


Ainda não inventaram 
um remédio que sirva 
para todos os pacientes. 

Em informática acontece mais ou menos a mesma coisa. Nenhuma 
empresa pode correr o risco de aceitar uma "solução" única, só porque 
aparentemente custa mais barato. O barato pode sair muito caro. 

Pode redundar em sérios prejuízos para quem precisa usar a infor
mática como ferramenta de competitividade, produtividade e rentabilidade. 

O preço inicial de certos "pacotes atraentes" omite custos muito 
maiores do que apenas hardware, software e manutenção. 

Só é possível definir o que é caro e o que é barato, se forem 
considerados os verdadeiros custos envolvidos, como dimensio
namento adequado das necessidades do seu setor de negócios, 
as aplicações, a proteção dos investimentos, as reais vantagens 
para o usuário, a projeção dos benefícios a médio e longo prazo 
para a sua empresa. Antes de recomendar qualquer solução 
de inf~rmática, a IBM estuda profundamente cada caso e, através de sua 
qualificada estrutura de atendimento ao cliente, apresenta o diagnóstico 
exato, !1º tamanho certo para cada necessidade. 

E este compromisso que garante a satisfação permanente de nossos 
clientes. Outra grande vantagem de fazer negócios çom a IBM é que, agora 
no Brasil, ela oferece uma completa linha de produtos, de micros 
a supercomputfidores, passando por estações de trabalho e sistemas 
de médio porte, além da mais ampla gama de soluções integra
das do mercado: redes locais e globais, soluções de indústria, 
ser~iço de consultoria e integração de sistemas. Isto pos
sibilita recomendar, com isenção, a solução adequada 
para atender e satisfazer a toda e qualquer necessidade 
de sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. 

Comprove. A IBM está à sua disposição em todo 
o território nacional. 

Afinal, o que diria você de um médico que receitasse 
sempre o mesmo remédio para todos os pacientes, sem antes examiná-los? 

IBM. Soluc()es na medida certa. 
--------- - - --- - -- - ---- - - ------ ----- ·- ANOS. 

DE 
BRASlt-



EDITOR AL 

C&Tem 
liberdade condicional 
A o assumir a presidência do BNDES, Antonio Barros de Castro 

observou que 'O curto prazo é a face conservadora da nossa 
ação. A ousadia reside no longo prazo. Além disto - e não menos 
importante que tudo o mais - no curto prazo, escravos das circuns
tâncias, temos pouco que escolher, temos pouco espaço para o apro
veitamento de novas idéias, para a persuasão, a participação subs
tantiva nas decisões. Neste sentido, o longo prazo é também o es
paço da democracia ' . 

No curto prazo também a ciência pouco tem a dizer. A conjun
tura vincula respostas e problemas, sejam eles sociais ou econômi
cos . Sem a dimensão temporal , o espaço da política empobrece no 
imediato e o do conhecimento inexiste. 

Para devolver dignidade ao exercício da função pública não basta 
afastar o governante ignóbil. É preciso recuperar a coragem e a ca
pacidade de pensar o país e seu futuro. 

Não se trata de planejar a economia ou regular o mercado, mas 
de entender as forças que nele atuam e responder às legítimas pres
sões sociais por justiça e igualdade de oportunidades. 

Anos de imediatismo e prepotência nas políticas de governo, as 
elites e seus agentes econômicos destruíram as instituições e mina
ram na sociedade sua determinação e autoconfiança. 

O que restou das universidades, da justiça, saúde, seguridade so
cial , educação, dos legislativos? Interesses particulares, oportunis
mo e movimentos corporativos, e omissão do executivo, paralisam 
seu funcionamento e desacreditam seus valores. 

Se é verdade que para as universidades - como para outras ins
tituições - os recursos têm sido escassos, é também verdade que 
o seu substancial aumento, para muitas delas, apenas em parte con
tribuiria para reerguê-las. 

Nas universidades e nas instituições científicas precisamos com 
urgência abrir-nos para a sociedade e romper os compartimentos 
que dividem e fragmentam nossas forças e competência. 

Um direito a Constituição de 1988 apenas tangenciou: o da in
formação. Devemos recuperá-lo, dar-lhe forma e valor. Sem ela, não 
há democracia e a participação da sociedade na definição e execu
ção das políticas de governo não é sólida. 

A informação concentra-se , hoje, em boa parte, nas universida
des, laboratórios de pesquisa científica, institutos estatísticos, esta
tais e privados. Sua difusão, no entanto, é monopólio de poucas em
presas que dela fazem comércio. As leis de mercado, apenas, não ga
rantem a qualidade e o acesso da população à informação. E as ou
tras, do direito, não existem. Ainda devem ser escritas. 

As universidades e os institutos científicos - em sua grande maio
ria - estão fechados em si mesmos . Leais às suas disciplinas e de
partamentos, reféns de corporações, apenas atentas à estabilidade 
do emprego e sua remuneração . Lealdades conservadoras que pre
cisamos romper. 

Não podemos permitir que dos anos de resistência se conservem 
apenas os muros e alguns laboratórios, muitas vezes obsoletos. Ideais 
e espírito público não podem nos faltar nesse momento histórico. 

É imperativo divulgar o que sabemos, ouvir as denúncias, res
ponder aos apelos por respeito aos direitos da cidadania. O teatro, 
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a cultura e a memória , não devem apenas sobreviver nas universi
dades, mas ganhar novo alento. Neles encontraremos a solidarieda
de e o entusiasmo de que tanto precisamos. Hoje. 

O grito de Carlini pelo controle dos medicamentos é um exem
plo (ver 'Um remédio para o Brasil' , p. 41). Existem outros. Deve
mos dar-lhes ouvidos, essas batalhas são nossas . 

As indignidades, os graves problemas sociais do país e as revo
luções científicas do mundo moderno, clamam por reformas pro
fundas nos valores e na função mesma da universidade. 

O que fomos capazes de dizer sobre o massacre do Carandirú? 
Como é possível que a indignidade dos sistemas penitenciários de 
adultos e menores, ou a tragédia dos hospitais psiquiátricos não atra
vesse os muros de nossas cidadelas! 

Até quando os departamentos negarão interdisciplinaridade aos 
estudos ambientais? Por que não conseguimos dar respostas velo
zes aos apelos da comunidade? A vizinhança da indústria incomo
da, a interação, quando existe, é subterrânea. Precisa ganhar clari
dade . 

As instituições de pesquisa não podem faltar ao debate que se 
trava no Congresso sobre a lei de propriedade intelectual, da políti
ca de indústria e pesquisa em informática, da biossegurança, ou do 
controle de medicamentos. 

Os avanços da ciência permitem manipular o código genético 
e a legislação promete garantir direitos de propriedade ao pesqui
sador que engenherou o novo organismo. 

