesse grupo éramos todos assistentes da universidade. Os 

cargos na universidade eram cargos de confiança dos catedráti
cos. Eles indicavam os que julgavam melhores e que ficavam en
quanto serviam bem. 

Recordo-me de ter rec~bido críticas violentas 
quando comecei a ensinar eletrônica na facul
dade. Diziam que aquilo era assunto para téc
nicos de rádio, não para cientistas. 

- Além da dedicação do grupo, houve também a sensibilida
de de Wataghin na escolha do tema de trabalho ... 

- Isto foi fundamental. Wataghin teve a sensibilidade de es
colher o tema mais quente da época. Os raios cósmicos foram 
descobertos em 1900, por C.T.R. Wilson na Inglaterra, mas pou
cos laboratórios se dedicaram ao tema até 1918, porque as ob
servações eram feitas só com câmaras de ionização. Observava
se a corrente, mas não era possível saber com certeza se se trata
va de raios gama ou partículas carregadas. Não se podia medir 
bem a energia. Essa situação mudou depois de l925, com ades
coberta do contador Geiger-Müller. Por volta de 1936 consegui
mos fazer contadores que funcionavam razoavelmente bem pa
ra a época e que não envolviam uma técnica de fabricação com
plicada. A maior dificuldade era a parte de eletrônica, que no 
Brasil não era ensinada em lugar nenhum. Recordo-me de ter 
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Marcelo Damy ao lado do equipamento para detecção dos chuveiros penetrantes de 
raios cósmicos. 

recebido críticas violentas quando comecei a ensinar eletrônica 
na faculdade. Diziam que aquilo era assunto para técnicos de 
rádio, não para cientistas. 

- Mas o prof Bernard Gross também trabalhava com raios 
cósmicos. 

- Trabalhava com raios cósmicos em câmaras de ionização, 
seguindo a escola de E. Regener, um dos pioneiros dos estudos 
de raios cósmicos, de quem fora assistente, e ficou célebre pelo 
seu trabalho conhecido como a 'Transformação de Gross'. Oc
chialini e eu íamos ao Rio para discutir com o Gross, que em 
1935 ainda era muito jovem, talvez tivesse dois ou três anos de 
doutoramento, mas já havia trabalhado na Alemanha com Re
gener, o primeiro a demonstrar, no lago Leman, que a radiação 
cósmica penetrava 1.50<> metros de água. 

- Como superavam as limitações instrumentais da época? 
- Os contadores, muito primitivos - eram cilindros de latão 

polido, duas tampas de ebonite e um fio no meio-, eram extre
mamente difíceis de usar porque funcionavam com ar, numa pres
são de cerca de 15 cm de mercúrio. Tínhamos que encher com 
muito cuidado, evitar umidade no interior e no exterior. Para 
que funcionassem, era preciso colocar uma resistência externa 
da ordem de 10

9 ohms. Isso não existia no mercado, tínhamos 
que fazê-la. Foi aí que aprendi a soprar vidro e a fazer essas re
sistências elevadas. Eles trabalhavam mais ou menos na ordem 
de 1.500 a 2.500 volts, e tinham um patamar de 20 volts. Na oca
sião, não havia válvulas retificadoras para alta-tensão. Só havia 
um modo de fazer isso: comprávamos baterias de 45 volts que 
montávamos numa estante, sobre vidro parafinado, pois com essa 
tensão havia condução pela madeira das estantes. Precisávamos 
de, praticamente, cem baterias para conseguir essa tensão. De
pois usávamos pilhas de 1,5 volt, para acertar a fração dos 45 

volts e chegar no patamar. 
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- Qual era seu trabalho em Cambridge? 
- Era verificar se havia mésons nos chuveiros de raios cósmi-

cos. Precisávamos de um circuito de coincidências muito curtas 
(da ordem de 10-6110-1 de segundo), o que a gente só obtinha 
com um circuito multivibrador que eu havia desenvolvido em 
Cambridge. Só nós dominávamos essa tecnologia, e por isso a 
descoberta dos chuveiros penetrantes foi feita em São Paulo, por 
Wataghin, Pompéia e eu. Um ano e tanto depois, L. Janossy, 
com tecnologia melhor, confirmou nossa descoberta; ele fez real
mente uma experiência muito bonita e mais completa do que a 
nossa. Depois de publicar os primeiros resultados, o Pompéia 
e eu passamos a trabalhar para a Marinha. 

O ministro Osvaldo Aranha disse: ••se esse su
jeito serve para a Inglaterra, então vai ser mais 
útil para o Brasil." Então eu voltei. 

- Depois da descoberta dos chuveiros penetrantes e da publi
cação dos resultados em 1940, essa linha de pesquisa foi inter
rompida? 

- Não. Aqui no Brasil, Cesar Lattes, Oscar Sala, André Wa
taghin, Georges Schwachheim e João Alberto Meyer, então jo
vens estudantes, continuaram, com o Wataghin. Com a guerra, 
Oxford e Cambridge pararam, porque o governo britânico mo
bilizou essas universidades para o esforço de guerra. O Janossy 
continuou, porque trabalhava na Universidade de Manchester, 
que permaneceu aberta durante a guerra. 

~ Foi no trabalho para a Marinha que o senhor e o prof. Pom
péia se dedicaram à produção do sonar brasileiro? 

- A fabricação do sonar, que determinou a criação dos Fun
dos Universitários de Pesquisas, envolve uma discussão sempre 
atual. Muitos politécnicos eram contra a criação da Faculdade 
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de Filosofia, argumentando que um país subdesenvolvido não 
devia fazer ciência pura e que, em vez disso, devia se limitar a 
usar os resultados obtidos nos grandes centros de pesquisa do 
exterior. Para eles, o que interessava era a aplicação da ciência 
em "coisas úteis", e não a especulação. Bem, veio a guerra e, 
nos primeiros meses, o Brasil perdeu uma parte da sua Marinha 
Mercante. Os navios brasileiros já não viajavam mais para o norte 
e para o sul porque os- submarinos alemães estavam por ali. Quan
do a Marinha precisou de aparelhos para localizar submarinos, 
fez um apelo ao meio científico e técnico brasileiro. Ninguém 
aceitou. Foi quando o Departamento de Comunicações da Ma
rinha procurou a mim e ao Pompéia, que tinha vindo dos EUA, 
onde trabalhou com Norman Hilberry na Universidade de Chi
cago (sob a direção de A.H. Compton, prêmio Nobel de Física), 
num aparelho capaz de contar até 10s impulsos elétricos por se
gundo e de medir intervalos de tempo com cinco casas decimais. 
Dissemos que não entendíamos de Marinha, de detecção de sub
marinos, de radar, sonar etc.: nossas experiências eram outras. 
Nos comprometemos a pensar numa solução e tentar obtê-la. Já 
que não havia outra alternativa, toparam. 

- A Marinha chamou o senhor na Inglaterra? 
- O multivibrador que fiz durante minha estada na Inglater-

ra era capaz de medir tempos da ordem de 10-s de segundo. Os 
primeiros radares ingleses, construídos por W.B. Lewis e R. 
Watson-Watt, usavam esse sistema para medir intervalo de tem
po. Era um método primitivo, hoje totalmente superado. Mas 
como era novo e importante na época, Lewis convidou-me a par
ticipar do esforço de guerra inglês e entrou em contato com a 
embaixada. O ministro do Exterior, Osvaldo Aranha, que era 
primo-irmão de meu pai, disse: "Se esse sujeito serve para a In
glaterra, vai ser mais útil para o Brasil." Aí eu voltei. 

- Toda a comunidade científica se envolveu no esforço bélico? 
- Os Fundos Universitários de Pesquisas, criados com recur-

sos da .indústria e do comércio, financiaram a pesquisa de guer-

Na foto, Marcelo Damy (quarto a 
partir da esquerda) aparece ao lado 
de Giuseppe Occhialini (de camisa 
com manga curta), Yolanda Monteux 
e Abrahão de Moraes (com a 
câmera na mão). Mais à frente, 
à direita, estão Mário Schenberg 
(de mãos juntas), Gleb Wataghin 
(centro) e Bentivoglio. 
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O pessoal da Marinha levou o presidente Ge
túlio Vargas para visitar o laboratório. Ele nos 
viu trabalhando na banheira. 

ra. Na medicina estudavam, entre outros assuntos, vitaminas, 
ou como filtrar a água do brejo, problemas que as nossas tropas 
eventualmente encontrariam. A Escola Politécnica cooperaria na 
parte de desenvolvimento de armas e munição. Na época, A Ga
zeta dedicou uma página com a manchete '' A Politécnica dará 
ao Brasil as armas de que precisa para se defender do Eixo" ao 
esforço de coordenação geral desenvolvido pelos Fundos Uni
versitários (hoje Fapesp), criados pelo Jorge Americano que, 
aliás, considero o maior reitor que a USP já teve. O único que 
conhecia todos os pesquisadores e freqüentava todos os institu
tos e laboratórios. 

- Onde funcionava o laboratório da Marinha? 
- No laboratório de física da Faculdade de Filosofia. Numa 

antiga residência na avenida Brigadeiro Luís Antônio 784, os ex
perimentos de propagação de sons eram feitos na banheira. Fi
zemos um gerador de ruído acústico baseado no fenômeno de 
cavitação, e o pessoal da Marinha ficou tão entusiasmado que 
levou o presidente Getúlio Varg~s para visitar o laboratório. Ele 
nos viu trabalhando na banheira. 

Depois montamos um laboratório flutuante na represa de Santo 
Amaro. Jorge Americano construiu e nos forneceu dois barcos 
em cima dos quais montou um l~boratório com um gerador elé
trico com um buraco no centro, por onde os sonares ficavam em 
contato com a água. Neles, nos afastávamos mais ou menos um 
quilômetro e púnhamos barquinhos de brinquedo na água. Eram 
barquinhos que funcionavam com velas comuns, nas quais a gente 
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punha um pouco de álcool. A água fervia e eles saíam propeli
dos por jatos de vapor, fazendo barulho como a cavitação pro
duzida por uma hélice. Conseguíamos detectar o ruído dos bar
quinhos a dois quilômetros com os nossos aparelhos construí
dos no laboratório. 

- Foi este sistema que forneceram à Marinha? 
- Fomos testá-lo com o pessoal da Marinha no Arsenal da 

Ilha das Cobras, perto de Niterói, onde havia estaleiros. Para 
cortar o ruído dos estaleiros, utilizamos a diretividade do siste
ma, calculada pelo prof. Abrahão de Moraes. Mas havia o ruí
do da marola. Soubemos então que os americanos usavam um 
sistema parecido com o do radar, que emitia um feixe de sons 
e recebia o eco. Fomos remexer a literatura e descobri que Lan
gevin e Florisson fizeram um sistema desse tipo com cristais de 
quartzo, durante a Primeira Guerra Mundial. Era um emissor 
supersônico que trabalhava em 40 kilociclos. Mas não havia na 
indústria paulista alguém que fizesse cristais com espessura sufi
ciente. Aí me veio a idéia de usar um oscilador magneto-estritivo 
para emissão. Para a detecção precisávamos de cristais de Ro
chelle (piezoelétricos) e passamos a produzi-los. Essa foi a pri
meira vez que se conseguiu a produção de cristais sintéticos em 
grande escala no Brasil. Tivemos a colaboração do grupo de geo
logia do FFCL na orientação do corte dos cristais, e, depois, de 
Heinrich Hauptman, do Departamento de Química da USP. No 
fim quem resolveu .o problema fomos nós, porque eles faziam 
cristais muito pequenos e precisávamos de cristais com pelo me
nos 5 cm de altura. 

Esses cristais tinham uma propriedade interessante. Já tínha
mos atendido a todas as necessidades da Marinha e, no fim da 
guerra, levei para casa um dos últimos que fizemos. Liguei-o no 
lugar do alto-falante do meu rádio. O pessoal que ia lá em casa 
ouvia o cristal falar, o que era muito bonito e impressionava as 
visitas. 

Damy recebe das mãos de Helena 
de Souza Santos o título .de 
Professor Emérito do Instituto 
de Física da USP, em 1984. 
Na mesma ocasião, o físico Mário 
Schenberg (à esquerda na primeira 
fila) foi agraciado com o mesmo 
título. 
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Antes da Segunda Guerra havia uma liberda
de total de intercâmbio científico. Depois de
la, surgiu o hábito das patentes, que desvirtuou 
a ciência. 

- Qual foi a contribuição dos sonares? 
- No início, todos os comboios americanos e ingleses tinham 

que acompanhar os navios brasileiros até a Argentina e voltar. 
Quando o Brasil passou a ter esses dispositivos de segurança, os 
comboios americanos deixavam os navios mercantes em Natal. 
O comboio até a Argentina já era feito pela Marinha brasileira. 
Foi um auxílio substancial, porque os aliados passaram a contar 
com maior disponibilidade de destróieres e torpedeiros para a 
linha de frente. 

- Vocês não tiraram patentes desses detectores? 
- Não. Antes da Segunda Guerra havia uma liberdade total 

de intercâmbio científico e o cientista trabalhava em descober
tas novas, fazendo ciência pela ciência. Não conheço nenhum 
bom físico que tenha tirado patente de suas pesquisas antes da 
Segunda Guerra Mundial. O único caso - censurado por cien
tistas do mundo todo - foi o de Enrico Fermi, D' Agostino, 
Amaldi, Segré, Rasetti e Pontecorvo, que pediram e ganharam 
a patente do processo de realentamento de nêutrons. A Comis
são de Energia Atômica dos EUA teve que lhes pagar uma quantia 
enorme de royalties. · Isso mudou depois de 1945, porque a Se
gunda Guerra, ganha basicamente pelos físicos, demonstrou que 
a pesquisa pura pode ter uma série de conseqüências de interesse 
industrial. A partir daí surgiu o hábito das patentes, hoje incluí
das nos contratos dos órgãos de financiamento nacionais e in
ternacionais. Isso desvirtuou completamente a pesquisa na físi
ca e em outras ciências. 

- E o senhor acha que desvirtuou por quê? 
- Porque o pesquisador fica preocupado com os benefícios 

futuros. Entre uma pesquisa pura a longo prazo, que vai exigir 
muitos anos de trabalho, e uma pesquisa aplicada, simples, que 
possa lhe dar uma patente, ele faz a segunda. Acho que um dos 
males da USP, mais intenso ainda na Unicamp, foi permitir que 
os professores trabalhem para a indústria recebendo um adicio
nal. Este foi um dos pontos básicos de minha briga irreversível 
com o professor Zeferino Vaz. Influenciado por jovens douto
res vindos dos EUA, ele autorizou a dedicação de certo número 
de horas por semana à indústria. A princípio seria interessante 
para a pequena indústria nacional. Mas ao invés de ajudar uma 
microempresa, sem recursos, o pesquisador acaba trabalhando 
para grandes empresas estrangeiras. 