O segredo torna-se prática comum nos laboratórios de ciência. 
Descobertas confundem-se com invenções. A capacidade de ensi
nar e divulgar - quando existe - está comprometida. 

Novos valores, pouco discutidos dentro e fora da universidade, 
ganham foros de legalidade. A responsabilidade social do cientista 
é questionada. O caráter público das descobertas e dos conhecimen
tos produzidos em instituições científicas públicas não deve ser es
quecido. Este princípio tem sido burlado no exterior e aqui. 

Nas universidades e nos institutos é urgente destruir os muros 
que os dividem e nos separam da sociedade e procurar conselho 
e apoio para realizar uma profunda reforma ética e política, que lhe 
permita reencontrar a capacidade de pensar e ser útil. 

Uma criteriosa avaliação do desempenho da pesquisa, do ensi
no, dos serviços que presta à comunidade, deve ser realizada ime
diatamente . Alguns exemplos nos podem orientar: o da Universi
dade Federal de Minas Gerais é um. Há outros. Novas formas de ges
tão e financiamento , autônomas e desburocratizadas, devem ser ima
ginadas e logo implementadas. 

Tudo deve ser radicalmente examinado, desde a estabilidade e 
as formas de renovação do quadro de docentes , técnicos e pesqui
sadores, até os próprios objetivos e prioridades institucionais - so
ciais, científicos e educacionais . 

Isto é o que nos cabe. Mas será de pouco valor, se a educação 
e as instituições de ciência e tecnologia não ganharem efetivo pa
pel nas políticas e - sobretudo - na determinação do governo. 

A ciência e a universidade devem participar, ao lado da socieda
de , da construção dos caminhos de um país que, condenado a vi
ver o presente, conquistou em liberdade condicional a possibilida
de de pensar o futuro . 

o s EDITORES 
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CARTAS DOS 

TOME CIÊNCIA 
A hipertrofia abdominal é um fenómeno que ocorre 
nos artrópodos. Nos cupins, apresenta-se de forma 
notável nas rainhas, vinculando-se estreitamente às 
necessidades sociais de produção de um grande 
número de ovos. Por Ana Maria Costa Leonardos 
e Ana Cristina Ignati. 

A facilidade com que a algarobeira é encontrada no 
Nordeste tem estimulado as pesquisas relacionadas 
às propriedades da goma fornecida por suas vagens, 
rica em galatomamanas e com possíveis aplicações 
nas indústrias petrolífera e alimentícia. Por Isabel 
Baptista Ponte, Cristina T. de Andrade e Carlos 
N. Khalil. 

UM MUNDO DE CIÊNCIA 
Descobertas efetuadas na última década, anunciando 
a existência de proteínas que dirigem o movimento 
de organelas, trazem importante contribuição à 
compreensão do movimento no interior das células 
e de inúmeros outros eventos celulares. Por Vivaldo 
Moura Neto. 

A capacidade do ADN (normalmente encontrado em 
fita dupla), de ocorrer em fita tripla está sendo 
investigada como um caminho para tratar pacientes 
com células geneticamente modificadas, como 
ocorre no câncer ou em doenças hereditárias e 
infecciosas. Por Daniel Sá-Carvalho e Yara M. 
Traub-Cseko. 

O LEITOR PERGUNTA 
O chamado 'último teorema de Fermat' , enunciado 
em 1637 pelo grande matemático francês Pierre de 
Fermat (1601-1665), já foi demonstrado? Quem 
responde é José Felipe Voloch, do Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada . 

EN CARTE 
A ética na ciência 
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Espécies exóticas, pragas e 
controle biológico 
Harold Gordon Fowler, Sofia Campiolo 
e Marcos Antônio Pesquero 

Nem todas as espécies exóticas introduzidas no 
Brasil são como o café ou a cana-de-açúcar, que 
se tornaram produtos importantes para consumo 
interno e exportação. Outros constituem-se em 
verdadeiras pragas e em pouco tempo o seu 
controle passa a absorver altos recursos. 

Com gás, rumo ao futuro 
Manoel Gonçalves Rodrigues e Nilo 
Koscbeck das Chagas 

Como combustível, o gás natural é eficiente e tem 
combustão limpa. Suas propriedades não poluentes 
e o crescimento de suas reservas mundiais fazem 
dele a base energética ideal para o estabelecimento 
de uma nova ordem de produção. 

A 'epidemia' das eleições 
Kurt Kloetzel 

A aplicação de um modelo epidemiológico às 
eleições presidenciais de 1989 revelou-se um 
método bastante eficaz para avaliar se o papel 
desempenhado pela mídia - e principalmente pela 
televisão - foi decisivo para o resultado final. 
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ENTREVISTA 
Para Elisaldo de Araújo Carlini , professor titular da 
Escola Paulista de Medicina, o Ministério da Saúde 
se transformou num verdadeiro cartório a serviço 
da indústria farmacêutica. Em entrevista à 

Ciência Hoje, misto de desabafo e denúncia , ele 
aponta e critica as irregularidades causadas pela falta 
de uma política de medicamentos no Brasil. 

OPINIÃO 
Na opinião de Celso Furtado, são sete os pontos 
sobre os quais o Brasil deve refletir para captar o 
sentido das transformações que sinalizam o perfil da 
realidade mundial emergente neste fim de século e 
definir as medidas que devem ser tomadas a fim de 
que possamos sobreviver como nação no próximo 
século. 

A universidade brasileira não deve se curvar diante 
do projeto de modernização da estrutura produtiva 
do país e investir em pesquisas que resolvam 
problemas da indústria. As relações entre a 
universidade e o setor privado devem ser mediadas 
pelos centros de tecnologia. Por Alfredo Gontijo de 
Oliveira, Francisco Gaetani e Francisco César de Sá 
Barreto . 

Capa Fotografias 

Pedro Oswaldo Cruz 

Cü:mHOJE 
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É BOM SABER 

O interesse que os brasileiros têm pela ecologia , 
segundo resultados de pesquisa recentes , nem 
sempre é acompanhado por um conhecimento real 
do assunto. Os pesquisadores apontam a televisão 
como principal fonte de informações do público . 
Por Maria Ignez Duque Estrada. 

Mexicano , filósofo , mas antes de tudo latino
americano, Leopoldo Zea acredita que pela 'via da 
consciência' a América Latina poderá chegar a uma 
integração dentro da liberdade, que permita a seus 
povos escaparem juntos da ' integração dentro da 
dependência ' que os caracteriza hoje . 

O besouro Rhynchophorus palmarum é tido como 
a pior praga de plantas como o coqueiro e o 
dendezeiro. Para combatê-lo, os pesquisadores José 
Inácio L. Moura e Mário Lúcio V. Resende 
desenvolveram -uma técnica simples e eficaz, 
empregando iscas de cana-de-açúcar com melado. 

Os cientistas classificam o ozônio em "bom" e 
" ruim", dependendo da altura desse gás natural na 
atmosfera. O primeiro protege os seres vivos da 
ação danosa da radiação solar. O outro pode formar 
enormes manchas na baixa atmosfera e pre judicar , 
por exemplo, o desenvolvimento das plantas. Por 
V.W.j.H. Kirchhoff {lnpe), E.V . Browell e J . 
. Fishman, da NASA Langley Research Center. 

Quando em liberdade, os papagaios e outros 
psitacídeos têm uma alimentação diferente daquela 
que lhes é fornecida em cativeiro. O conhecimento 
de suas preferências pode contribuir para que os 
projetos de urbanização incluam árvores que 
atraiam essas aves. Por Mauro Galetti , Marco Aurélio 
Pizo e Isaac Simão. 



C A R T A S D O S LEITORES 

Perfil · 

A seção 'Perfil ' representa a valorização 

e o reconhecimento que muitos 

cientistas nem sempre obtiveram 

durante suas carreiras. Ciência Hoje 
sempre focalizou personalidades que 

ajudaram (e ajudam) a construir a 

ciência no país. Como leitor assíduo, 

venho apresentar a sugestão de que 

também seja contemplada uma 

pesquisadora que , aos 80 anos 
(completados no dia 11 de abril), 

continua contribuindo para o estudo 

da botânica. Para os que se dedicaram 

a esse ramo da biologia, o nome da 

dra . Graziela Maciel Barroso dispensa 

qualquer tipo de apresentação. 

Luiz Fernando Tavares de Menezes, 

Rio de Janeiro (RJ) 

Serendipity 

Gostaria de saber se a revista pensa em 

abordar o tema 'serendipidade ' . Caso 

afirmativo , gostaria de ser avisado, pois 
na cidade onde resido, interior do Pará, 

só existe uma banca de jo rnais , e as 

revistas, principalmente científicas, não 

são encontradas com regularidade ( .. . ). 

Além disso, estou fazendo uma pesquisa 

sobre o nascimento de gêmeos e gostaria 
de obter informações, tais como: Qual a 

probabilidade de nascimento de gêmeos 

à medida que a população mundial 

aumenta? Há maior incidência de gêmeos 

em determinadas regiões geográficas? Há 

mais gêmeos de sexo masculino ou 
feminino? Há alguma peculiaridade na 

longevidade dos gêmeos? 

Mar/os Nevilte, 

Vila dos Cabanas (P A). 

Serendipity, a f acuidade de 

Jazer descobertas felizes por 

acaso, é uma palavra cunhada pelo 

escritor inglês Horace Walpole em 

1754, quando escreveu uma história 

que se passava na cidade de Serendip 
(no atual Sri Lanka). Depois passou 

a ser aplicada às descobertas 

casuais em ciência. Se surgir uma 

oportunidade interessante, poderemos 

vir a Jazer um artigo sobre o assunto, 

e também sobre gêmeos. 
Aguarde. 

Correções 

O texto final do artigo de minha 

autoria, 'Segredo entre universitários 

e política republicana ' (n '.' 79) ficou 

muito bem ilustrado e claramente 
redigido, pelo que desejo transmitir 

os meus cumprimentos, extensivas 

a toda a equipe da revista. 

Nessa oportunidade, gostaria, entretanto, 

de apontar duas pequenas incorreções. 

Uma delas está no box da página 26, 'A 
Bucha, uma idéia importada' : na terceira 

linha do terceiro parágrafo, onde a 

palavra identidade deve ser substituída 

pela palavra entidade, de modo a ler-se 

" ... essas duas entidades tiveram seu 

pensamento refletido também na 
organização e no ideário .. . " . A outra 

incorreção está nas últimas duas linhas 

do artigo, página 29. Onde foi escrito 

" .. . transformando o convívio político na 

Arcádia num instrumento de ação 

política", o correto seria : 
" .. . transformando o convívio acadêmico 

nas Arcadas em instrumento de ação 

política". 

Antonio Carlos Pizani, 

Araraquara (SP). 

Superplantas 

Venho agradecer a publicação de meu 

artigo 'Rota para as superplantas' em 

Ciência Hoje n '.' 74 , com a já 

comprovada qualidade de composição e 
esmero nas ilustrações. Gostaria, 

entretanto, de ressalvar que as figuras 1, 

4 e 5 haviam sido modificadas a pedido 

dos revisores da revista. 

Lamentavelmente, as novas versões 

encaminhadas não foram utilizadas, 

havendo, portanto, discordâncias 

entre texto e ilustrações, na 

forma como elas foram publicadas . 

Por esta razão, estou reencaminhando 
as versões corretas, que não foram 

utilizadas pela produção gráfica, 

para que a redação faça, oportunamente, 

as correções que julgar 
convenientes. 
Odécio Cáceres, 

Universidade Federal de São Carlos (SP). 

Estamos publicando os originais 

enviados pelo autor. 
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Reciclagem de Lixo 

Sou coordenadora de um projeto em 

educação ambrental (Projeto Baía Viva -

Modelo de Educação Ambiental para 

Áreas de Baía), na área de influência da 
Baía de Sepetiba, que tem por público

alvo alunos e professores do 1? e 2? 

graus da rede pública estadual e 

municipal de ltaguaí e Mangaratiba. 

Dirigimo-nos aos senhores para solicitar 

as publicações existentes nessa valiosa 
Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência a respeito de lixo ou reciclagem 

de lixo. 

Sheila M. Simão, 

Itacuruçá (RJ) 

Já publicamos algumas matérias sobre 

lixo, mais especificamente sobre lixo 

atômico e lixo industrial (CH n? 12 e 

n? 70). TaÍvez lhe interessem também os 

artigos 'Aves marinhas e controle da 

poluição' (CH n? 23) e 'Esperança para o 
rio Paraíba' (CH n? 52). Como seu 

projeto abrange alunos de 1? grau, 

aconselhamos o artigo publicado em 

Ciência Hoje das Crianças n? 14. 

Saneamento 

Nós do MOSP (Movimento de Saúde 

Popular}, que há alguns anos 

desenvolvemos trabalhos de educação 

para a saúde na área rural e urbana, 

gostaríamos de ressaltar a grande 

importância e oportunidade que esta 
revista nos proporciona, com uma 

riqueza de informações técnicas e 

científicas, e também os questionamentos 

levantados, que vêm contribuindo 

bastante para o nosso trabalho. 

Mais uma vez isso se deu com a 
matéria 'Saneamento não é apenas água 

e esgoto', do n? 81, que gerou uma 

discussão para nós muito importante. 

Por isso, gostaríamos de receber, se 

possível, o endereço para entrar em 

contato com o engenheiro sanitarista 

Ysnard Machado Ennes. 

Mariza Eduane Costa Pinheiro Mesquita, 

ltabuna (BA). 