O curioso é que as pesquisas, na maioria, não são industriali
zadas, não conduzem a nada. Assim, bons físicos, que poderiam 
estar contribuindo efetivamente para o país no ensino, na pes
quisa pura e até na pesquisa aplicada, muitas vezes estão ocupa
dos com problemas insolúveis ou inúteis: é um modo de sabotar 
o nosso desenvolvimento científico, a concorrência nacional e, 
mais grave, os subsídios pagos às indústrias são dedutíveis do 
imposto de renda. Então é o poder público brasileiro que auto
sabota o desenvolvimento científico e o auxílio das universida
des às microempresas, geralmente carentes de recursos para a 
pesquisa. 

JANEIRO/ FEVEREIRO DE 1992 

- O Plano de Competitividade Industrial do atual governo 
oferece empréstimos a indústrias que financiem pesquisas nas uni
versidades e institutos de pesquisa ... 

- É o que eu digo: o governo brasileiro paga para destruir 
a criatividade e o desenvolvimento científico do país. Por que 
as indústrias nacionais e estrangeiras não fazem contratos cedendo 
recursos à universidade para que ela possa trabalhar? Em toda 
a história da tecnologia, os grandes progressos foram conseqüên
cia da ciência pura. Por exemplo, a Fundação Nuffield, na ln..: 
glaterra, auxilia o Laboratório Cavendish, na Universidade de 
Cambridge, e construiu o prédio do laboratório de magnetismo 
e baixas temperaturas sem nenhuma contrapartida específica, em
bora se beneficie indiretamente de tudo. 

- Depois de trabalhar para a Marinha, o senhor se voltou pa
ra a energia nuclear? 

- Em 1945, quando terminei o trabalho para a Marinha, fui 
aos EUA com Wataghin, para escolher um acelerador: a Funda
ção Rockefeller, em reconhecimento à contribuição substancial 
das pesquisas em física e dos trabalhos para a Marinha, resolveu 
doar 75 mil dólares para montarmos um acelerador aqui. A fun
dação sempre patrocinou nossas pesquisas, financiou a vinda de 
Arthur Compton, que já era prêmio Nobel, e de sua equipe de 
raios cósmicos, em 1941, e apoiou uma colaboração com o gru
po do College de France para estudarmos a radiação cósmica du
rante o eclipse total do Sol de 1940, quando tivemos a primeira 
evidência de uma corrente de íons a distâncias da ordem de 1,5 
diâmetros da Terra - fenômeno ligado à chamada camada de 
Van Allen, descoberta muitos anos após. 

Voltei para o Instituto de Física da USP onde, entre 1945 e 1951, 
montei o betatron, que começou a funcionar no dia 1? de maio 
de 1951. Fiquei na USP até 1956. 

... o escândalo da monazita, um acordo secre
to pelo qual o Brasil se comprometia a expor
tar cerca de 70 mil toneladas de monazita, fa
cultando aos EUA o pagamento com sobras de 
trigo ... 

- E quando se afastou da USP, foi para o Instituto de Ener
gia Atômica (IEA) ? 

- Em 1955, com o programa Átomos para a Paz, o Conselho 
Universitário e o Conselho Nacional de Pesquisa resolveram mon
tar um reator no Brasil, e me encarregaram de presidir a comis
são que iria estudar o tipo de reator e criar o IEA, atual Institu
to de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o que aconteceu em 30 
de agosto de 1956. 

- O senhor estava no IEA quando fez parte da Comissão Ma
cional de Energia Nuclear ... 

- Fui nomeado diretor do IEA e fiquei montando o instituto 
até 1961, quando o presidente Jânio Quadros nomeou-me presi
dente da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Quando 
ele renunciou, pedi demissão, mas fui reconduzido por João Gou
lart. Depois da queda de Goulart, fui demitido. Voltei para o 
IEA, cujo diretor era o professor Pieroni. Mas em 1968 tive uma 
briga muito séria com o Pieroni, por causa do sistema militar 
que se instalara no instituto, e pedi demissão da função de chefe 
do grupo de física nuclear. 
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- Quais eram as atividades da CNEN nesse período, desde que 
ela foi criada até o governo Goulart? 

-Até o governo Jânio Quadros eram poucas, porque inicial
mente ela foi criada como uma comissão de energia atômica junto 
ao Conselho Nacional de Pesquisas, para salvaguardar os miné
rios brasileiros que estavam sendo exportados a preço vil para 
os EUA. Era presidida pelo general Bernardino Correia de Ma
tos e seus membros eram pessoas de alto nível, como os profes
sores Joaquim Costa Ribeiro, Elisiário-Távora, Luiz Cintra do 
Prado, João Humberto Maffei, Bernardo Geisel, Cristovão Car
doso, José Leite Lopes e eu, representando a química, a física, 
a geologia e a engenharia, e, pelo Ministério de Relações Exte
riores, o ministro Edmundo Barbosa da Silva. Ao estudar pro
blemas de exportação e importação de minérios, tomamos co
nhecimento do famoso 'escândalo da monazita', um acordo se
creto pelo qual o Brasil se comprometia a exportar cerca de 70 
mil toneladas de monazita, facultando aos Estados Unidos o pa
gamento com sobras de trigo. Essa é uma coisa que só acontece 
no Brasil: o acordo foi assinado, no tempo de Getúlio Vargas, 
por alguém que nem mesmo pertencia ao ltamaraty e que se cha
mava Valentim Bouças. Além do preço incrivelmente baixo (era 
coisa de um dólar pelo conteúdo de um quilo de tório no miné
rio), a monazita contém terras raras e urânio, de valor incalcu
lável. Com base em dados de W.B. Lewis, diretor do Centro Nu
clear de Chalk River (Canadá) e Alvin Weinberg, diretor do La
boratório Nacional de Oak Ridge (EUA), na Conferência de Ge
nebra, de 1955, o valor do tório ou do urânio deveria ser avalia
do em torno de dois mil dólares o quilo. A comissão pediu a ex
pedição de um decreto proibindo a exportação de minério nu
clear no Bra:sil e o rompimento desse acordo, pois seu cumpri
mento implicaria a transferência por exportação do montante de 
todas as nossas jazidas de monazita para o território dos EUA. 
Isso foi em 1946, o presidente era o general Outra. Houve amea
ças: se o Brasil rompesse o acordo, haveria represálias. Mas a 
exportação foi proibida. Em represália, durante alguns anos não 
se podia importar coisas como óleo para bomba de vácuo, me
didores de vácuo, qualquer material que contivesse ródio, índio, 
irídio, disprósio e outros materiais utilizados como detetores de 
nêutrons. A sorte é que conseguimos comprar materiais que con
tinham estes elementos, mas os burocratas da comissão ameri
cana de energia atômica não sabiam. 

Vivíamos uma época de repressão, e nada era 
mais fácil do que cassar um professor, como 
ocorreu na USP, para vergonha da vida univer
sitária brasileira. 

- E montaram o primeiro reator no Brasil ... 
- Em 1955, quando foi resolvido usar o programa Átomos 

para a Paz para montar o reator em São Paulo, a época estava 
favorável. A Comissão de Energia ,Atômica dos EUA daria os 
recursos necessários. Costa Ribeiro, Cintra do Prado, Leite Lo
pes, Goldemberg, na ocasião meu assistente na USP, e eu fomos 
chamados para escolher o tipo de reator. Tínhamos estado na 
Conferência de Genebra, onde pela primeira vez veio a público 
grande parte dos chamados segredos nucleares. Elaboramos as 
características do reator, um reator tipo piscina. 
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- Por que escolheram este tipo de reator? 
- Era o mais barato, o mais seguro, e tinha ainda a vantagem 

de produzir alto fluxo com pequeno consumo de urânio, porque 
o urânio é levemente enriquecido, a 20%; nós achávamos que, 
se o sistema de refrigeração do núcleo fosse alterado, podería
mos trabalhar no reator com um fluxo elevado de nêutrnns, in
dispensável para um país que queira desenvolver um programa 
de energia nuclear autônomo para fins pacíficos. Nenhum rea
tor de piscina explodiu até hoje. 

- O senhor participou da organização do Instituto de Física 
da Unicamp ... 

- Participei no inkio, quando o professor Zeferino Vaz me 
procurou em 1966, dizendo que precisava de pessoas com expe
riência e um certo prestígio no país e no exterior para fazer da 
Unicamp a melhor universidade do país. Resolvemos que o Ins
tituto de Física teria três linhas de pesquisa: altas energias, para 
a qual chamei o Cesar Lattes; estado sólido, para o qual propus 
a contratação de Sérgio Porto; e física nuclear aplicada, sob mi
nha direção. Começamos com o grupo do Lattes, com todo o 
material e todo o apoio de que precisou. Os resultados foram 
excelentes. 

Para implantar a física do estado sólido, Sérgio Porto, que ha
via trabalhado na Universidade Johns Hopkins e nos Laborató
rios Bell, teve carta branca e trouxe vários brasileiros que ha
viam terminado o seu doutoramento nos EUA. Tiveram recur
sos fantásticos e entre 1966 e 1971 construiu-se na Unicamp o 
maior Laboratório de Física do Estado Sólido do hemisfério Sul. 
Pena que o laboratório de cristais, com tudo o que havia de me
lhor e mais perfeito no mundo, ainda não tenha produzido mui
ta coisa. Foi com alguns desses cientistas que surgiu o prpblema 
de dedicação parcial à indústria a que eu me referi e que desen
cadeou o início da crise vivida pela Unicamp no período de 1971 
a 1972. 

- Foi esse problema que o levou a abandonar a Unicamp? 
- Não. Somado a isto, vivíamos uma época de repressão, e 

Qada era mais fácil do que cassar um professor, como ocorreu 
na USP, para vergonha da vida universitária brasileira. Entre 1970 
e 1971, o chefe de gabinete do reitor da Unicamp era um ex
delegado do Departamento da Ordem Política e Social, que ha
via sido seu chefe de gabinete em Brasília. Então começou a vi
gorar em Campinas um clima muito estranho em que os proble
mas fundamentais da universidade eram encarados de um ponto 
de vista puramente político-acadêmico. Um reitor tem que con
viver com as autoridades estaduais e federais para receber verba 
etc. Mas ele não precisaria ser janguista no governo Jango, ja
nista no governo Jânio, nem levar o presidente Castelo Branco 
para lançar a pedra fundamental da Unicamp. Para agradar al
guns militares, passou a nomear professores e assistentes esco
lhidos por critérios muito mais políticos do que acadêmicos, sem 
consulta aos professores titulares. 

- Havia uma brecha na universidade para que esse tipo de con
tratação acontecesse? 

- Havia, porque a universidade ainda não tinha estatuto, os 
professores eram contratados. Para fazer as contratações, foi cria
do o chamado Conselho Científico. Nós entrávamos em contato 
com as universidades, víamos quais as pessoas disponíveis, estu
dávamos os currículos. O conselho era presidido pelo professor 
Gustav Brieger, um homem de integridade absoluta. A crise da 
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Unicamp foi deflagrada com a nomeação de uma professora de 
filosofia transferida de Brasília, sem que o Fausto Castilho fosse 
ouvido. Ele não a recebeu. A situação ficou difícil porque o rei
tor já tinha feito o contrato. Logo depois desse incidente vence
ria o contrato do Castilho. Fui encarregado de analisar seu rela
tório de atividades. Como ele trabalhara muito bem, a comissão 
aprovou por unanimidade a sua recontratação. No dia seguinte, 
no entanto, na reunião do Conselho Universitário, apenas cinco 
dos membros da Comissão de Ensino e Pesquisa votaram como 
na véspera: os professores Brieger, Walter Hadler, Nelson Para
da, José Aristodemo Pinotti e eu. 

- Em que ano foi isso? 
- Fins de 1971. Aí criou-se um problema muito ~ério, porque 

a comissão foi totalmente desautorizada e nós cinco pedimos de
missão. Zeferino não aceitou. Então começaram as fofocas e 
criou-se um clima de cortiço. Todos continuaram lá, com exce
ção de dois: o Brieger e eu. Gustavo Murgel, da Faculdade de 
Medicina, que não concordou com essas manobras do Zeferino, 
demitiu-se também na mesma ocasião. 

- Durante sua carreira o senhor teve a oportunidade de acompa
nhar toda a evolução do conhecimento sobre a energia atómica ... 

- Fui testemunha de uma história muito interessante sobre . 
o nascimento da bomba atômica, num seminário em Cambrid
ge, em setembro de 1939, onde estavam presentes Otto Hahn, 
Niels Bohr, J.A. Wheeler, S. Chandrasekar e, do lado inglês, 
W.B. Lewis, J.D. Cockroft, H. Carmichael, N. Feather e G. He
vesy. Otto Hahn apresentou resultados de seus trabalhos sobre 
fissão, mostrando que deveria ser uma nova fonte de energia, 
e muito grande. As fotos com câmaras de Wilson mostravam que 
a energia era de aproximadamente 200 milhões de elétrons-volts 
por fissão, Otto Hahn e Chandrasekar afirmaram que aquilo po
deria produzir um superexplosivo. Curiosamente, Niels Bohr, 
apoiado pelos ingleses, tentou provar que isso não podia funcio
nar. A Inglaterra não havia entrado na guerra, mas esta às vés-

peras, era 1939. Todos se convenceram de que fazer uma bomba 
com aquilo não tinha sentido. Anos depois, quando se pôde es
tudar a história do Projeto Manhattan, e sobretudo do projeto 
inglês, viu-se que quando Otto Hahn esteve lá, G.P. Thomson 
e alguns ingleses presentes à .reunião já sabfam que era possível, 
estavam trabalhando no assunto, mas precisavam desencorajar 
os alemães. 

Para desencorajar a utilização da energia nu
clear com fins pacíficos, usa-se o pretexto de 
que essa tecnologia é a mesma para fins mili
tares. A idéia é manter o país como um mero 
fornecedor de matéria-prima. 

- Considerando a energia atómica como a única alternativa 
para o problema energético, a que o senhor atribui a resistência 
a ela? 

- Sem dúvida à propaganda norte-americana. Os EUA se su
punham detentores da energia atômica, para fins militares e pa
cíficos. Mas quando estourou a primeira bomba soviética, de
pois a chiJ;iesa, a inglesa e a francesa, viram que não detinham 
segredo nenhum. O que precisavam fazer para impedir que os 
outros países ingressassem também na concorrência internacio
nal? O problema foi resolvido politicamente de uma maneira há
bil: eles reuniram os países produtores de urânio, com exceção 
da Índia, e formaram um grupo, para desencorajar qualquer país 
a utilizar meios autônomos para desenvolver a energia atômica 
para fins pacíficos. Para desencorajar o uso da energia nuclear 
com fins pacíficos, usa-se o pretexto de que essa tecnologia é a 
mesma para fins militares. O objetivo é impedir o esforço civil 
e pacífico. É fácil confundir o leigo, dizendo que a energia atô
mica é perigosa, que mata gente etc. Na realidade, ela cura cân
cer, promove grandes progressos na medicina, na indústria e na 
física, e pode gerar energia elétrica a preço de custo competitivo 
com grande parte dos métodos convencionais, e sem os prejuí
zos à ecologia. Dos trabalhos com energia atômica é que nasce
ram o transístor, o laser. De modo que a idéia é manter o país 
subdesenvolvido, um mero fornecedor de matéria-prima. 