Escreva para o sanitarista Ysnard 

Machado Ennes através da nossa 

sucursal em Belo Horizonte, aos 

cuidados de Marise Muniz, a jornalista 

que o .entrevistou. O endereço é: 

Universidade Federal de Minas Gerais, 
Instituto de Ciências Biológicas, Caixa 

Postal 2486, CEP 31270-901, Belo 

Horizonte, MG. Se preferir, pode 

também falar diretamente com Marise 

pelo telefone (031) 443-4780. 

A nova filial brasileira 

Para anunciar em que coloca você em contato direto 
com os produtos e serviços 

CIENCiAl!m 

Rio de Janeiro 
Jane (021) 295.4846 
fax (021) 541.5342 

São Paulo 
Jane (011) 263.2521 

fax (011) 62. 0702 

Brasília 
Jan,e (061) 321.5009 
fax (061) 224. 7147 

da matriz americana. 
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TOM E CIÊNCIA 

A rainha dos cupins 
Uma fábrica de ovos 

A hipertrofia abdominal ou fisogastria 

é um fenômeno que ocorre nos ar
trópodos, principalmente entre os 

insetos. Nos cupins, esse desenvolvimento 

excessivo do abdômen é notável nas rai

nhas, e está estreitamente vinculado às ne
cessidades sociais: é conseqüência de uma 

adaptação anatômica e funcional, voltada 

exclusivamente para a produção de um 

grande número de ovos. 
No cupinzeiro existe em geral uma fêmea 

reprodutora, que é a rainha, e um macho re
prodi.nor, o rei. Ali vivem ainda os operá

rios ou obreiros e os soldados, além de re

produtores, machos e fêmeas, que aparecem 

anualmente e vão fundar novos ninhos, dos 

quais serão os futuros reis e rainhas. Estes 

reprodutores são alados e normalmente 
saem em revoada nos dias quentes, ao en

tardecer, sendo conhecidos popularmente 

como siriris ou aleluias. 

Após a formação do casal real , os alados 

perdem as asas e começam a estabelecer no

vas colônias. Depois dessa etapa, na maio
ria dos cupins, o abdômen da rainha come

ça paulatinamente a se desenvolver. É um 

fenômeno muito lento, que pode durar vá

rios anos. Finalmente, a rainha torna-se tão 

imensa que às vezes nem consegue se loco

mover e fica restrita a uma área do ninho 
(a câmara real), pois não passa pelos dimi

nutos corredores construídos pelos operá

rios. Ela é o mais extraordinário exemplo, 

entre os insetos, do crescimento em tama

nho sem ocorrência de muda cuticular (pro

cesso pelo qual os insetos crescem). 
A fisogastria se caracteriza pelo aumen

to extraordinário dos ovários e da massa san
güínea . Ao mesmo tempo, outros órgãos e 

tecidos se modificam, como o intestino, o 

tegumento, o aparelho respiratório e o te

cido adiposo. Hoje, aceita-se que a fisogas
tria tem seguramente relações com a ativi

dade das glândulas endócrinas. 

Nos insetos, os ovários são formados por 

tubos que contêm ovos em vários estágios 

de maturação, denominados ovaríolos. A fê
mea alada, que será a futura rainha fisogás-

6 

trica, tem um determinado número de ova

ríolos funcionais em cada ovário. O aumen

to progressivo desse número de ovaríolos 

explica a demografia populacional dos ter

miteiros. A rainha funciona como uma fá

brica de ovos, recebendo alimentação espe
cial, apropriada à formação destes ovos, que 

lhe é fornecida continuamente pelos ope

rários. 
A fisogastria das rainhas dos cupins en

volve modificações que se processam em 

duas fases e afetam a cutícula, camada mais 

externa do tegumento. Na primeira, a 'cutí

cula imaginai' (que já existia no alado) se de

senruga; na segunda fase , mais longa, uma 
nova cutícula é elaborada. Ela aparece quan

do a camada mais externa da cutícula não 

consegue mais se desenrugar. O rei não 

apresenta fisogastria, embora sua cutícula 

também se modifique. 

Ao contrário de outros exemplos de cres
cimento cuticular sem muda entre insetos, 

a formação da cutícula real é um fenômeno 
muito lento e irreversível, que consiste no 

crescimento das membranas artrodiais (in

tersegmentares), que é simultâneo ao desen

volvimento póstero-anterior dos ovários. Os 

Fêmea alada, fotografada durante a enxamea
gem, e rainha flsogástrlca, após alguns anos 
de estabelecimento da col6nia. Comparar a 
grande transformação abdominal (seta). As 
asas da fêmea alada foram retiradas para me
lhor observação do abd6men. 

fatores determinantes da fisogastria da rai

nha dos cupins ainda são desconhecidos, 

mas há evidências da influência de parâme

tros genéticos, endócrinos e sociais. Sabe

se que a secreção da cutícula real é progra

mada geneticamente nos indivíduos sexua
dos. Começa a ser produzida nas rainhas 

muito jovens, que ainda não desenvolveram 

a fisogastria, quando aparecem os primeiros 

operários da jovem colônia, que irão garan

tir a alimentação do casal real. O desenru

gamento da cutícula não ocorre no rei : só 
nas rainhas, por estar ligado ao desenvolvi

mento ovariano. A parede pleural (lateral) 

do abdômen das rainhas fisogástricas au

menta consideravelmente e pode apresen

tar em certas espécies de cupins uma exsu

dação peculiar. 
As traquéias abdominais dos alados são 

similares às dos outros insetos, porém já 

apresentam dimorfismo sexual e estrutural, 

como acontece com as traquéias dos reis e 

rainhas. Nas rainhas, o aparelho respirató

rio se avoluma, com o alongamento e o en
grossamento das traquéias. Tal processo 

acompanha a fisogastria e se vincula à evo

lução de outras estruturas, como os órgãos 

genitais, a parede pleural, o corpo gorduro

so lateral e o intestino médio , que possuem 

um maior número de traquéias na fêmea ala

da. O sistema traqueal visceral das fêmeas 
aladas parece ser uma pré-adaptação à fisio

logia e à morfologia particulares da rainha 
fisogástrica. 

As alterações do intestino decorrentes da 

fisogastria são mais acentuadas no intestino 
médio, onde ocorrem intensas absorções. 

Ele se alonga e sofre considerável aumento 

de calibre. Na fêmea alada de um cupim afri

cano, por exemplo, constatou-se que o in

testino médio tinha 0,5 cm, enquanto nas 

rainhas fisogástricas da mesma espécie che
gava a 15 cm. 

A corpora a/lata, importante glândula 

endócrina, apresenta sempre um volume 

maior nas rainhas fisogástricas, se compara

do ao das fêmeas aladas, e parece sintetizar 
grandes quantidades de hormônios que in-
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a) Fêmea alada do cuplm Comltermes cumu/ans (aumento 30x); b) corte longitudinal do abdômen da fêmea alada do mesmo cuplm, vlsuall· 
zando-se os ovariolos envolvidos pelo corpo gorduroso (aumento S0x). 

a) Corte abdominal da rainha flsogástrlca de Cornltermes cumu/ans (aumento 100x). As setas Indicam o tecido adiposo real sob a cutícula; 
b) detalhe dos ovariolos da rainha flsogástrica do mesmo cuplm sob microscopia de luz (aumento 100x). 
c = cuticula; ov = corte do ovariolo; ot = ovócito carregado de vitelo. 

fluenciam diretamente as atividades do cor

po gorduroso real. É no corpo gorduroso, 
entretanto, que se verificam as transforma

ções mais radicais. Ele equivale, nos insetos, 

ao tecido conjuntivo dos vertebrados; sua 

função em geral é de reserva alimentar e é 

rico em lipidios e substâncias excretoras. O 
tecido adiposo presente em fêmeas aladas 

é substituído pelo tecido adiposo real nas 

rainhas fisogástricas. No corpo da rainha, es

te tecido adiposo tem constituição e locali

zação diferentes do tecido encontrado nas 

fêmeas aladas. É rico em ribonucleoproteí
nas e contém uma pequena quantidade de 
lipídios, tendo aparência bastante diferen

te do antigo tecido adiposo da fêmea alada. 

OUTUBRO OE 1992 

Durante o desenvolvimento da fisogastria, 

o corpo gorduroso real se especializa pro

gressivamente na síntese e secreção de pro
teínas . Sabe-se hoje que ele é derivado do 

corpo adiposo imaginai (da fêmea alada). 

Aceita-se atualmente que a principal fun

ção do corpo gorduroso real é a síntese das 

vitelogeninas, proteínas que, incorporadas 

no vitelo do ovócito, contribuem para seu 
desenvolvimento. O metabolismo ovariano 

bastante ativo das rainhas dos cupins supe

rio_res envolve intensa vitelogênese, o que 

explica a especialização das células de seu 

corpo gorduroso para a síntese e secreção 

de proteínas. 
O rei e a rainha são o casal real primário 

do cupinzeiro. Quando um deles morre ou 

o ninho se torna grande demais, aparecem 

os chamados 'reprodutores de substituição' , 

ninfas cujas gónadas sofrem maturação, o 

que leva ao desenvolvimento do aparelho 
reprodutor. Elas também podem desenvol

ver fisogastria , mas sua morfologia as dife

rencia facilmente das rainhas primárias. Po

rém, apesar de reprodutores eficientes, pro

duzem menor quantidade de ovos que a rai

nha primária. 

Ana Maria Costa Leonardo 

Ana Cristina lgnatl 

Departamento de Biologia, 

Universidade Estadual Paulista 
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TOM E CIÊNCIA 

'Goma de algaroba' 
Substância pode ter aplicação industrial 

E ntre as plantas xerófilas - típicas 

dos ambientes secos, como a caatin

ga e os desertos - existe uma, a alga

robeira (Prosopis juliflora DC), da família 

das leguminosas, em que tudo pode ser 

aproveitado. Sua rama serve de forragem; 
do caule colhe-se uma goma (ver 'Ciência 

Hoje nº 71 ', p . 65-67) de origem polissaca

rídea e propriedades adesivas, constituída 

principalmente de unidades repetidas do 

monossacarídeo arabinose; sua casca é rica 

em canino; a madeira é usada em móveis, 

dormentes, mourões, estacas e também co

mo lenha e carvão. Suas vagens em geral ser

vem de alimento ao gado, e, transformadas 

em farinha, têm sido usadas por povos de 

diferentes continentes quando a comida falta. 

Existem cerca de 40 espécies de Proso

pis distribuídas pelos continentes africano, 

asiático e americano, porém é na América 

que se concentram em maior número, po

dendo ser encontradas em maior proporção 

Figura 1. Exemplar 
de Prosopis 
ju/iflora, em fase 
de crescimento. 
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entre o sudoeste dos Estados Unidos e a Pa

tagônia. Prosopis juliflora é nativa do sul 

do Equador, do Chile e da Argentina, mas 

aclimatou-se bem no Brasil. Quando adul

ta , pode atingir oito metros de altura. O 

tronco é áspero e os galhos apresentam mui
tas ramificações. As flores são amarelas e ri 

cas em néctar. Os frutos são favas de cerca 

de 20 centímetros de comprimento, estrei

tas e finas. No Nordeste, enquanto a vege

tação está seca, a algarobeira permanece 

com suas folhas verdes. 

A vagem da planta, parte que mais inte

ressa neste trabalho, é composta de pericar
po e sementes. O pericarpo tem três cama

das: exocarpo (exo = externa), mesocarpo 
(do meio) e endocarpo (interna). O exocar

po é duro e amarelo-claro; o mesocarpo é 

rico em sacarose, e o endocarpo, que en

volve as sementes, é uma camada dura e fi
brosa, portanto mais rica em celulose. 

As sementes da algarobeira são extrema-

mente duras e compõem-se da casca, tegu

mento muito fino e marrom, do embrião e 

do endosperma, uma goma, cuja identifica

ção química foi fe ita em 1975 pelo prof. An
tônio de Albuquerque Figueiredo, em tese 

defendida em Wurzburgo, Alemanha. Este 

pesquisador concluiu ser o endosperma da 

semente de algarobeira constituído em sua 

maior parte por um polissacarídeo do tipo 

galactomanana, formado por unidades de 
O-manose e O-galactose, que recebeu o no

me de 'goma de algaroba'. 

Prosseguindo o exame da composição e 

propriedades desta galactomanana, nós as 

extraímos das sementes através de duas téc

nicas, que deram origem a amostras com 

propriedades físico-químicas diferentes . A 

primeira, denominada GA-01, foi obtida por 
lixiviação alcalina a quente. A segunda amos

tra, GA-02, foi extraída manualmente, após 

imersão das sementes em água quente. 

Além da galactomanana, com aplicação 

industrial variada, estão presentes no endos

perma substâncias como proteínas e lipídios, 
cujas composições foram determinadas . A 

figura 2 mostra os resultados encontrados . 

Tanto o teor em lipídios como o teor em 

cinzas da goma obtida através de tratamen

to químico são menores do que os mesmos 
teores na goma obtida manualmente. A aná
lise do teor de lipídios de ambas as amos

tras mostrou que o tratamento químico, en

volvendo a adição de hidróxido de sódio, 
foi efetivo na saponificação de aproximada

mente 72 % dos lipídios presentes. 
A goma GA-01, obtida por processo quí

mico, apresentou um teor em cinzas menor 

do que a goma GA-02, em virtude da elimi
nação de boa parte dos compostos minerais 
presentes na goma pelo tratamento a que foi 

submetida a semente . O resultado , calcula

do para a porcentagem em peso correspon
dente ao resíduo insolúvel em ácido, mos
tra que a goma de algaroba, extraída atra

vés do tratamento químico, fornece uma 

quantidade de resíduo menor do que aque

la obtida manualmente. 