- Nessa perspectiva, como vê o acordo Brasil-Alemanha? 
- Sou e sempre fui contrário, porque implica importar tecno-

logia do exterior por um preço absurdo. Além disso, forçou o 
Brasil a entrar na linha do urânio enriquecido. Quando o acor
do foi feito, não tínhamos nenhum método de enriquecimento 
e nossa produção de energia ficaria totalmente dependente do 
fornecimento exterior. A Alemanha nos forneceu o método de 
enriquecimento do urânio por jatos centrífugos - um método 
absurdo, desacreditado já na época do acordo, e que o passar 
dos anos confirmou ser extremamente caro, ineficiente e obsole
to. Agora, graças a Deus, ao IPEN e ao grupo da Marinha no 
tempo em que a CNEN era presidida pelo dr. Rex Nazaré Alves, 
e a Ivo Jordan, do IPT, foi possível desenvolver a tecnologia e 
hoje somos independentes. Se concluirmos um reator alemão, 
podemos alimentá-lo com urânio nosso. Mas como a coisa foi 
planejada, o Brasil teria o seu parque industrial subordinado ao 

Marcelo Damy (à esquerda) junto aos físicos Roberto Salmeron e Amélia Hamburger. país fornecedor de combustível. ■ 
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É BOM SABER 

A VIDA NO ESPACO 

Num indivíduo adulto de 70 kg em re
pouso, o coração ejeta cerca de cin

co litros de sangue a cada minuto. O san
gue percorre um longo caminho através das 
artérias e arteríolas, até chegar aos capila
res. Ali o sangue rico em oxigênio alimen
ta as células, recebe o dióxido de Garbono 
e outros produtos do metabolismo celular, 
toma o sentido inverso e, através de vênu
las e veias, retorna ao coração. Este per
curso é chamado de circulação sistêmica. 
Do coração, o sangue vai aos pulmões, on
de se processará a troca de .gás carbônico 
por oxigênio, chamada hematose. Este ca
minho coração-pulmão-coração é chama
do de circulação pulmonar. Na presença da 
gravidade, como o sangue tende a se acu
mular nos pés e nas pernas, as contrações 
musculares ajudam a remeter o sangue dos 
membros inferiores de volta ao coração. 

Esta é a fisiologia humana na Terra, que 
difere bastante da fisiologia humana no es
paço. Em ambientes sem gravidade, os flui
dos corporais, incluindo o sangue, sofrem 
uma redistribuição ao longo do corpo. Há 
um acúmulo de líquido no tórax, no pes
coço e na cabeça ( "fluids shift toward the 
head'"), o que os astronautas vivenciam co
mo se tivessem que suportar o peso de um 
elefante na porção superior do corpo. As 
investigações sugerem que o processo de 
adaptação ao ambiente da microgravida
de ocorre nas primeiras horas, atingindo 
um máximo de 24 horas para se comple
tar. De três a cinco dias, o coração atinge 
um novo estado de funcionamento. 

Essa redistribuição de fluidos corporais 
dá origem à síndrome chamada "puffy
head" ou ''bird-legs". Os astronautas re
portam que, durante os vôos espaciais, a 
cabeça e o pescoço sofrem de edema e ru
bor, acompanhados de congestão nasal e 
dos seios paranasais. As pernas diminuem 
de volume, se comparadas às medidas que 
tinham antes da partida da nave espacial. 
Outra conseqüência conhecida é o aumen
to de volume do coração, que se expande 
para manejar o aumento de volume do san
gue que se desviou da porção inferior para 
a porção superior do corpo. Imediatamen
te, os astronautas diminuem a ingestão de 
água, por inibição do estímulo à sede, e au
mentam o débito urinário, uma vez que o 
rim interpreta essa adaptação como um au
mento real da quantidade de líquido cor
poral. Os dois mecanismos compensatórios 
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(1) Na Terra o sangue tende a se acumular nos membros inferiores. (2) Imediatamente após entrar na microgravidade 
o sangue se desvia para a porção superior do corpo. (3) Após três ou quatro dias o corpo se adapta à microgravidade 
e mecanismos compensatórios diminuem o volume sangüíneo. (4) Na reentrada na Terra (1-G) o sangue se desvia da 
parte superior. 

somados diminuem a quantidade de flui
dos e de eletrólitos no corpo, o que reduz 
o volume total de sangue circulante. Nesse 
momento, todo o processo se inverte, ou 
seja, o coração deverá trabalhar com um 
volume de sangue menor e, portanto, di
minui de tamanho. Essas adaptações do sis
tema cardiovascular à microgravidade per
mitem aos astronautas sobreviver no espa
ço e realizar as suas tarefas. 

O problema ressurge quando a nave es
pacial retorna à Terra e a gravidade volta 
a atuar sobre o corpo humano. Ocorre en
tão um f enômeno análogo ao que se passa 
com uma pessoa que se levanta de uma ca
deira ou de uma cama. A gravidade força 
o sangue a procurar as extremidades inf e
riores, em direção às pernas e aos pés. No 
momento de reentrada, que significa pas
sar da microgravidade para ·a gravidade 1-G 

da Terra, o sangue é redistribuído de ma
neira inversa, indo da parte superior para 
a parte inferior do corpo. Há, todavia, me
nos sangue disponível, devido aos mecanis
mos compensatórios já explicados. Esta es
cassez de sangue é chamada de hipovole
mia. O organismo reage através do aumen
to da freqüência cardíaca, isto é, do núme
ro de batimentos por minuto. A pressão ar
terial diminui e a capacidade de exercício 
física fica reduzida. O sistema cardiovas
cular só retorna ao seu funcionamento nor
mal após alguns dias. 

THAIS RUSSOMANO 
MESTRE EM MEDICINA AEROESPACIAL, OHIO, EUA 
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O BNDES 
POR QUEM 

CONHECE BEM 
O BNDES. 

"Aqui no 
BNDES o tele
fone não pára. 

É gente que 
quer financiamento para modernizar 
sua empresa, outros querem financia
mentos para comprar máquinas 
agrícolas, perguntam sobre ex
portação e sobre a Finame. 

Eu, modéstia à parte, sei di
reitinho o que o BNDES faz. 

De tanto atender liga
ções, sei que o BNDES 
tem financiamento para 
as empresas produzirem 
melhor, ficarem mais 
competitivas. O Banco também é o 
responsável pelo Programa de Privati
zação que está sendo feito no País. 

Por essa mesa tele
fônica também já 
passaram muitas liga
ções para tratar de 

controle da po
luição e preser
vação do meio 
ambiente. 

SISTEMA B 

Aliás, eu sou 
testemunha 
de que essa 
preocupação já 
existia no BNDES muito antes do 
assunto virar moda. 

A Finame é outra coisa que 
as pessoas confundem, pensam 
que é financiamento dos outros 
bancos. Nada disso. A Finame é 
uma empresa do BNDES. Ela fi

nancia equipamentos para 
a indústria e para a agri
cultura com recursos do 
BNDES. A rede bancária 
apenas repassa esses re

cursos. É por isso que, para ter um fi
nanciamento da Finame, basta ir até 
a agência mais próxima. Simples. não é? 

Mas sabe do que 
eu mais gosto nesse 
meu trabalho? É que 
quando vejo uma em
presa dando cer
to, sei que tive 
um pouquinho a 
ver com isso''. 

BNDES 

FINAME 

BNDESPAR 

RIO DE JANEIRO: Av. República do Chile, 100 - Tels.: (021) 277-7455/277-7081/27~7284 - CEP 20139 
BRASÍLIA: Setor Bancário Sul - Conj. 1 - Bloco E - 13? andar - Tel.: (061) 225-4350 - CEP 70070 

SÃO PAUW: Av. Paulista, 460 - 13? andar - Tel.: (011) 251-5055 - CEP 01310 . 
RECIFE: Rua Riachuelo, 105 - 7? andar - Tel.: (081) 231-0200 - CEP 50000 



É ER 

MACRÕFITOS AQUÁTICOS: CENTROS DE DIVERSIDADE 

E m seu livro Water plants of the world 
(Plantas aquáticas do mundo, Haia, 

Dr. Jumk Pub., 1974) o pesquisador suíço 
Christopher Cook definiu os macrófitos 
aquáticos como "um grupo de plantas, cu
jas partes ativas para a fotossíntese se en
contram, temporária ou permanentemen
te, submersas ou flutuantes e que são visí
veis a olho nu". Neste trabalho, amplia
mos sua definição, incluindo no grupo al
gumas espécies de mata ciliar (galeria), for
mação florestal que acompanha os veios ou 
cursos d'água. Tal inclusão se deve ao fa
to de que essas espécies suportam altera
ções sazonais em nível d'água subterrâ~ea 
ou superficial, tanto em ambientes !óticos 
(águas correntes) quanto em ambientes lên
ticos (águas· paradas). 

Os macrófitos aquáticos ocorrem em vá
rios hábitats, que podem ser englobados 
numa definição abrangente - a de áreas 
úmidas. Segundo a convenção estabeleci
da em Ramsar (Irã) em 1971, úmidas são 
as áreas de pântano, brejo, turfeiras ou de 
águas naturais ou artificiais, permanentes 
ou temp.orárias, correntes ou pairadas, do-
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ces, salobras ou salgadas, incluindo áreas 
marinhas cuja maré baixa não exceda seis 
metros. Tais áreas abrangem ainda banha
dos, manguezais, veredas (hidrosseres), 
campos úmidos, igapós, igarapés, várzeas, 
lagos, lagoas, cursos d'água, estuários, del
tas, reservatórios, açudes, florestas palu
dosas, campos de arroz, terras irrigadas e 
outros. 

A importância dessas espécies aquáticas 
se deve à alta capacidade de crescimento 
e produção de biomassa, que pode ser uti
lizada como forragem para o gado e fonte 
para biogás, graças à fermentação anaeró
bica de suas partes aéreas. Algumas espé
cies - gramíneas, principalmente - po
dem ser empregadas no controle da erosão 
hídrica; outras, como os aguapés, facilitam 
a incorporação de minerais, em especial ni
trogênio e potássio, ao solo. Podem tam
bém ser utilizadas como bioindicadores da 
qualidade da água superficial e na orna
mentação de aquários. Entretanto, ao par
ticiparem do metabolismo dos ecossistemas 
aquáticos, favorecem a formação de hábi
tats propícios ao desenvolvimento de veto-

res de doenças de veiculação hídrica, co
mo dengue, esquistossomose e malária. 

A diversidade biológica (biodiversidade) 
pode ser definida como "a riqueza de es
pécies de uma biocenose", ou seja, do gru
pamento de seres vivos reunidos pela atra
ção não-recíproca exercida entre eles pelos 
fatores do meio. O que caracteriza cada 
grupamento é a sua composição específi
ca, a existência de f enômenos de interde
pendência e o espaço físico - ou biótopo 
- que ocupa. 

O termo 'centro de diversidade' foi cria
do pelo geneticista russo Nikolai Vavilov 
(cf. 'The origin, variation, imunity and 
breeding of cultivated plants' em Chroni
ca botanica vol. 13) para plantas cultiva
das. Refere-se à "área onde existe um sis
tema composto por um centro de origem 
e por um não-centro, do qual as ativida
des de domesticação foram dispersadas pa
ra áreas distantes, quando a agricultura te
ve origem". 

Foi o pesquisador norte-americano Jack 
Harlam (em 'Agricultura! origins: centers 
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and noncenters', Science n? 174) quem de
senvolveu a idéia de 'centros', isto é, de 
áreas onde a agricultura teria se originado. 
Segundo Harlam, isso aconteceu em ape
nas três áreas. Cada uma delas estaria as
sociada a um 'não-centro' difuso e distan
te. Os centros seriam então as áreas onde 
as plantas atualmente cultivadas são as 
mesmas que ali tiveram sua origem. 

A definição pode ser estendida às espé
cies aquáticas selvagens com a finalidade 
de delimitar os 'centros de diversidade' dos 
macrófitos aquáticos e de preservar in situ 
populações de interesse econômico e/ ou 
ecológico. A indicação dessas áreas pode
rá também contribuir para a definição de 
locais prioritários para coleta, bem como 
para subsidiar propostas de zoneamento 
ambiental e vegetacional. 

Essas áreas, especialmente as lagoas lito
râneas, manguezais e lagoas às margens de 
rios, cujas comunidades animais e vegetais 
são específicas, têm importância ecológi
ca fundamental como áreas de transição 
entre os ecossistemas aquáticos e os terres
tres. Suas relações com os fatores abióti
cos (clima, características do solo e da água 
etc.) precisam ser mais bem estudadas, pois 
está em jogo uma alta diversidade e pro
missora produtividade biológica. 

A vegetação aquática é 
Ludwlgia,Salvinia,Ca 
minante e de maior port 
eia). A lagoa fica a 50 
chuvas (novembro/mar 
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A piscicultura, o manejo sustentado da 
vegetação e da fauna, a recomposição de 
áreas degradadas pelo uso de espécies adap
tadas e/ ou tolerantes aos diversos ambien
tes são algumas das inúmeras possibilida
des de exploração equilibrada e racional . 
dos recursos naturais desses ambientes. 

Tanto a florística, por meio de dados dis
poníveis dos inventários realizados até o 
presente em várias áreas úmidas brasilei
ras, quanto a confecção de floras (conjun
tos de espécies conhecidas em uma certa 
área durante determinado tempo) têm con
tribuído para o conhecimento da distribui
ção geográfica das espécies de macrófitos 
aquáticos e para a delimitação de suas áreas 
endêmicas. Desta forma, existem indica
ções de locais que poderiam constituir 'cen
tros de diversidade' para esse grupo de ve
getais. 

Utilizando-se como critérios os dados mi
méricos dos inventários florísticos, o gradi
ente ambiental, os diferentes tipos de ecos
sistemas, a altitude, a latitude, as caracte
rísticas físico-químicas da água, a produ
ção de biomassa e a diversidade específi
ca, pode-se fazer uma aproximação e indi
car como possíveis centros de diversidade 
de macrófitos aquáticos as seguintes áreas: 

• 1. Pantanal matogrossense (55° 00'- 59º 
00'W a 16º 00' - 22º 00' S), incluindo trechos 
dos rios Paraguai, Cuiabá, São Lourenço, 
Taquari, Aquidauana, Miranda e Nabile
que (foto 1); 
• 2. Litoral do Rio Grande do Sul (49º 30'-
53º 40'W a 29º 02'- 33º 43' S), incluindo as 
lagoas Mirim, Mangueira, dos Patos, do 
Peixe, dos Quadros e ltapeva (foto 2); 
• 3. Bacia do rio São Francisco (44º 00'-47º 
00'W a 14º 37'- 20º 23'S), das nascentes até 
o encontro com o rio Verde Grande, in
cluindo as lagoas marginais a este e os rios 
das Velhas, Cipó, Paraopeba e Pardo (fo
to 3); 
• 4. Rio Amazonas (46º 00'- 66° 00'W a 00º 
00'- 04º 00'S) e trechos dos rios Negro, So
limões, Purus, Madeira, Tapajós, Trom
betas, Xingu e Jari, ilha de Marajó e ar
quipélago de Anavilhanas (foto 4). 

GILBERTO PEDRALLI 

SETOR DE RECURSOS DA TERRA, 
FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS 

, 
de ocorrência de muitos macrófitos aqué

ígaràpés. O rio se comunica com inúmeras 
ntre os ecossistemas terrestres e aquáticos. 
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É BOM SABER 

O BRASIL NA ERA ESPACIAL 

Logotipo do Ano Internacional do Espaço, proclamado pela 
ONU, que prevê dezenas de eventos em inúmeros países. 

1992 é o Ano Internacional do Es
paço, proclamado pela Orga

nização das Nações Unidas {ONU). Há 35 
anos, a ex-União das Repúblicas Socialis
tas Soviéticas {URSS) lançava o Sputnik /, 
primeiro satélite artificial da Terra, para as
sombro da humanidade e desespero dos Es
tados Unidos (EUA), alvo, a partir de en
tão, dos poderosos foguetes intercontinen
tais 'vermelhos' que inauguravam a era es
pacial. Há 25 anos, era assinado o tratado 
sobre 'Princípios reguladores das ativida
des dos Estados no espaço cósmico, inclu
sive na Lua e demais corpos celestes', a car
ta básica da conquista espacial. 

Este imprevisível 1992 pode ser também 
o ano de fundação da Agência Espacial 
Brasileira, civil. Esboçada por grupo de tra
balho criado pelo presidente Fernando Col
lor em 5 de dezembro passado, ela deve de
colar do Palácio do Planalto, já em forma 
de projeto de lei, para aterrissar no Con
gresso Nacional e ser aprovada rapidamen
te. Assim, poderá ser exibida na Conferên
cia das Nações Unidas sobre Meio Ambien
te e Desenvolvimento {EC0-92) como pro
va das intenções pacíficas do Brasil, refor
çando sua abdicação às armas nucleares. 

Até há pouco, o governo brasileiro pre
tendia abrir o histórico evento, convidan
do os presidentes e chefes de governo de 
todo o mundo a comemorarem conosco o 
lançamento de nosso primeiro satélite. 
Mas, sem recursos previstos no orçamen
to da União, o lançamento não pôde ser · 
marcado para antes da EC0-92, em junho. 
A criação da agência espacial civil deverá 
ser a nossa principal atração. Isto, se não. 
se atrasar, como todas as nossas outras ini
ciativas espaciais. 
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Panorama visto do espaço 
Hoje, só satélites de telecomunicações -

o maior negócio espacial - há mais de 200. 
Eles acompanham a rotação do nosso pla
neta na privilegiada órbita geoestacionária 
já definida como recurso natural da Ter
ra, porque por ela passa o maior fluxo de 
transmissões de dados, de tevê e de ligações 
telefônicas. Mas muitas outras centenas de 
objetos espaciais criados pelo homem po
dem ser contabilizados, neste momento, 
orientando aviões e navios, monitorando 
mudanças na face da Terra, detectando as 
riquezas ocultas no solo e subsolo, nas flo
restas, rios e mares, espionando os arsenais 
e a movimentação de tropas. Impossível 
imaginar a civilização humana, hoje, sem 
o concurso dos satélites. 

Tanto que mais de sete mil detritos es
paciais monitorados da Terra perambulam 
nas principais órbitas terrestres, confirman
do que o homem é um fazedor de lixo e exi
gindo medidas preventivas para evitar a 
formação de uma crosta de carcaças, res
tos de foguetes e pedaços de satélites, ca
pazes de prejudicar seriamente as próximas 
e ainda mais caras etapas da corrida espa
cial. Como a imprensa tem noticiado, tor
nam-se freqüentes as manobras dos ônibus 
espaciais para se desviarem de escombros 
soltos no espaço. No Congresso Interna
cional de Astronáutica, em outubro de 
1991, em Montreal, Canadá, não foram 
poucos os especialistas que insistiram na 

criação de um acordo que comprometa as 
potências espaciais no esforço de realiza
rem a primeira grande faxina ao redor da 
Terra, reduzindo o número de objetos es
paciais inúteis e perigosos. Se podem cau
sar pesados danos às naves e satélites do 
Primeiro Mundo, que dirá aos suados ar
tefatos do Terceiro Mundo. 

Grandes projetos espaciais previstos pa
ra os anos 90 voltam-se tanto para vascu
lhar o sistema solar e as profundezas cós
micas como para conhecer melhor a Ter
ra. No Congresso dos EUA, acirra-se a lu
ta em torno da projetada estação espacial 
Freedom, que já tem acordo de parceria as
sinado com a Agência Espacial Européia, 
Japão e Canadá. O custo de sua última ver
são, a mais econômica, beira 30 bilhões de 
dólares. Esta versão é inócua para a ciên
cia, afirmam sociedades científicas ameri
canas, propondo cancelar a estação. Mas 
ela é a primeira fase do grandioso sonho 
do establishment espacial americano de ga
rantir ricas encomendas até perto do ano 
2030, com o retorno à Lua 'para ficar', com 
base humana permanente, e a expedição 
tripulada a Marte. A cultura 'espacial' dos 
EUA, formada nos tempos da guerra fria 
e da competição por prestígio com a ex
URSS, ainda é inseparável de proezas sen
sacionais como o desembarque do homem 
na Lua, em 1969, efetuado pelo projeto 
Apollo, logo abandonado no início dos 
anos 70, quando ficou evidente que já não 

Estação Freedom, o maior projeto espacial hoje, contestado por sociedades científicas americanas, é definido como pri
meira etapa do retorno à Lua, 'para ficar'. 
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empolgava a opinião pública. Em julho de 
1989, ao anunciar a volta à Lua e a viagem 
a Marte, o presidente George Bush tentou 
coroar seu governo com um novo projeto 
Apollo, ainda mais fantástico. Mas, o fim 
do 'inferno' soviético, a clara erosão da ca
pacidade competitiva da indústria ameri
cana e a dura realidade da recessão atual 
estão obrigando os EUA a olharem para o 
espaço com a visão ortodoxa do puro e sim
ples custo-benefício. Os japoneses, que 
sempre tiveram esta equação em alta con
ta, despontam como potência espacial, 
criando o H-2, foguete de novíssima gera
ção, e o Hope, seu ônibus espacial, para 
explorar a Lua e aproveitar, antes dos ou
tros, as vantagens industriais do espaço. 
Nas ex-repúblicas soviéticas, desesperado 
esforço é empreendido, calcado sobretudo 
na cooperação internacional, para impedir 
a ruína de um programa outrora podero
so. A Agência Espacial Européia, lideran
do com os foguetes Ariane o mercado de 
lançamentos espaciais - avaliado em sete 
bilhões dólares - , ajusta seus planos de 
longo alcance (construção do super-Ariane 
5, do ônibus tripulado Hermes e da plata
forma polar Columbus, entre outros) às di
ficuldades econômicas atuais, mas não abre 
mão das metas de capacitação e autonomia 
completa. Há muito o que ganhar. Estu
do sobre os efeitos econômicos indiretos 
dos programas europeus, de abril de 1991, 
registra que cada dólar (europeu) aplicado 
na indústria espacial gerou 3,2 em frutos 
econômicos. Enquanto isto, pesquisa pu
blicada na revista Nature (vol. 355, p . 106) 
revela que cada dólar aplicado na NASA 
rendeu para a indústria mais que o dobro 
(2,1 vezes). 

Notam-se, assim, a despeito das crises, 
tendências positivas no grande painel da po
lítica espacial: crescem os interesses econô
micos , tecnológicos e científicos, que pas
sam a exigir e buscar novas formas de coo
peração, enquanto entram em profunda cri
se as prioridades de segurança e obsessões 
estratégico-militares que imperavam nas dé
cadas do confronto entre EUA e URSS. 

Onde está o Brasil na era espacial? 
Nestes 35 anos, dos milhares de objetos 

postos em órbita pelo homem, nenhum é 
brasileiro. Por quê? Esta questão ainda não 
foi devidamente estudada. Vamos esboçar 
algumas indicações. Muito cedo, no Bra
sil, houve quem se interessasse pelo espa
ço. Já em 1957, antes do Sputnik, dois es
tudantes do Instituto Tecnológico da Ae
ronáutica (ITA), em São José dos Campos 
(SP), Fernando de Mendonça e Júlio AI-
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Desenho do ônibus espacial europeu Hermes. Os aviões espaciais, que tanto podem voar na atmosfera como no espaço 
cósmico, são vistos como os veículos do futuro. 

berto de Morais Coutinho, construíram, 
com ajuda americana, uma estação para re
ceber sinais dos satélites Vanguard, da Ma
rinha dos EUA. O Grupo de Organização 
da Comissão Nacional de Atividades Es
paciais (GOCNAE), nossa primeira institui
ção do setor, surgiu em 3 de agosto de 1961, 
como unidade do CNPq, criada pelo pre
sidente Jânio Quadros, três semanas antes 
de sua renúncia. Em 1963, realizou-se em 
São Paulo a Exposição Internacional de 
Aeronáutica e Espaço, com presença ame
ricana e soviética, e a CNAE, já assim cha
mada, firmou convênio com a NASA para 
divulgar a ciência espacial. Em junho de 
1964, meses após o golpe militar, o Minis
tério da Aeronáutica criou o Grupo Exe
cutivo de Trabalho e Estudos de Projetos 
Espaciais (Getepe) , que, em 15 de dezem
bro de 1965 , inaugurou o Centro de Lan
çamento de Foguetes da Barreira do Infer
no (CLFBI), em Natal, lançando um peque
no foguete americano, em operação que 
reunia a CNAE, o Ministério da Aeronáu
tica e a NASA. Esta base tornou-se, então, 
a mais ativa do hemisfério Sul, lançando 
foguetes estrangeiros. Na época, a CNAE 
contratou a empresa Avibrás, de São José 
dos Campos, para desenvolver foguetes, 
mas logo a Aeronáutica assumiu esse con
trato. A Avibrás construiu foguetes, que 
deram origem à série Sonda, desenvolvida 
pela Aeronáutica através do Getepe, depois 
convertido no atual Instituto de Aeronáu
tica e Espaço (IAE) do Centro Técnico Ae-

roespacial (CTA). Em 20 de janeiro de 1971, 
o general Emílio Garrastazu Médici, chefe 
do governo, criou a Comissão Brasileira de 
Atividades Espaciais (Cobae), presidida pe
lo chefe do Estado Maior das Forças Ar
madas (EMFA), para assessorar o presiden
te da República. Meses depois, em 22 de 
abril, substituiu a CNAE pelo Instituto de 
Pesquisas Espaciais (lnpe), também subor
dinado ao CNPq, mas definido como 
"principal órgão de execução para o desen
volvimento das pesquisas espaciais, no âm
bito civil, de acordo com orientação da Co
bae''. Com isto, o setor espacial passou a 
ser diretamente comandado pela área mi
litar. Os governos militares, aliás, estive
ram atentos ao avanço das aplicações es
paciais. Em 1965 , o Brasil associou-se ao 
consórcio Intelsat , formado em 1964 nos 
EUA. Em 1966, na trilha dos primeiros sa
télites meteorológicos americanos, criamos 
o projeto Meteorologia por Satélite (Me
sa), que instalou rede de estações recepto
ras de dados em diversos pontos do país . 
Em 1967, iniciou o projeto Sensoriamento 
Remoto (SERE), baseado na então recente 
experiência dos EUA, que acabou produ
zindo, em 1969, os projetos Radar da Ama
zônia (Radam), completa radiografia da 
Amazônia brasileira, e o Radam-Brasil, 
mapeamento do país de corpo inteiro por 
radar. Também não subestimamos a neces
sidade de formação de pessoal. Em cinco 
anos, de 1966 a 1972, o Projeto Porvir for
mou 150 mestres e 50 doutores em área de 
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É BOM SABER 

Primeiro satélite brasileiro sendo testado no Laboratório de Integração e Testes, do ln- Especialistas do lnpe trabalham no modelo de engenharia do SC0-1. 
pe. O SC0-1 já poderia estar em órbita, mas deve ser lançado este ano, se não houver 
novos atrasos. 

pesquisa e uso do espaço. O mesmo êxito 
não teve, porém, o Projeto Satélite A van
çado de Comunicações Interdisciplinares 
(Saci), lançado em 1968 para implantar um 
sistema nacional de teleducação, com fi
nanciamento dos EUA. De 1973 a 1975, em 
experiência no Rio Grande do Norte, o Saci 
chegou a envolver 500 escolas, 20 mil alu
nos e dois mil professores. Em 1974, o sa
télite A TSs6, da NASA, participou dele com 
meia hora de emissões diárias. O Saci de
veria abranger as escolas de primeiro grau 
do Nordeste e depois expandir-se para o 
resto do país. Mas, estranhamente, em 
1975, foi transferido ao governo do Rio 
Grande do Norte e terminou fora do ar. 
Só em 1977, num seminário promovido pe
la Cobae no lnpe, surgiu oficialmente a 
idéia de se construir um satélite brasileiro. 
Em 1979, foi lançada a 'Missão Espacial 
Completa Brasileira' (MECB), com a meta 
de capacitar o país no ciclo completo da ati
vidade espacial. A MECB compreende a 
construção de quatro satélites - dois de 
coletas de dados (SCD-1 e SCD-2) e dois de 
sensoriamento remoto -, a serem lança
dos por foguete construído aqui, o Veícu
lo Lançador de Satélite (VLS), a partir de 
base própria de lançamento, a ser construí
da em Alcântara, no Maranhão. Os satéli
tes ficaram a cargo do Inpe, o VLS e a ba
se, a cargo da Aeronáutica. 

Em 1988, o Brasil assumiu seu segundo 
grande projeto espacial, ao firmar com a 
China acordo inédito e exemplar de coo
peração em alta tecnologia entre países do 
Terceiro Mundo. O acordo uniu a Acade-
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mia Chinesa de Tecnologia Espacial e o In
pe no programa Satélite Sino-Brasileiro de 
Recursos Terrestres (CBERS), que deve 
construir dois satélites de sensoriamento re
moto para atender as respectivas necessi
dades nacionais, mas também para com
petir no mercado mundial. O CBERS foi 
orçado em 150milhões de dólares, entran
do a China com 105 milhões de dólares 
(70%) e o Brasil, com 45 milhões de dóla
res (30%). 