O teor em galactomanana em geral é cal-
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COMPOSIÇÃO AMOSTRA 

GA-01 GA-02 

Teor cm umidade 

(% w/w) 13,00 13,D0 
Teor em lipídios 

(% w /w) 0,14 0,50 

Teor em cinzas (% w/w) 1,25 2,3 2 

Teor em proteínas 

(% w /w) 6,20 6,27 

Resíduo insolúvel 

em ácido (% w/w) 0,73 1,79 
Teor em fibras brutas 

('¼, w/w) 0,35 0,88 

Teor em galactomanans 

(% w/w) 79,0 77 ,0 

• AnáliM.:~ rc:ilizada.., apús moagem do cndospcrma . 

Figura 2. Composição química das amostras 
de goma de algaroba. • 

culado por diferença, subtraindo-se de 100 

a soma dos teores dos demais componen

tes (cinzas, lipídios , proteínas, fibras brutas 

e água) , como mostra a equação abaixo: 

teor ele galactomanana (em %) = 100 -

(soma dos outros teores) 
Para este cálculo, ainda é necessária a 

quantificação das fibras brutas presentes no 

endosperma, insolúveis em solução alcali

na e em solução ácida . A proporção dessas 

fibras no endocarpo é estimada na literatu

ra especializada como igual à metade do va

lor encontrado para o resíduo insolúvel cm 

álcool. 

A facilidade com que a algarobeira é en

contrada no Nordeste tem servido de estí

mu lo às pesquisas relacionadas à extração 

e às proprieclacles ela goma ele algaroba. En

tre estas, têm sido pesquisadas as suas pro

priedades espessantes, ou seja: a goma de 

algaroba forn ece soluções viscosas ao ser 

dispersa em água . Existe a possibilidade de 

se utilizá-la como substituta ela goma guar, 

que é importada , nas indústrias petrolífera 
e alimentícia . Para isto, será necessário um 

estudo mais deta lhado ele seu desempenho. 

Isabel M. C. Baptista Ponte 
Cristina Tristão de Andrade 

I nstituto de Macromoléculas/UFRJ 

Carlos N. Khalil 

Centro de Pesquisa Leopoldo A. Miguez de 

Mello, Petrobrás/RJ 
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U M MUNDO D E C I Ê N C I A Biologia celular 

Proteínas motoras 
Transporte de organelas celulares 

N o interio~ de uma célula'. o citoplas
ma movimenta-se contmuamente. 
Por ele, trafegam organelas como 

as mitocôndrias e vesículas. Na célula ner
vosa, por exemplo, vesículas contendo mo
léculas de neurotransmissores são transpor
tadas do corpo celular, através do seu pro
longamento mais longo, o axônio, até atin
girem a terminação do neurônio, onde os 
neurotransmissores devem ser liberados. 
Por outro lado, vesículas de membrana, que 
capturam material extracelular, são levadas 
dos terminais axônicos para a região mais 
central da célula. 

Outro movimento ordenado é o dos cro
mossomos de células que entram em divi
são celular. Este movimento cromossomial 
está baseado na formação de uma estrutura 
filamentosa, o fuso mitótico, que se alonga 
e se encurta, orientando a distribuição dos 
cromossomos durante a divisão da célula 
nas suas filhas . O movimento anormal dos 
cromossomos pode promover uma distri0 

buição incorreta destas estruturas gênicas 
nas células filhas, causando anomalias cro
mossómicas responsáveis, por exemplo, por 
defeitos genéticos ou mesmo pelo desenvol
vimento de câncer. 

Sabe-se hoje que a organização interna 
das células e a orientação de movimentos 
no citoplasma é dependente do citoesque
leto, uma intrincada rede de filamentos for
mada pelo arranjo especial de um grupo 
de proteínas. Dois tipos destes filamentos, 
os microtúbulos e os microfilamentos, pa
recem servir de verdadeiros 'trilhos ' para o 
deslocamento de cromossomos e organelas 
celulares. O mais fino deles, o microfilamen
to, é composto pela polimerização de uma 
proteína de forma globular, a actina. É co
mo num colar de contas, as contas são as 
unidades de actina, o colar é o filamento, 
o polímero. 

A polimerização da actina em filamento 
obedece a uma orientação determinada. Nu
ma extremidade do filamento incorpora-se 
uma actina e, na extremidade oposta, outra 
actina abandona o filamento. São respecti-
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vamente as extremidades (+)e (-). A acti
na filamentosa interage com uma outra pro
teína, a miosina, promovendo movimento. 
A miosina, por sua vez, é uma proteína es
truturalmente mais complexa, apresentan
do uma extremidade com um arranjo glo
bular, duplo, chamado de dupla cabeça. Ca
da cabeça se prolonga por uma cauda lon
ga, formando uma comprida trança de dois 
filamentos de miosina. 

A cabeça da miosina é capaz de se ligar 
a uma molécula de A TP (molécula que car
rega três radicais fosfatos) e provocar a "que
bra" química deste composto, liberando um 
radical fosfato e, com isso, a energia quími
ca que o mantinha ligado. Essa energia quí
mica permite uma forte ligação da miosina 
à actina. Com uso sucessivo de A TP e sua 
quebra, a miosina se liga e se desliga às acti
nas encadeadas em filamento. A repetição 
destes eventos garantirá que cada cabeça de 
miosina caminhe ao longo do filamento de 
actina adjacente, causando um deslizamen
to entre os dois filamentos, o de actina e o 
de miosina. 

Michael Sheetz, do Centro Médico da Uni
versidade Duke, nos EUA, quando traba
lhava no laboratório de James Spudich, em 
Stanford, Califórnia, em 1982, realizou um 
magnífico experimento que permitiu mostrar 
que este movimento era orientado para a ex
tremidade ( + ) do filamento de actina. Sheetz 
e Spudich ligaram minúsculas bilhas de plás
tico à miosina e puderam observar ao micros
cópio que, quando em contato com fibras de 
actina, as bilhas deslocavam-se orientada
mente para a extremidade ( +) da fibra . 

Sheetz e Robert Allen, com Ronald Vale, 
Bruce Schnapp e Thomas Reese, dos Insti
tutos Nacionais de Saúde dos EUA, quiseram 
verificar se o sistema da miosina funciona
ria no transporte de vesículas em axônios. 
As vesículas moviam-se sobre fibras protéi
cas chamadas microtúbulos. Os microtúbu
los são filamentos espessos, compostos da 
polimerização de uma proteína também glo
bular, a tubulina. Mas a miosina não intera
gia com a tubulina. Em 1985, eles descobri-

ram a proteína motora envolvida no movi
mento e no transporte axonal, chamada ci
nesina (do grego kinós, movimento). 

Mais ou menos como se espreme o con
teúdo de um tubo de dentifrício, eles espre
meram o conteúdo do axônio gigante de lula 
e cobriram com ele uma superfície lisa. Foi 
possível observar ao microscópio que bilhas 
de plástico se associavam com microtúbu
los do extrato e se moviam ao longo deles, 
da mesma forma que no experimento com 
miosina e actina. Este movimento era tam
bém dependente da quebra de ATP e, por
tanto, da energia química da célula. Comba
se neste desenho experimental, foi possível 
substituir o ATP presente no extrato por um 
composto análogo, que não podia ser que
brado e, portanto, não gerava energia para 
alimentar o transporte. Neste caso, as orga
nelas ou as bilhas permaneciam ligadas aos 
microtúbulos, mas não eram transportadas . 

A cinesina, proteína purificada desse ex
trato, é uma proteína muito complexa•. Co
mo a miosina, ela também apresenta duas 
cabeças e uma longa trança de dois filamen
tos. A cabeça se liga à ATP e ao microtúbu
lo. A extremidade da cauda talvez se ligue 
às vesículas e organelas a serem transporta
das, as suas 'cargas' . 

Novas proteínas semelhantes à miosina 
têm sido descritas em células não muscula
res, onde elas podem ter função motora. Ca
be citar a p 190, recentemente descrita pela 
equipe de Roy Larson, da Faculdade de Me
dicina de Ribeirão Preto (USP). Esta proteí
na, isolada de cérebro de coelho e galinha, 
apresenta semelhanças com o grupo de mio
sinas e pode representar um papel impor
tante nos movimentos no interior de neu
rônios. Outra proteína é o produto do ge
ne MY02 , de Saccharomyces cerevisiae, tal
vez, envolvido na secreção polarizada des
ta levedura. 

A cinesina também tem sido isolada de 
uma série de órgãos e tecidos. Aparentemen
te há pelo menos 19 diferentes cinesinas. Pe
la análise da clonagem dos genes para a ca
deia pesada (cabeça) de cinesina, têm-sedes-
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--- cromossomos ou organelas celulares 

'cauda' longa, 
formando uma 

'trança' comprida 
de dois filamentos estrutura de uma proteína motora típica 

microtúbulos ou 
micro filamentos 

A dupla cabeça de uma protelna motora Interage com as moléculas de trifosfato de adenosina (ATP), das quais obtém energia para o desloca
mento de toda a estrutura protéica. Esse movimento pode ocorrer sobre os mlcrofllamentos ou os microtúbulos, dois tipos de filamentos. Con
forme sua função, uma protelna motora pode transportar, no final de sua 'cauda' longa, cromossomos ou organelas celulares. 

coberto polipeptídeos semelhantes, presen

tes em leveduras, fungos (Aspergillus), ver

mes nematódeos, na mosca drosófila e em 
ovos de ouriço do mar. Estes polipeptídeos 

têm sido classificados como membros da su

perfamília da cinesina . Muitos deles, talvez, 

estejam envolvidos no movimento de cro

mossomos e na divisão celular. 

A variedade de proteínas motoras signi
ficaria que proteínas específicas transportam 
'cargas' específicas? Em recente artigo•• , 

Sue Lillier e Susan Brown, do Departamen

to de Anatomia e Biologia Celular da Esco

la Médica da Universidade de Michigan, 
EUA, trouxeram luz para esta questão . 
Utilizando-se da engenharia genética, elas 
conseguirem diminuir a sensibilidade à tem
peratura - às vezes letal - de um mutante 

de levedura, o myo2 -66. A mutação 

myo2-66, no gene MYO2 da superfamília da 

miosina, que impede o crescimento da le

vedura em temperaturas mais altas, está re

lacionada à expressão da proteína Myo2p , 

produto do gene citado acima . A introdu

ção de um gene especial nas cepas mutan

tes suprime em parte a letalidade. 

A análise da seqüência desse gene espe
cial e, sobretudo, da estrutura da possível 

proteína que ele produziria, sugere que es

ta seja uma po~sível proteína motora que se 

liga a microtúbulos, um pouco semelhante 
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às da superfamília cinesina. A supressão su
gere que esta proteína poderia substituir a 

proteína tipo miosina (ausente) no transpor

te de vesículas para o brotamento de novas 

leveduras durante a reprodução. Assim, uma 

vesícula transportável pelo sistema miosina 

poderia eventualmente ser transportada pe
lo sistema da cinesina, contrariando aparen

temente a idéia de uma especificidade de 'car

ga ' transportada por cada proteína motora. 

Embora ainda discutível, é consenso que 

a cinesina esteja envolvida no transporte de 

vesículas. Uma nova proteína motora, cha
mada dineína citoplasmática, havia sido iso

lada do cérebro, em experimentos iniciados, 

em 1984, pela equipe de Richard Vallee, da 
Fundação Worcester para Biologia Experi

mental, em Massachusetts, EUA. A dineína 

se liga a microtúbulos e apresenta alguma 
similaridade estrutural e funcional com a 

proteína motora do mesmo nome, descrita 

em cílios e flagelos por Ian Gibbons, da Uni

versidade do Havaí, nos anos 60. 

Inicialmente, constatou-se que esta dineí

na citoplasmática estava implicada no trans

porte que ocorre em sentido retrógrado, dos 

axônios para o corpo do neurónio, mas de

pois considerou-se também seu envolvimen

to em outros movimentos celulares, como 
o de cromossomos. Mais recentemente ain

da, em 1989, Vallee e seus colegas identifi-

caram uma nova proteína motora neuronal, 

a dinamina (do grego dínamos, força), que, 

como a cinesina e a dineína citoplasmática, 

se liga a microtúbulos. No entanto, diferin
do dessas outras, ela apresenta capacidade 

de ligar mais especialmente o GTP, outra 

molécula de alta energia que as células dis

põem. Parece ser um membro da família de 

proteínas que ligam GTP. É possível também 

que a dinamina possa se ligar a microtúbu
los adjacentes, formando fe ixes e permitin

do o deslizamento de um microtúbulo so

bre outro . No entanto, ainda precisa ser de

monstrado que ela é capaz de movimentar 
organelas ao longo de microtúbulos. 

Estas descobertas da última década, 
anunciando a existência de proteínas que di

rigem o movimento de organelas, trazem 

importante contribuição à compreensão de 

inúmeros eventos celulares, como os cita

dos aqui. No entanto , a variedade de pro
teínas que parecem estar envolvidas faz res

saltar a complexidade do problema. Talvez 

por esta complexidade ele seja tão sedutor. 