Nosso primeiro satélite 
A MECB nasceu sem orçamento garan

tido, dependendo a cada ano das disponi
bilidades do Tesouro. Aprovado em 1980, 
só recebeu seus primeiros recursos em 1982. 
Assim começaram os atrasos. Pensado de 
início para 1986, o SCD-1 teve seu lança
mento adiado para 1989. Em 1988, ele es
tava quase pronto, ao contrário do VLS, já 
então sob bloqueio tecnológico dos países 
industrializados. Diante disso, o diretor ge
ral do Inpe na época, Marco Antonio 
Raupp, propôs o lançamento do SCD-1 por 
satélite estrangeiro. A idéia, embora lógi
ca, só lhe trouxe dissabores, inclusive o de 
ser demitido em janeiro de 1989. O caso 
mostrou o peso do setor da Aeronáutica 
que defendia a integralidade da MECB: o 
SCD-1, quase pronto, deveria ser retarda
do para aguardar a conclusão do VLS. Em 
1990, porém, o recém-empossado governo 
Collor mudou este quadro, resgatando a 
proposta de lançar o SCD-1 por foguete es
trangeiro. Na licitação internacional para 
escolha do foguete havia propostas com e 

sem transferência de tecnologia. Quem pro
metia repasse tecnológico era o consórcio 
liderado pela empresa Glavkosmos, da ex
URSS, com a empresa americana Space 
Commerce e a brasileira Elebra. A Cobae, 
em janeiro de 1991, deu-lhe parecer favo
rável. Afinal, a Glavkosmos oferecia assis
tência tanto para o VLS como para a base 
de Alcântara. Mas, o presidente Collor já 
havia dito que a decisão da concorrência 
seria 'política' e não técnica. Ele estava em
penhado em se aproximar dos EUA. Isto 
resultou na aprovação da proposta da em
presa americana Orbital Sciences Corpora
tion, representante do foguete Pegasus, 
mais barata, mas sem contrapartida tecno
lógica. A decisão foi polêmica também por 
outro motivo: diferentemente dos foguetes 
convencionais que partem de terra, em po
sição horizontal, o Pegasus é lançado da 
asa de um avião em vôo, método novo, tes
tado apenas duas vezes, numa delas deixan
do a desejar. Até início de março de 1992, 
o anunciado contrato com a Orbital Scien
ces, após vários adiamentos, ainda não ha
via sido assinado. Dificuldade principal: os 
recursos nece~sários (11,5 milhões de dóla
res) não foram previstos no orçamento da 
União. Esse atraso inviabiliza o lançamento 
do SCD-1 antes da ECO-92, em junho. Ain
da assim, o gerente do projeto, Carlos 
Eduardo Santana, está feliz. A seu ver, o 
lançamento, mesmo por veículo estrangei
ro, é tecnicamente útil ao Brasil. "Só com 
o lançamento do satélite poderemos ava
liar a qualidade do projeto, fabricação e 
teste do satélite", afirma ele. 
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Nosso veículo lançador 
Os construtores do VLS garantem que ele 

tem e sempre teve fins estritamente pacífi
cos. Mas os sete grandes países industria
lizados (G-7) têm outra opinião. Em 1977, 

por meio de seu acordo informal, o Regi
me de Controle da Tecnologia de Mísseis 
(Missile Technology Control Regime -
MTCR), eles resolveram que o VLS é amea
ça de proliferação de mísseis militares ca
pazes de conduzir armas nucleares a gran
des distâncias e não deve ser construído . 
A partir de então, se fecharam para o Bra
sil as possibilidades de compra não só de 
tecnologia sensível para o VLS, mas tam
bém de simples componentes. Este blo
queio, que atrasou o projeto em vários 
anos, foi denunciado no Congresso Inter
nacional de Astronáutica, em Montreal, em 
outubro de 1991, pelo próprio engenheiro
chefe do projeto, Jayme Boscov (ver 'Bra
sil ainda não perdeu o bonde' nesta edição). 
O encontro de Montreal pôde conhecer em 
detalhes o projeto, graças à exposição de 
Boscov e ao texto em inglês, vendido na sa
la de impressos do evento por apenas 3,5 

dólares. Curiosamente, no Brasil, o VLS 

continua quase desconhecido . A palestra e 
as muitas entrevistas à imprensa mundial 
que Boscov deu em Montreal, autorizado 
com certeza por seus superiores da Aero
náutica, indicam clara mudança de postu
ra. O VLS deixou de ser segredo militar, co
mo o foi em passado recente. Isto se har
moniza com o esforço do governo Collor 
de demonstrar - aos EUA, em especial -
o compromisso do Brasil com o uso exclu
sivamente pacífico da energia nuclear e de 
todas as tecnologias sensíveis. O presiden
te da Argentina, Carlos Menem, também 
revela essa preocupação. Mas tal radicalis
mo é desastroso para seu país. Num ato pú
blico internacional, em 10 de fevereiro úl
timo, com a presença até mesmo de um 
subsecretário de Defesa dos EUA, Menem 
literalmente enterrou o projeto Condor II, 
conduzido pela Força Aérea Argentina, já 
bem mais adiantado que o do Brasil na 
construção de foguete, mas de conhecida 
destinação militar. Não é um bom exem
plo. Para assumir inequívoco compromis
so com a paz, não é preciso abdicar do es
forço de criar tecnologia de ponta; basta 
apenas usá-la, de fato, em favor da paz. 

Nossa base de lançamentos 
O Centro de Lançamento de Alcântara, 

no Maranhão, situa-se a dois graus ao sul 
da linha do equador. Sua privilegiada lo
calização lhe dá consideráveis vantagens 
econômicas e técnicas sobre a das bases de 
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Foguete Ariane, líder do mercado mundial de lançamentos espaciais, sempre lançado da base de Kourou, na Guiana 
Francesa, vizinha do Brasil ao norte. 

lançamento já existentes. Ela oferece con
dições tão boas ou até melhores que a 've
terana' base de Kourou, na Guiana Fran
cesa, a cinco graus ao norte do equador, 
inaugurada em 1968, hoje líder do fluxo 
mundial de lançamentos e em breve com 
capacidade ampliada. 

Estima-se que os lançamentos em Alcân
tara possam ser até 30% mais econômicos 
que os de outras bases. Essa economia con
siderável se deve ao fato de que quanto 
mais próximo da linha do equador é feito 
o lançamento, maior o impulso que a ro
tação da Terra imprime ao foguete e, por 
conseqüência, menor o gasto de combus
tível. 

As principais obras do Setor de Coman
do e Controle e do Setor de Preparação e 
Lançamento da base estão em fase avan
çada de construção ou já foram concluí
das. Partes da infra-estrutura, como o ei
xo viário e a estrutura elétrica de alta-ten-

são, ainda deverão ser iniciadas. Os siste
mas essenciais à operacionalidade - tra
jetografia, telemetria, telecomunicações -
estão em diferentes estágios de implanta
ção, alguns já operando e outros em fase 
de homologação. "Para estar em condições 
de realizar o lançamento de veículos lan
çadores de satélites deverão ser completa
das ainda várias obras, instalações e siste
mas que demandam pelo menos dois anos 
de trabalho e invé~timento da ordem de 
cem milhões de dólares", explica o briga
deiro-do-ar José Marconi de Almeida San
tos, vice-presidente executivo da Cobae. 

Uma das principais tarefas da nossa 
agência espacial civil será criar um consór
cio de empresas nacionais e estrangeiras pa
ra investir na conclusão da base de Alcân
tara e em seu aproveitamento comercial. 
Quem primeiro anunciou publicamente es
sa idéia foi o ministro da Aeronáutica, bri
gadeiro Sócrates da Costa Monteiro, em 11 
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ACELERADA FASE DE DETERIORAÇÃO 

Na opinião de João Steiner, do Instituto Astronômico e Geofísico da USP, o 
programa espacial brasileiro, a rigor, não existe. Para ele, o que existe são algu
mas atividades isoladas. Um programa de fato exigiria, entre outras coisas, me
tas, cronogramas, recursos suficientes e continuados, além de equipes capazes e 
motivadas. "Disso tudo, pouco resta no Brasil", diz. Nesta entrevista, ele fala 
sobre a relação entre as ciências e as atividades espaciais e sobre os moldes de 
uma agência espacial civil brasileira. 

- Quais as maiores dificuldades enfrentadas hoje pelas ciências espaciais no 
Brasil? 

- É a inexistência de equipamento ou de um projeto de porte que possa aglu
tinar os esforços da comunidade científica, atualmente dispersos, para torná-la 
internacionalmente competitiva. 

- Como as ciências espaciais podem contribuir para o programa espacial 
brasileiro? 

- A rigor, o programa espacial brasileiro não existe. O que existem são al
guns programas como o MECB e o CBERS que estão em estado de decadência por 
falta de uma política clara e responsável. Um 'programa' exige, entre outras coi
sas, metas, cronogramas, recursos suficientes e continuados, e equipes capazes 
e motivadas. Disso tudo, pouco resta no Brasil. 

As ciências espaciais já deram significativa contribuição, pois foi pela pesqui
sa básica que começaram instituições como o Inpe e o IAG-USP. Para o futuro, 
entendo que a contribuição maior venha a ser a formação de recursos humanos 
e a participação num eventual programa de satélites brasileiros. 

- Quais 'os maiores erros e acertos do programa espacial brasileiro? 
- Um dos maiores acertos da pesquisa espacial brasileira foi ter iniciado sua 

institucionalização pela pesquisa básica de alto nível, entrando em programas de 
aplicações e de tecnologia em momentos oportunos. 

Entre os maiores erros estão o atrelamento do segmento civil ao militar. Eu 
não sei quais são as prioridades na área militar, mas o segmento civil não pode 
ser coordenado por órgãos como a Cobae, responsável até aqui pela gestão da 
política espacial. 

Vejo ainda mais dois erros. Um deles é a recorrente miopia das instituições 
em priorizar o imediatismo em vez da excelência. Um caso típico é o da área de 
sensoriamento remoto. O outro é a ·falta de entrosamento entre os institutos en
carregados da execução dos programas e as universidades. 

- Quais deveriam ser atualmente as prioridades para o programa espacial bra
sileiro? E para as ciências espaciais no Brasil? 

- A prioridade para o programa espacial civil brasileiro é uma clara definição 
de objetivos, metas, cronogramas, cooperação interna e internacional, e a forma
ção de recursos humanos. O Brasil já investiu cerca de 1,5 bilhão de dólares nas 
atividades espaciais. Caso não haja imediata redefinição dos programas, esse in
vestimento, em acelerada fase de deterioração, será totalmente perdido. 

As prioridades para a ciência espacial seriam a definição de seu papel na for
mação de recursos humanos e o desenvolvimento de projetos de porte capazes 
de aglutinar e motivar a capacidade existente. 

- Na sua opinião, qual a estrutura ideal para uma agência espacial civil brasi
leira? 

- O órgão gerenciador da política espacial deve ter clareza de objetivos e me
tas, transparência de estrutura e métodos, competência e agilidade administrati
va, além de capacidade para motivar os segmentos envolvidos e canalizar seus 
esforços. Tal órgão deveria estar ligado diretamente à presidência da República, 
como nos Estados Unidos, ou ao secretário de Ciência e Tecnologia, como na 
França e Alemanha. 

de outubro de 1991, perante membros da 
Comissão de Orçamento e Defesa da Câ
mara Federal, convidados a visitar a base. 
Antes, em julho, o ministro da Infra-Es
trutura, João Santana, em visita a Was
hington, tentara atrair empresários ameri
canos para Alcântara, embora esta não seja 
sua área. 

A retomada do sino-brasileiro 
O CBERS foi reativado em outubro de 

1991, após a euforia de 1988 e a paralisia 
dos anos que se seguiram, quando o Brasil 
não cumpriu sua parte no acordo. Os con
tratos industriais necessários só foram as
sinados em fins de 1991, depois da primei
ra liberação de recursos significativa para 
a construção de componentes dos satélites 
programados, o SSR-1 e SSR-2. O governo 
brasileiro soltou 4,2 bilhões cruzeiros para 
esta tarefa e para saldar parte da dívida de 
quatro milhões de dólares, acumulada com 
a China. O orçamento de 1992 já prevê 16 
milhões de dólares para normalizar o an
damento do projeto. Se serão liberados, é 
outro problema. Mas, para levar adiante 
o CBERS, será preciso também resolver a 
questão da escassez de recursos humanos 
no Inpe. "Seu quadro técnico diminui con
tinuamente, sem chance de reposição, e is
to afeta sobretudo as tarefas de engenha
ria do programa'', esclarece Oscar P. Dias 
Jr., diretor de Engenharia e Tecnologia Es
pacial do Inpe. Os baixos salários afastam 
do Inpe o pessoal mais qualificado. 

Os lançamentos do CBERS, claro, estão 
atrasados. No cronograma vigente, o SSR-1 

subiria no segundo semestre de 1994 e o 
SSR-2, em meados de 1996. Mas, para Os
car Dias, "essas metas já não poderão ser 
atingidas em virtude dos atrasos acumula
dos''. As novas datas devem ser definidas 
na reunião do Comitê Conjunto do Proje
to, em abril próximo. 

Nossa previsão do tempo 
A chegada ao Brasil do supercomputa

dor SX-3/12, da NEC japonesa, dará signi
ficativo impulso, ainda que paralelo, às ati
vidades espaciais no Brasil. A entrega do 
supercomputador está condicionada à con
clusão do prédio, prevista para novembro 
deste ano, que irá abrigá-lo em Cachoeira 
Paulista (SP). Ele acionará, enfim, o Cen
tro de Previsão do Tempo e Estudos Cli
máticos (Ceptec), criado em 1987 dentro do 
Inpe. Seu custo total, envolvendo, além do 
computador e periféricos, 40 estações de 
trabalho e 22 estações de trabalho de alta 
performance, está estimado em 26 milhões 
de dólares. Segundo Carlos Nobre, pesqui-
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BRASIL AINDA NÃO PERDEU O BONDE 

Apesar dos esforços recentes, o Brasil ainda não tem acesso 
às denominadas tecnologias sensíveis. Imposto pelo G-7, o siste
ma de controle de exportação para esses itens está "cada vez mais 
severo", diz Jayme Boscov, gerente do projeto VLS, o foguete 
brasileiro. Apesar disso, para ele, o Brasil ainda não perdeu o 
bonde da história. 

- Qual a situação atual do VLS? 
- Apesar de todas as dificuldades e incertezas sobre o caráter 

prioritário do programa espacial brasileiro em relação aos de
mais projetos nacionais, muito já foi feito no VLS. Sua estrutu
ra principal está praticamente desenvolvida. O sistema propulsi
vo principal se encontra em estado avançado de qualificação e 
o sistema de controle está em fase adiantada de desenvolvimen
to, sem tecnologia externa. 

A partir de 1989-90, com a sedimentação da política do MTCR 
estabelecida em abril de 1987, foram realizadas modificações no 
projeto VLS e iniciados programas de capacitação no país para 
suprir as necessidades do veículo. Grande esforço vem sendo feito 
nesse sentido. No entanto, além das dificuldades decorrentes da 
política de embargos, a conjuntura econômica dos últimos anos, 
com reflexos diretos nos salários dos pesquisadores, tem sido 
grande entrave para o prosseguimento do projeto dentro do cro
nograma previsto. 

- Se os planos de 20 anos atrás tivessem sido cumpridos, em 
que pé estaria hoje o programa espacial brasileiro? 

- No que concerne ao VLS e ao campo de lançamento, o pro
tótipo do veículo estaria na fase final de testes para lançamento 
até fins de 1992, não fosse a implantação da política do MTCR. 

-As negociações Brasil/EUA sobre tecnologia sensível já de
ram algum sinal de que o atua/bloqueio da tecnologia espacial 
será superado? 

- Atualmente, não vejo perspectiva alguma, dado que a ga
ma de componentes, sistemas e serviços para uso espacial, clas
sificados como sensíveis, está sendo gradativamente ampliada e 
seu sistema de controle de exportação, cada vez mais severo. Fon
tes européias informam que, a médio prazo, não há possibilida
des de participação no desenvolvimento do VLS. 

- Nesses seus 20 anos, ou mais, de participação no programa 
espacial brasileiro, qual foi sua maior alegria e sua mais forte 
decepção? 

- A maior alegria é ver todo o trabalho de anos a fio se con
cretizar num lançamento com sucesso. Os lançamentos do pri
meiro protótipo do veículo Sonda III, em 1976, seis anos após 
o início dos estudos de viabilidade, assim como o do primeiro 
protótipo do veículo Sonda IV, em 1984, após oito anos de tra
balho representam a maior alegria profissional que tive até hoje. 

Uma das maiores decepções foi e continua sendo a falta de ma
turidade daqueles que, junto com certos setores da imprensa, se 
promovem com o sensacionalismo de insucessos que ocorrem nor
malmente em programas de desenvolvimento espacial. Decepção 
marcante foi a campanha nociva promovida a partir da falha no 
vôo do veículo Sonda IV n? 3, lançado em 1987. Todo um traba
lho árduo de quase duas décadas para colocar o país no espaço 
foi denegrido e posto sob a suspeita de uma aventura irrespon
sável, com extrapolação para a imprensa no exterior. Naquela 
ocasião, senti que o país não estava preparado ainda para enten
der o que a conquista do espaço representa: complexidade, es
forço e dedicação. 

- Quais deveriam ser, na sua opinião, as prioridades do pro
grama espacial brasileiro? 

- Antes de falar em prioridades, .o Brasil precisa definir qual 
o papel que pretende desempenhar na conquista do espaço e na 
sua exploração tanto científica e tecnológica quanto comercial. 
Vejamos, por exemplo, como estão sendo encaradas as ativida
des espaciais pelos países desenvolvidos, através do discurso que 
o presidente da Agência Espacial Canadense, Larkin Kerwin, pro
feriu no Congresso Internacional de Astronáutica, em Montreal, 
em outubro último: 

'' A pesquisa espacial é uma das ciências de mais alta relação 
custo/benefício.( ... ) Deveria ser gravado em todas as Casas Legis
lativas do mundo: a pesquisa espacial é apenas parcialmente sobre 
o espaço. Ela ameaça e acaba bem aqui, na Terra. ( ... ) Os en
volvidos na pesquisa espacial serão pressionados a realizar cada 
vez mais. O mundo o exigirá. ( ... )Eu tenho fé ilimitada no pro
gresso da ciência e na habilidade da humanidade, dada a livre 
opção de se fazer a escolha certa." Este resumo mostra como 
o Canadá se posicionará no próximo século. Até o ano 2001, o 
país deverá investir três bilhões de dólares em atividades espaciais. 

Estabelecer prioridades exige a definição de uma política es
pacial a longo termo. As pesquisas espaciais conduzem às tecno
logias realmente de ponta - transporte a milhares de quilôme
tros, abrigo das condições adversas, alimentação etc. Hoje é uma 
base na Lua, amanhã se dará a colonização de Marte e depois 
todo o universo galáctico. Isto porque o homem jamais aceitará 
a premissa: cheguei ao meu limite. 

O Brasil estará desperdiçando a oportunidade de participar das 
grandes conquistas da humanidade e de ser um país moderno se 
não assumir suas atividades espaciais. Modernismo sem enfren
tar desafios tecnológicos crescentes é utópico. Se o país não par
ticipar desta aventura, se tornará simples observador. O 'bonde 
da história' ainda não foi perdido de vista. Como diz o Rgveda 

. [um dos livros sagrados dos hindus], "onde vai o olho, a mão 
deve seguir''. A nossa mão para a continuidade das conquistas 
espaciais são os recursos humanos formados nas duas últimas 
décadas que, atualmente, estão em vias de pulverização. 

sador do Ceptec, as previsões do tempo no 
Brasil, em geral, são feitas de maneira sub
jetiva e com validade apenas para 24 ho
ras ou, no máximo, 48. Com o supercom
putador, previsões do tempo úteis poderão 
estender-se até cinco dias para a parte sub
tropical e de latitudes médias do país, e até 
três dias para as regiões tropicais. "Esse é 
o tipo de previsão do tempo normalmente 
disponível em países desenvolvidos", co-

menta ele. Na sua opinião, a entrada em 
operação do supercomputador terá impac
to indireto sobre o programa espacial bra
sileiro. Os modelos de previsão do tempo 
'digerem' enorme quantidade de dados co
lhidos pelos satélites meteorológicos. ''No 
futuro - Nobre arrisca cerca de dez anos 
-, o Brasil poderá ter seus próprios saté
lites meteorológicos para obter o máximo 
de cobertura para suas áreas de interesse." 

JOSÉ MONSERRAT FILHO E 

CÁSSIO LEITE VIEIRA 
CIÊNCIA HOJE, RIO DE JANEIRO 
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É BOM SABER 

LAGARTIXA FLUMINENSE 

E mbora seja um dos menores estados 
da União, o Rio de Janeiro possui 

uma espécie réptil endêmica, isto é, que só 
ocorre dentro de seus limites geográficos. 
Trata-se de um lacertílio - grupo taxonô
mico que reúne os lagartos - da espécie 
Liolaemus lutzae, da família dos tropidu
rídeos. Conhecido popularmente como 
'lagartixa-da-areia', esse pequeno sáurio, 
quando adulto, mede de 60 a 80 mm de 
comprimento, fora a cauda. É um habitan
te típico das áreas de dunas e praias do li
toral do estado, distribuindo-se entre ares
tinga da Marambaia, ao sul , e as praias de 
restinga de Cabo Frio , seu limite norte de 
ocorrência. Atualmente, com a ocupação 
indiscriminada das áreas de praia, essa es
pécie tão peculiar encontra-se ameaçada de 
extinção. 

Nas restingas em que ocorre, L. lutzae 
restringe-se às áreas de praia, raramente in
vadindo as porções mais arbustivas. Seu 
hábitat característico é a faixa - em geral 
de 50 a 150 m de largura - colonizada es
parsamente por vegetação herbácea haló
fita (vegetação que cresce em solos com alto 
teor de sal), adjacente à areia nua da praia. 
Nesse hábitat estreito e estrito, a lagartixa 
tem-se mantido há milhares de anos. 

O lagarto vive em tocas que escava na 
areia da praia, em geral junto à vegetação. 
Diariamente, por volta das 6h 30min, ele 
inicia suas atividades, saindo da toca para 
caçar, acasalar, quando em período repro
dutivo, e aquecer-se. A irradiação direta do 
Sol e o calor da areia permitem-lhe man
ter uma temperatura corporal de cerca de 
35ºC, ideal para seu metabolismo. Por vol
ta das 12h, após alimentar-se e chegar à 
temperatura apropriada à digestão, L. lut
zae volta à toca, encerrando seu período 
diário de atividade. 

É um •animal onívoro, que se alimenta 
tanto dos artrópodes que vivem no solo co
mo das folhas e flores de quatro espécies 
de planta que ocorrem nas praias: Alter
nanthera maritima, Phylloxerus portulacoi
des, lpomoea littoralis e I. pes-caprae. Es
tudo recente de C. F. D. Rocha (Journal 
of Herpetology, n~ 39, p. 292, 1989) mos
trou que essas plantas são parte fundamen
tal da dieta dos adultos da espécie, o que 
não é comum em lagartos de tamanho pe
queno. Os jovens, que nascem com cerca 
de 30 mm de comprimento, alimentam-se 
apenas de artrópodes. À medida que cres
cem, vão ingerindo crescente quantidade de 
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A lagartixa-da-areia (Liolaemus lutzae), endêmica das áreas de praia de restinga do estado do Rio de Janeiro, está amea
çada de extinção. 

vegetal, até que, na fase adulta, as plantas 
predominam na dieta. 

Assim, a vegetação da área de praia, 
além de abrigo que a protege dos preda
dores e minimiza o calor elevado do Sol so
bre a areia, é também um componente bá
sico da alimentação da lagartixa-da-areia, 
sendo portanto indispensável à sua sobre
vivência. 

A estação reprodutiva de L. lutzae é bem 
definida, indo de setembro a março. Após 
o acasalamento, as fêmeas produzem de 
um a quatro ovos (dois é o número mais 
freqüente) que, a partir de outubro/novem
bro, são colocados em galerias escavadas 
na areia. A partir da segunda quinzena de 
dezembro, já se vêem recém-nascidos des
locando-se pela areia da praia. As fêmeas 
podem ovipositar até o final do período re
produtivo, em março. Ao longo do ano, 
os jovens crescem rapidamente, e, na esta
ção reprodutiva seguinte, a maioria já che
gou à idade adulta, podendo se reprodu
zir. Um estudo de marcação e recaptura, 
que desenvolvi por três anos, levou-me a 
estimar a longevidade média desse lagarto 
em dois anos. 

Até algumas décadas atrás (a espécie foi 
descrita apenas em 1938, por Robert Mer
tens), quando era pequena a interferência 
humana nas áreas litorâneas do Rio de J a
neiro, L. lutzae certamente abundava por 
todas as áreas de praia entre a restinga da 
Marambaia e as praias de restinga de Ca
bo Frio. Hoje, já desapareceu de diversas 
praias, tendo sido incluída, em 1989, na lis
ta oficial da fauna brasileira ameaçada de 
extinção, feita pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Renováveis 
(Ibama). No livro Fauna brasileira amea
çada de extinção, publicado em 1990 pela 
Fundação Biodiversitas para a Conserva
ção da Diversidade Biológica, L. lurzae é 
relacionada entre as espécies de nossa fau
na insuficientemente conhecidas e presumi
velmente ameaçadas de extinção. Até o mo
mento existem apenas 14 estudos (entre pu
blicados e no prelo) sobre este lagarto, sen
do que dez deles foram desenvolvidos por 
mim, nos últimos seis anos, no Setor de 
Ecologia do Departamento de Biologia 
Animal e Vegetal da Universidade do Es
tado do Rio de Janeiro e no Departamen
to de Zoologia da Unicamp. 
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A escassez de informações sobre uma es
pécie contribui para fragilizá-la, pois não 
há como conduzir programas de manejo e 
conservação de animais ou plantas sem um 
bom conhecimento da sua ecologia, fisio
logia, comportamento e relação com seu 
ecossistema. 

Nas últimas décadas, a ocupação acele
rada das áreas litorâneas do estado tem re
sultado na erradicação total ou parcial do 
hábitat característico de L. lutzae em vá
rias localidades. As principais fontes de im
pacto são a implementação imobiliária (so
bretudo na Barra da Tijuca, Recreio dos 
Bandeirantes, ltaipu e ltacoatiara), o trá
fego de veículos nas praias (comum em Ma
ricá, Ponta Negra, Jaconé e Araruama), a 
presença de trailers comerciais e a instala
ção de quadras de vôlei (Barra dá Tijuca 
e Recreio dos Bandeirantes). Seis anos 
atrás, o lagarto podia ser encontrado em 
toda a extensão da Barra da Tijuca. Hoje 
sobrevive apenas, em menor densidade, em 
pequenos trechos da antiga reserva bioló
gica e em porções finais da praia, junto ao 
Recreio dos Bandeirantes. Avaliações re
centes (1991) indicam que L. lutzae foi ex
tinta na Prainha, local onde ocorria até 
1986. 

Com a remoção da vegetação original das 
praias, a lagartixa-da-areia perde seu abri
go e fontes de alimento, não só vegetais. 
Inúmeras espécies de artrópodes que nelas 
vivem, suas presas virtuais, são também 
afetadas, de tal modo que o lagarto já não 
encontra, na areia nua remanescente, os re
cursos necessários à sua alimentação e con
seqüentemente à sua reprodução. 

Hábitat característico da lagartixa-da-areia, na restinga de Barra de Maricá (RJ). 

O projeto desenvolvido em nosso Setor 
de Ecologia sobre Liolaemus lutzae permi
tiu obter quantidade considerável de infor
mações básicas sobre a espécie, de tal mo
do que já é possível projetar programas pa
ra seu manejo e conservação. Esses estu
dos devem prosseguir. Ao lado disso, po
rém, impõe-se a adoção de medidas legais 
de proteção que minimizem os níveis de im
pacto sobre as áreas de praia do estado e 
promovam a demarcação de reservas ou 
áreas de proteção ambiental que incluam 
essa espécie endêmica (atualmente, a úni
ca área de ocorrência de L. lutzae protegi
da legalmente é a das praias de Grumari e 
Prainha, sendo que hoje em dia só sobre
vive em Grumari). 

A lagartixa-da-areia sofre grave risco de 
extinção não apenas por ser adaptada a um 
hábitat restrito como por ser uma espécie 
· endêmica de reduzida distribuição geográ
fica. A julgar pela velocidade atual de er-
radicação do seu hábitat, se não forem to
madas medidas eficazes de proteção, den
tro de alguns anos L. lutzae terá desapa
recido das praias do estado do Rio de Ja
neiro. E, tendo desaparecido delas, terá de
saparecido do planeta. 

CARLOS FREDERICO DUARTE DA ROCHA 

INSTITUTO DE BIOLOGIA, 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

A SOBREVIVÊNCIA DA CIÊNCIA 

ASSINE JÁ 

São Paulo 
Tel.: (011) 211-5008 

(011) 211-0933 

Rio de Janeiro 
Tel.: (021) 270-0548 

(021) 590-7592 
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O IMPACTO DO OURO EM ALTA FLORESTA 

Q uem teve a oportunidade de conhecer 
o rio Teles Pires há apenas uma dé

cada lembra-se da água cristalina, que aco
lhia grande variedade de peixes. Esse mes
mo rio que serviu de fonte de alimentos e 
lazer para os moradores de Alta Floresta, 
no Mato Grosso, está hoje assoreado e con
taminado por rejeitos de mercúrio lança
dos pela garimpagem. Carreando os sedi
mentos removidos do fundo de seu leito 
pela retirada do ouro, o Teles Pires, com 
águas esbranquiçadas e barrentas, em na
da se parece com o rio transparente que já 
foi um dia (ver figura 1). 

FIGURA 1. Encontro das águas pretas do rio Cristalino com 
as do Teles Pires, hoje barrento e contaminado pelo mer
cúrio. 

Preocupado com as agressões ambien
tais nas áreas de garimpo, o secretário de 
Meio Ambiente da Prefeitura de Alta Flo
resta encomendou ao Centro de Tecnolo
gia Mineral (CETEM) um estudo que per
mitisse avaliar o real risco de tal atividade 
na região. Após oito meses de trabalho em 
diferentes frentes - tecnologia mineral, 
geoquímica ambiental, saúde, biologia, 
ciências sociais e economia-, a equipe do 
CETEM, composta por 20 pessoas, concluiu 
que a garimpagem de ouro em Alta Flores
ta, por ser baseada na lavra aleatória e na 
dispersão de rejeitos sólidos e mercúrio di
retamente para as drenagens, de fato agri
de o meio ambiente. Segundo o coordena
dor do projeto, Luiz Henrique Farid, o 
convite partiu da própria prefeitura, o que 
facilitou o acesso às informações e mostrou 
o interesse da comunidade garimpeira em 
mudar a imagem de 'predadora' de recur
sos naturais para a de 'geradora' de impor
tante parcela da economia local. 
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Ainda preliminar, o relatório é o segun
do entre os três projetos empreendidos pe
lo CETEM para avaliar a compatibilidade 
da atividade mineradora com o meio am
biente. Tanto o projeto Poconé, como o de 
Alta Floresta e o próximo a ser feito em 
abril, em ltaituba, todos no estado de Ma
to Grosso, incluem estudos para tratamen
to de efluentes e rejeitos sólidos contami
nados por metais pesados ou substâncias 
tóxicas. O diretor do CETEM, Roberto Vil
las-Bôas, avalia que, quando o último le
vantamento estiver pronto, governo e em
presas vão dispor de um quadro completo 
das soluções dadas pelos técnicos para o as
soreamento dos rios, bem como para o uso 
racional e adequado do mercúrio. 

O estudo concentrou-se numa área que 
compreende cerca de 80 km de extensão do 

O nascimento de Alta Floresta 

rio Teles Pires e seus tributários mais ex
pressivos, onde foi descoberto o ouro que 
atraiu os garimpeiros a partir de 1979. Co
laboraram no projeto não apenas funcioná
rios do CETEM, mas também pesquisado
res da Fiocruz, das universidades federais 
do Rio de Janeiro e de Mato Grosso, da 
Fundação Estadual de Meio Ambiente de 
Minas Gerais, da Companhia Matogrossen
se de Mineração e da Financiadora de Estu
dos e Projetos (Finep). A pesquisa recebeu 
o apoio das secretarias municipais de Saúde 
e de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente 
de Alta Floresta e da prefeitura municipal. 

O principal componente de degradação 
física detectado na região é o assoreamen
to dos rios, provocado pelo aumento das 
taxas de erosão e sedimentação, por sua vez 
conseqüência direta das atividades de lavra 

PARA 
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A construção de vias de acesso, como as estradas 
Cuiabá-Santarém e Cuiabá-Porto Velho, aliada a in
centivos à colonização, representaram para Mato Gros
so a abertura para a ocupação econômica da parte oes
te e norte do estado. Os projetos de colonização na dé
cada de 1970 pretendiam absorver o excedente popula
cional das regiões Sul e Sudeste do país, gerado pela 
modernização da agricultura nessas áreas. Atraídos pela 
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disponibilidade de terras, esses trabalhadores que dispunham de uma razoável cultu
ra técnica e algum capital deslocaram-se para o norte mato-grossense. 

Alta Floresta originou-se de um projeto de colonização da empresa INDECO, es
truturado a partir de 800 mil hectares (ha) adquiridos no processo de licitação de ter
ras, promovido pelo governo federal. A colonização foi originalmente baseada em 
lotes de 100 ha, destinados ao plantio de culturas permanentes, como café, cacau, 
guaraná e seringueira. Fundada em 1976, Alta Floresta foi elevada à categoria de mu
nicípio em 1979. 

Um novo cenário começou a ser delineado a partir da década de 1980, quando apa
receram as primeiras dificuldades no setor agropecuário, como a inadequação de al
guns plantios, e com a descoberta do ouro às margens do rio Teles Pires. A atividade 
garimpeira e a comercialização do ouro passaram a comandar as relações econômi
cas, transformando a cidade em pólo regional de compra de ouro e fornecedora de 
infra-estrutura de apoio aos garimpos através de venda de maquinários, combustí
veis, alimentos, transporte aéreo e outros serviços. 

A expansão e mecanização dos garimpos trouxeram a formação de uma nova clas
se média urbana com outras alternativas de investimento. Mas, por outro lado, gera
ram graves problemas ambientais, como a contaminação e o assoreamento dos rios, 
e sociais, como os conflitos pela posse dos garimpos e o colapso da infra-estrutura 
urbana. 

A aproximadamente 800 km de Cuiabá e com uma área de 19.447 km2 e seis dis
tritos, o município de Alta Floresta é atualmente o mais importante centro econômi
co e administrativo do norte do estado. As estimativas da prefeitura indicam uma 
população de 136 mil habitantes, 54% em área urbana. Um grande contingente (70%) 
é originário do sul do país, especialmente do Paraná, e 65% da população é extre
mamente jovem (entre 16 e 35 anos). 
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3a. Balsa em operação no rio Teles Pires. 

3b. Carpete no qual são depositados os materiais pesados. 
.,, , _______________ _ 

◄ Figura 2 • Garimpo de baixão 

A agua, retirada do rio através de uma bomba, é empre
gada como jato para quebrar o aluvião onde está conti
do o ouro. Uma segunda pessoa situa-se alguns metros 
depois do aluvião para separar o material mais grosso, 

impedindo que ele entre na draga. Um terceiro empre
gado direciona a draga para que a sucção não seja inter
rompida pela entrada de cascalho grosso. Uma vez dra

gado, o material é conduzido até um tambor para depois 

cair num carpete que seleciona os metais pesados (on
de está o ouro) do cascalho leve. Os rejeites são disper
sados no terreno ao lado ou diretamente nas drenagens. 

Só então se procede à amalgamação do concentrado. 
O mercúrio excedente é filtrado com um pano numa cuia 

para ser reutilizado. A amálgama é queimada ao ar livre, 

lançando o mercúrio vaporizado para a atmosfera. 

◄ Figura 3 • Garimpo de balsa 

O ·abacaxi' é conduzido até o fundo do rio para destruir 
a camada protetora do aluvião aurífero. Uma draga su
ga o material que sofre o mesmo processo de seleção 

do garimpo de baixão. As operações são feitas por um 

operador de máquinas instalado na balsa. Os rejeites são 

lançados diretamente no rio. A queima da amálgama é 

feita na maioria das vezes na própria balsa, emitindo o 
mercúrio para o ambiente. 

e beneficiamento do 
ouro nos leitos fluviais 
e adjacências. A ga
rimpagem é feita em 
áreas de baixão - em
pregando desmonte 
hidráulico (bico-jato) 
para a retirada do mi
nério - e em rios cau
dalosos - com balsas 
flutuantes que se ser
vem de um abacaxi 
(instrumento para 
romper a carapaça fer
ruginosa que cobre o 
aluvião) e de dragas 
para a sucção do ma
terial (ver figuras 2 e 3). 

Nos garimpos de 
baixão, o rejeito do 
beneficiamento é lan
çado logo na saída da 
calha, seguindo a to
pografia do terreno, 
que é geralmente pla
na. Neste caso, os re
jeitos atingem áreas 
consideráveis e, às ve
zes, até as drenagens 
próximas. A água uti
lizada no beneficia
mento não é reciclada, 
provocando/uma gran
de dispersão 1 de ma
terial sólido no terre
no. É comum que o 
rejeito do beneficia
mento seja processado 
até três vezes para re
cuperar o ouro que 
porventura tenha se 
perdido. Dessa forma, 
o garimpeiro recoloca 
o material no local 
que foi a frente de la
vra ou o descarta no 
terreno ao lado ou nas 
drenagens. 

Os rios atingidos 
por esses rejeitos al
cançam altos níveis de 
sólidos em suspensão 
que, em alguns casos, 
chegam a 4.000 mg/1, 
e que podem promo
ver grande mortanda
de de organismos 
aquáticos, seja pela 
obstrução das brân
quias (vias respirató
rias) no caso dos pei-
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FIGURA 4. A figura mostra duas formas de assoreamento 
dos rios. A primeira provocada por balsas no centro da dre
nagem; a segunda, por dragas próximas às margens. 

xes, seja pela diminuição da penetração da 
luz, impedindo a fotossíntese de seres pri
mários. 

"Os prejuízos causados pelos garimpas 
de balsas flutuantes têm maior extensão 
ainda'', comenta Farid, pois, após o bene
ficiamento do material do aluvião (depó
sito aurífero formado por transporte flu
vial), o rejeito é lançado diretamente no rio. 
Além disso, o deslocamento lateral das bal
sas acarreta o revolvimento do material por 
toda uma seção transversal do rio. A isto 
soma-se uma velocidade maior do fluxo de 
água no centro, que contribui para o de
pósito de grande quantidade de material 
nas laterais. Esta deposição diferenciada 
provoca o assoreamento do rio, mudando 
o contorno natural da calha e influindo na 
sua capacidade de transporte de sólidos em 
suspensão (ver figura 4). 

Outro tipo de balsas, denominadas 'es
carilanças', que trabalham fora do leito do 
rio, promove o desmonte mecânico das 
margens, formando remansos (trechos em 
que o rio se alarga) no local da lavra. As 
margens acabam ficando expostas, sem co
bertura vegetal, e os rejeitas acumulam-se 
em bancos nas laterais do rio, contribuin
do também para os processos de erosão. 

Há 160 máquinas nos rios da região, a 
maioria operando no Teles Pires e no Peixo
to de Azevedo. De acordo com dados do sin
dicato dos garimpeiros de Mato Grosso, exis
tem nesse estado 163 garimpas em operação, 
dos quais 57 atuam em Alta Floresta, 34 em 
Paranaíta e 72 em Apiacás. O sindicato con
sidera o garimpo como um conjunto de uni-
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dades produtivas. No entanto, esse número 
poderia ser ainda mais elevado se cada uni
dade produtiva (par de máquinas) fosse con
siderada como um garimpo. O número atual 
de garimpeiros, avaliado em dez mil, tam
bém pode estar subestimado. 

Outro grave problema decorrente da ati
vidade garimpeira é a contaminação dos 
rios e da atmosfera pelo mercúrio. No pro
cesso de beneficiamento, o mercúrio é adi
cionado ao concentrado extraído do alu
vião para formar uma amálgama com o ou
ro e assim separá-lo dos outros metais pe
sados. Na maioria das vezes, não são to
mados os cuidados necessários com a emis
são do mercúrio para o meio ambiente, tan
to durante a queima da amálgama - em 
que ele é liberado para o ar - quanto no 
descarte dos rejeitas, que é feito diretamen
te nas drenagens. 

Isso foi comprovado durante um acom
panhamento sistemático da etapa de amal
gamação em três garimpas de balsas flu
tuantes do rio Teles Pires, em que foi quan
tificada a entrada e saída do mercúrio pa
ra o meio ambiente. As observações apon
taram uma proporção de aproximadamente 
1/400 entre o mercúrio metálico emprega
do e o concentrado gravítico (material pré
selecionado, contendo metais pesados). O 
teor de mercúrio contido nos rejeitas pro
venientes da ámalgamação variou de 5 a 134 
ppm. Foi possível verificar também que o 
mercúrio obtido da filtragem representa, 
em média, 80% do utilizado inicialmente, 
significando que o restante é perdido para 
o ambiente. A grande aglomeração de bal
sas e as sucessivas operações ao longo dos 
anos contribuem para uma contaminação 
acentuada dos sedimentos de fundo nos lo
cais de atuação. 

Nos garimpas de baixão, o método de 
amalgamação se assemelha ao das balsas 
flutuantes, exceto por ser totalmente ma
nual. A separação da amálgama e excesso 
de mercúrio é feita, na maioria das vezes, 
em drenagens naturais ou barragens de cap
tação de água para o desmonte hidráulico. 
A queima da amálgama - que ainda con
tém 20% do mercúrio utilizado - se dá ao 
ar livre, sem uso de qualquer equipamen
to de proteção ambiental ou ocupacional. 
Este constitui o grande fator de dispersão 
de mercúrio para o ambiente (de 70 a 75%) 
tanto nos garimpas de baixão como nos de 
balsas, pois, após a volatização, o metal 
pode atingir grandes extensões através da 
atmosfera. As outras perdas se devem à 
contaminação dos rejeitas sólidos (20 a 
25%) e ao processo de purificação nas ca
sas compradoras de ouro (0,5 a 5%). 

A situação de Alta Floresta não dife
re da de outros municípios amazônicos, 
com um quadro sanitário próprio de re
giões subdesenvolvidas, farto em doen
ças decorrentes de agravos sociais e eco
nômicos . A malária apresenta-se como 
a doença com maior índice de prevalên
cia, tendendo a se agravar. Dos casos 
diagnosticados pela SUCAM, 90% são 
procedentes do garimpo. 

A prevalência da tuberculose e seu 
crescimento são alarmantes. Até maio 
de 1991, tinham sido registrados 35 ca
sos novos. A hanseníase (lepra) apresen
ta o maior índice do estado e a tendên
cia ao crescimento é alta. Também a 
leishmaniose tem prevalência alta e traz 
graves conseqüências para a saúde pú
blica. Desidratação, gastroenterites, 
doenças preveníveis por vacinação e des
nutrição são comuns na população in
fantil de Alta Floresta. 

Os acidentes de trabalho e a violên
cia são importantes causas de óbito no 
município, que enfrenta situações dra
máticas, como um surto de raiva huma
na provocada por morcegos hematófa
gos, a ameaça do dengue e, atualmen
te, da cólera. 

As concentrações de mercúrio encontra
das nos solos (fração menor que 74 µm) da 
cidade de Alta Floresta revelaram uma cla
ra predominância de valores anômalos, 
provocados pela emissão do metal das ca
sas compradoras. Considerando o teor na
tural médio de ocorrência do mercúrio de 
o, 10 ppm, constatou-se que apenas 20% das 
amostras apresentavam concentrações den
tro dos padrões normais. Verificou-se ain
da que os solos da amostragem absorvem 
apenas 1 a 2 % do mercúrio emitido para 
a atmosfera, ficando para áreas mais dis
tantes os 98 a 99% restantes. 
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De acordo com dados do secretário de Fi
nanças do município, a cidade de Alta Flo
resta comercializou nos últimos 12 anos cer
ca de uma tonelada de ouro por mês. A 
partir de considerações de Farid, de que o 
ouro chega às casàs compradoras ainda 
com 5% do mercúrio utilizado no gar,im
po, pode-se estimar que aproximadamen
te sete toneladas do metal foram emitidas 
para o ambiente nesse período, através da 
queima final (purificação) do ouro comer
cializado na cidade. 

Uma vez na atmosfera, o mercúrio é al
tamente disponível aos processos de meti
lação (combinação com o radical CH3). Ao 
atingir as drenagens, ele pode ser transpor
tado por sedimentos da corrente fluvial ou 
combinado a compostos orgânicos de baixo 
peso molecular. Ele atinge os seres vivos 
aquáticos atrayés do processo respiratório, 
que facilita a penetração na circulação, 
depositando-se imediatamente no corpo 
(ver figura 5). O mercúrio é o único metal 
tóxico que sofre comprovadamente bio
magnificação (acumula-se na cadeia ali
mentar). 

O consumo de peixes contaminados é a 
principal via de entrada não-ocupacional 
de mercúrio nos seres humanos. De todos 
os peixes estudados, o que apresentou a 
maior concentração de mercúrio (de 0,90 a 
0,04 ppm na musculatura e de 1,08 a 0,09 
ppm no fígado) foi um exemplar da espé
cie Paulicea sp, coletado no rio Cristalino. 
Os resultados das amostras biológicas in~ 
dicam bioacumulação de mercúrio na ca
deia alimentar, com maior expressão entre 

os peixes carnívoros e mais utilizados para 
a alimentação humana (pintado, jaú e ml:l
trinchã), variando de 0,03 a 0;90 ppm na 
musculatura e 0,12 a 1,08 ppm no fígado. 
Esses teores ultrapassam o limite máximo 
para peixes (0,05 ppm de mercúrio) defini
do pela Organização Mundial da Saúde, re
presentando sério risco à saúde humana. 

Os prejuízos da atividade garimpeira não 
terminam aí. A última etapa do beneficia
mento do ouro nas casas de compra (quei
ma a altas temperaturas dos 5% de mer
cúrio ainda presentes) é responsável pela 
eliminação dos vapores do metal direta
mente para a atmosfera, deixando expos
ta a comunidade vizinha às lojas de ouro. 

Das 32 casas de compra existentes em Al
ta Floresta, foram selecionadas as cinco 
principais - segundo o volume de opera
ções - para estudar os riscos de contami
nação a que estão expostos os funcionários 
direta e 'indiretamente ligados à atividade 
de queima (fundidores e administrativos 
que dividem o mesmo espaço físico). As 
análises de urina apontaram concentrações 
de mercúrio de 14,75 µgll a 159,9 µgll, sen
do que 76,5% dos casos estudados apresen
taram índices superiores a 20 µg l l, aceitos 
como normais para quem 'trabalha com o 
metal. Os indivíduos com níveis superio
res a 60,3 µg l l apresentarain a sintomato
logia típica do mercurialismo (intoxicação 
por mercúrio), como amnésia, gosto me
tálico, irritabilidade, dores nas mãos e pés, 
diarréia, problemas de visão, alterações de 
marcha e nervosismo. 

Farid julga os prejuízos decorrentes da 

© Subst. dissolvida 
0 Rtopllncton 
0 Zooplêncton 
@ Peixe/consumidor prim6rlo 
Gl Peixe grande/cons. secund6rio 
0 Inseto 
@ P68S8ro 
@ Planta aqu6tlca 
@ Homem 

FIGURA 5. Bioacumulação do metilmercúrio na biota. O homem é o principal prejudicado, porque nele se acumula o mer
cúrio absorvido pelos diversos seres aquáticos da cadeia aliméntar. 
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atividade garimpeira em Alta Floresta co
mo fruto de uma exploração sem planeja
mento prévio, que se baseia em parâmetros 
experimentais sem nenhum controle de im
pacto e que chega, em alguns casos, a in
viabilizar novas frentes de lavra. Para mi
nimizar esse impacto, o relatório sugere que 
sejam estabelecidos parâmetros - como o 
número de balsas que devem atuar numa 
determinada seção do rio e a distância a ser 
preservada entre elas -'-- a partir de um le
vantamento detalhado da emissão de rejei
tos sólidos e de um estudo das condições 
hidráulicas das drenagens, capazes de ava
liar o nível de assoreamento. 

Entre os pontos que podem ser modifi
cados para alcançar, num curto período de 
tempo, benefícios no ambiente, destaca-se 
a difusão do uso de retortas (aparelhos que 
impedem a perda de mercúrio para o am
biente) na fase da primeira queima da amál
gama, já que ela é responsável por 75% do 
mercúrio emitido. Outra solução aponta: 
da é a adoção, pelas casas compradoras, 
de 'capelas' com sistema de exaustão e re
tenção do mercúrio vaporizado em filtro. 
Além de não contaminar o ambiente, es
ses instrumentos permitem que o mercúrio 
seja reaproveitado em novas amálgamas. 
Com relação aos rejeitos de amalgamação 
contaminados por mercúrio residual, a su
gestão é que sejam confinados em barra
gens pequenas, revestidas por lona plásti
ca ou cobertura argilosa. 

Incluem-se ainda medidas para atenuar 
os impactos na estrutura socioeconômica, 
como o colapso dos serviços públicos (saú
de, segurança, saneamento etc.). São elas: 
o reconhecimento da importância da ativi
dade e sua incorporação à economia do 
município; investimentos no planejamen
to da extnição do ouro; assimilação da de
manda gerada pela população garimpeira 
com adequação da infra-estrutura do esta
do e conscientização dos deveres de preser
vação ambiental através de normatização 
específica . 

O diagnóstico conclui que as interf erên
cias ambientais na região exigem um pla
no de monitoramento a longo prazo dos 
efeitos de contaminação por mercúrio e do 
assoreamento das drenagens. Quem sabe 
assim os peixes voltarão a povoar o antigo 
Teles Pires de águas transparentes. 

ALICIA IV ANISSEVICH 

CIÊNCIA HOJE, RIO DE JANEIRO 
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NOTAS 

Novo perfil para 
as praias cari~cas 

Um projeto para a' recuperação das prai
as q,e Ipanema e Leblon e da lagoa Rodri
go ele Freitas poderá mudar em breve a vi
da dos cariocas. Encomendado pela prefei
tura do Rio de Janeiro a engenheiros da 
COPPE/UFRJ, <;> estudo prevê o alargamen
to do canal do Jardim de Alá e seu pro
longamento mar adentro, dividindo de fa
to a praia de Ipanema-Leblon em duas. O 
canal também será aprof undaµo mais um 
metro (figura). 

Segundo Paulo César Rosman, coorde
nador do projeto, a idéia é impedir que o 
canal continue 'sugando' .a areia da praia. 
Além de provocar o assoreamento da la
goa, onde à areia é arrastada e chega ~té a 
formar bancos, o canal atual contribui para 
acelerar os processos de erosão da praia. · 

Separando a praia em duas unidades fi
siográficas diferentes e aproveitando o ca
nal como estrutura divisória, a areia vai 
deixar de ser 'aspirada' da praia e a quali
dade das águas da lagoa deve melhorar. '' A 
obra poderá ser feita sem desapropriar na
da e sem gran'de interferência do perfil ur-

. banístico do Jardim de Alá", explica Pau
lo Rosman. No projeto, os engenheiros da 
COPPE chegam a sugerir a construção de 
um calçadão e. um gradil ao longo do ca
nal, que entrará pelo mar, como área de 
lazer ou ponto de pescaria. 

A todas essas mudanças deve ser acres
centada a 'engorda' da praia, isto é, a de
volução de' 700 mil m3 de areia à unidade 
Ipanema-Leblon, que hoje se encontra de
ficitária. No entanto, esse aterro e as alte
rações no canal só poderão ser feitas se a 
prefeitura aceitar o projeto final que será 
entregue pela COPPE, em março. A partir 
daí, os cariocas ainda esperarão mais seis 
meses até a obra ser concluída. 

Modelagem molecular 

Uma cooperação entre a Escola Politéc
nica (França) e o Instituto Militar de En
genharia (IME), no Rio de Janeiro, possi
bilitou a transferência para o Brasil de pro
gramas usados em modelagem molecular. 
Esse ramo da ciência simula o perfil tridi
mensional de moléculas nas telas dos com
putadores e vem se tornando cada vez mais 
estratégico do ponto de vista econômico. 

A modelagem já vem possibilitando a re
dução dos altos custos da pesquisa e da 
produção de novos medicamentos. Se há 
pouco os farmacologistas testavam cerca de 
cem mil drogas diferentes para combater 
doenças como a malária, a partir de agora 
umas dez ou 20 já serão suficientes. A mo
delagem pode ajudar a detalhar o perfil 
molecular dos agentes que provocam doen
ças ainda incuráv~is como a gripe, câncer 
ou AIDS. Além disso, conhecer a estrutu-

Projeto elaborado pela COPPE/UFRJ para a recuperação das praias de Ipanema e Leblon e da lagoa Rodrigo de Freitas, 
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ra tridimensional de uma molécula também 
ajuda cientistas na síntese de catalisadores, 
defensivos agrícolas e aromatizantes, todos 
muito cobiçados pela indústria. 

Segundo Peter Seidl, chefe do Departa-
, mento de Química do IME, a técnica de 

modelagem foi transferida ano passado pa
ra o CETEM (Centro de Tecnologia Mine
ral) - do qual Seidl é também vice-diretor 
- e vem sendo empregada no desenvolvi
mento de reagentes para a extração de mi
nérios e de poluentes. O centro está mode
lando algumas moléculas que possam, por 
exemplo, se 'encaixar' às de gálio (presen
te na bauxita) e, desse modo, 'pinçar' só 
o elemento no qual se tem interesse, dei
xando de lado o alumínio e os outros com
ponentes. 

Uma vez verificada a eficácia técnica do 
reagente, será preciso comprovar a sua via-

; bilidade econômica. ''Quando uma nova 
droga é sintetizada, o seu custo não é o fa
tor mais importante; mas quando se trata 
de um minério, o reagente não pode ser 
mais caro do que o produto final", justi
fica o vice-diretor. 

A difração por raios X e a RMN (Resso
nância Magnética Nuclear) apóiam a mo
delagem, fornecendo informações valiosas 
sobre os arranjos espaciais da molécula. O 
computador reúne todos os dados dispo
níveis e os processa para criar na tela o mo
delo que mais se aproxima do real. 

Operação resgate no 
cerrado 

Uma equipe do Laboratório de Zoolo
gia e Ecologia Animal, da Universidade de 
Brasília (UnB), começou agora em março 
a coleta de dados sobre a fauna de uma 
área de cerrado que será inundada para a 
construção da hidrelétrica de serra da Me
sa (norte de Goiás). As'informações obti
das servirão para elaborar um levantamen
to, primeira etapa do trabalho previsto pelo 
convênio assinado ano passado entre a UnB 

e Furnas Centrais Elétricas. 
A partir do levantamento, seis pe<;quisa

dores, seis alunos de pós-graduação e três 
técnicos do laboratório vão elaborar a pro
posta de um plano de manejo da fauna da 
região sob influência da hidrelétrica. Caso 
a proposta seja aceita por Furnas, o con
vênio será prorrogado para que a equipe 
se encarregue de coordenar a execução do 
rlano. 

A hidrelétrica, com potência de 1.200 MW 
(milhões de watts), terá um lago com área 
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de 1. 784 km2, resultado do represamento 
dos rios Maranhão e Tocantinzinho. Are
gião, que deve ser alagada em 1994, é do
minada por grandes fazendas, mas fotos 
feitas por satélites identificaram três áreas, 
com cerca de dez mil hectares, que ainda 
não foram atingidas por atividades agro
pecuárias . São nelas que os pesquisadores 
da UnB deverão concentrar seus trabalhos. 
A região de estudo é acidentada e caracte
rizada pela chapada dos Veadeiros . 

O levantamento, que deverá estar con
cluído em um ano, apontará as melhores 
alternativas para o plano de manejo , que 
pode incluir o resgate dos animais ou a ação 
conhecida por 'corredores de fauna' . Ale
xandre Araújo , um dos coordenadores do 
projeto, admite a polêmica em torno da efi
cácia do resgate de animais, mas acredita 
que o levantamento ajudará a esclarecer as 
dúvidas sobre o assunto . "Vamos analisar 
em que lugares esse tipo de operação é viá
vel " , afirma. 

Fiocruz cria novo 
diagnóstico para 
a filariose assintomática 

Um novo método de visualização dos va
. sos linfáticos está possibilitando, pela pri
meira vez no mundo, o diagnóstico da fi
lariose assintomática. Além de não danifi
car os vasos linf á,ticos, a nova técnica se di
ferencia dos métodos tradicionais de visua
lização por apresentar melhor resolução. 

Desenvolvido por Gerusa Dreyer, do 
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 
(Fiocruz), o método funciona injetançlo-se 
uma substância marcada com radiofárma
cos, que só é absorvida pelos vasos linfáti
cos. A visualização é feita por cintilogra
fia, independentemente dos vasos estarem 
lesados ou não. 

A novidade desse tipo de diagnósticp pa
ra doentes assintomáticos ·é permitir que a 
infecção seja detectada e tratada precoce
mente, antes mesmo do desenvolvimento 
das lesões. No caso dos pacientes com a 
doença em estágio avançado, a nova téc
nica pode auxiliar indicando o estado em 
que se encontram os vasos. Dessa forma, 
as doses dos medicamentos podem ser ade
quadas de acordo com a, evolução da in
fecção. 

Existem atualmente oito milhões de pes
soas no mundo afetadas pela filariose lin
fática, infecção causada for filárias dos gê
neros Wuchereria eBrugia. As filárias (fo
to) são vermes de corpo fino e alongado 
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À 

Microfilária de Wuchereria bancrofti presente em sangue 
infectado. A imagem foi obtida pelo método da gota es
pessa e corada pela hematoxilina . 

que parasitam o homem e diversos animais, 
através de mosquitos do gênero Cu/ex. 

O programa de combate ao vetor da fi
lariose do Aggeu Magalbães está se valen
do de novas armas: um õioinseticida à ba
se de Bacillus thurigiensis israelensis e al
gumas bolinhas de isopor. As · bolinhas de 
isopor servem para cobrir as fossas, impe
dindo que os mosquitos coloquem seus ovos 
na água e se multipliquem. Com o bioin
seticida, as bolinhas e o tratamento adequa
do da população, os técnicos da Fiocruz es
peram acabar com a doença em poucos 
anos. 

Informática no trânsito 
A prefeitura de Paris (França) recorreu 

às pesquisas mais recentes em inteligência 
artificial para melhorar o sistema de trân
sito urbano, implantando o 5AGE (Siste
ma Auxiliar à Gestão de Engarrafamento), 
que controla o tráfego através de sinais lu
minosos. 

Segundo a notícia, publicada na revista 
Contacto (n? 18), do Cendotec, sensores 
são colocados embaixo das pistas de car
ros, recolhendo informações sobre vazão 
e ocupação. Depois disso, elas são trans
mitidas a um controlador de cruzamento 
e, em seguida, a uma unidade central, na 
qual são processadas por computador. Este 
estabelece o melhor funcionamento dos si
ri.ais para cada condição, enviando aos con
troladores de cruzamentoordens executa
das pelos sinais. 

Posse dos novos na academia 
No último dia 28 de janeiro, aconteceu 

na sede da Academia Brasileira de Ciências 
a sessão solene de posse de seus novos 
membros titulares, associados e correspon
dentes. (Ver quadro com os nomes e áreas.) 

O discurso de saudação aos novos asso
ciados foi feito pelo físico Ramayama Gaz
zinelli, da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Marcos Luiz dos Mares Guia, atual 
presidente do Conselho Nacional de Desen
volvimento Científico e Tecnológico, falou 
em nome de seus colegas recém-empossa
dos. A eleição dos novos membros ocor
reu durante a assembléia geral de 31 de ou
tubro do ano passado. 
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RIA 
AJUDA A ENCHER ESSE MUNDO 

DE COR E BELEZA SEM POLUIR. 
; ,• 

ISSO Ê USAR BEM A CIÊNCIA HOJE. 
Todas as imagens que você está ·vendo nesta re
vista passaram peÚJs máquinas da Quimigráfical 
Brascolor. Usando a técnica mais avançada desse 

, 

mundo. E bom poder ajudar a fazer um planeta 
mais bonito, colorido e inteligente. E o que é 
melhor, sem poluir nada. 

f ' QUIMIGRÁFICA 
~~ BRASCOLOR 

STÚDIO GRÁFICO LTDA. 
Rua Sinimbú~ n ~, 485 - São Cristóvão - CEP: 20. 910 - Rio de Janeiro - RJ. 
Tel.: 284-4522 - Plantão: 284-4912 -Telex: 21 23653 - Fax: 264-4396. 
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