• Trends in Biochemica/ Sciences, vol. 17, pp. 
300-304 , (1 992) 
• • Nature, vol. 356, pp. 358-361, (1992) 

Vlvaldo Moura Neto 

Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, 

Universidade Federa/ do Rio de Janeiro. 

11 

:,, 
o 
:,, 

~ 
8 



U M MUNDO D E C I Ê N C I A Biologia molecular 

Hélices triplas 
Nova arma na terapia gênica? 

H á pouco menos de dois anos, um 

grupo de pesquisa dos Institutos 

Nacionais de Saúde, dos EUA, re

cebeu pela primeira vez permissão para tra

tar pacientes com células geneticamente mo

dificadas. O resultado deste tão esperado 
experimento de terapia gênica foi um su

cesso. Uma menina, cujo organismo era in

capaz de produzir adenosina-desaminase 

(ADA), teve o gene para esta enzima intro

duzido em suas células sanguíneas brancas. 

Estas células, recolocadas na circulação, pro
duziram níveis suficientes de ADA para ali

viar uma grave deficiência imunológica. 

Várias doenças poderiam ser tratadas por 

terapia gênica. Em alguns casos são introdu

zidos genes que irão suprir uma deficiência 

celular, como no exemplo descrito acima. 
Outra possibilidade, num sentido mais 

abrangente da expressão terapia gênica, se

ria a utilização terapêutica de pequenas mo

léculas artificiais de fita simples de ADN (oli

gonucleotídeos). A expressão de um gene, 

em geral , envolve dois passos: a transcrição 

(formação de uma molécula de ARN a par

tir do ADN) e a tradução (formação da pro

teína a partir da seqüência do ARN). A utili

zação de moléculas 'anti-sentido', comple

mentares ao ARN, poderia assim bloquear 
a tradução, impedindo a produção de uma 

determinada proteína. Isto poderia ser útil 

no tratamento de muitas doenças, causadas 
pela expressão inapropriada de certos genes 
como câncer, doenças hereditárias, doenças 

infecciosas. Ainda em 1992, espera-se que 
sejam autorizados os primeiros testes clíni

cos da utilização de DNA 'anti-sentido ' no 

tratamento da leucemia mielógena crônica 

(LMC). Este DNA, ao ser introduzido nas cé

lulas, impediria a proliferação de células por

tadoras da 'translocação philadelphia', mu
tação cromossômica que causa a LMC. 

Uma abordagem alternativa, para impe

dir a expressão de genes deletérios, seria a 

utilização da capacidade do ADN, normal

mente encontrado em fita dupla, de ocor

rer em fita tripla, dependendo da composi

ção dos quatro nucleotídeos que o com-. 
põem e da concentração salina. Moléculas 
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de ADN nas quais uma das fitas é formada 

por purinas (adenina e guanina) e a outra 

composta por pirimidinas (timidina e cito

sina), podem formar uma estrutura de fita 

tripla, na qual a terceira fita é formada por 
pirimidinas, em condições de temperatura 

e pH diferentes das encontradas na célula. 

Algumas regiões próximas a genes têm 

pequenos trechos que são compostos por 

purinas numa fita e pirimidinas na outra. A 

transcrição desses genes pode ser bloquea
da se uma terceira fita parear nesta região 
do ADN . Um problema crucial é o de con

seguir a estabilidade destes complexos em 

condições fisiológicas. Recentemente*, um 

grupo francês do Centro Nacional de Pes

quisas Científicas, de Paris, descreveu um 
composto que estabiliza regiões de ADN em 

fita tripla em condições próximas às da cé

lula . O objetivo seria obter a regulação de 

genes que apresentem uma seqüência ho

mopurina-homopirimidina, pela adição do 

composto que estabilize a fita tripla consti
tuída pelas duas fitas do ADN do gene e do 

oligonucleotídeo, cuja seqüência é igual à 

da fita homopirimidínica, impedindo a trans

crição. 
Dentre os vários compostos testados, o 

que mais estabilizou regiões em fita tripla foi 
o benzo(e)piridoindol (BePI), molécula te

tracíclica. (ver figura 1) Foi obtida uma no

tável estabilização de mais de 20ºC para um 

trecho de 14 nucleotídeos em fita tripla com 

a adição de BePI. (ver figura 2) Mostrou-se 

que o BePI é um agente intercalante, isto é, 
associa-se ao ADN por ligação no interior da 

cadeia, e tem afinidade maior por ADN em 

fita tripla do que em fita dupla. 

Para testar a regulação negativa de um ge

ne, foi utilizado um sistema in vitro , onde 

estão presentes em forma purificada as mo

léculas necessárias à transcrição , enzimas e 

ADN. Foi obtida repressão significativa de 

um gene da enzima beta-lactamase, pela adi
ção de um oligonucleotídeo com seqüência 

igual ao trecho homopirimidina do gene e 

BePI. A adição somente de BePI mostra re

pressão extremamente reduzida da transcri
ção, evidenciando que a atuação deste com-
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Figura 1. Molécula tetracíclica do benzo(e)pi
ridolndol (BePI). 

14 C5 + 2°C 

+ + + 
5'TT CTT C TCCTTTCT3' 

5'CGAGTTAAGAAGAGGAAAGATTGAG C3 ' 
3'GCTCAATT CTTCTCCTTTC TAACTCG5 ' 

14 C3 + 20ºC 

+ + + 
5'TTC TTCTTITTTC T3' 

5'CGAGTTAAG AA G AAAAAA G A TTGAGC3 ' 
3'GCTCAATT C TTCTTITTTC TAACTCG5' 

Figura 2. Duas seqüências de hélices triplas 
(cada letra representa um nucleotídeo), desta
cando-se as temperaturas de estabilização. 

posto se dá realmente nos trechos em fita 
tripla e não sobre as enzimas responsáveis 

pela transcrição . 

O objetivo terapêutico desta tecnologia 

seria o de bloquear a transcrição de genes 

causadores de patologias, pelo oligonucleo

tídeo homopirimidínico associado ao agente 
estabilizador de hélices triplas, no .caso o 

BePI. Ainda são necessários aperfeiçoamen

tos para que esta tecnologia possa ser utili

zada em células e organismos, como é oca

so do ADN 'anti-sentido ' . Entretanto, alguns 
derivados benzo(e)piridoindol não associa
dos a oligonucleotídeos já foram testados 

como promissoras drogas anticancerígenas. 

Possivelmente, estes derivados benzo(e)pi

ridoindol interferem em formas de ADN não 

convencionais que naturalmente ocorrem 
nas células. O estudo de pareamentos alter

nativos de ADN, juntamente com a identi

ficação de agentes que estabilizem estases

truturas, abre perspectivas de interferência 

na expressão gênica e sua conseqüente apli

cação em terapia. 

• Science, Vol. 256, p. 1.681 , (1992) 

Daniel Sá-Carvalho e Vara M. Traub-Cseko 

Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular, Fundação Oswaldo Cruz IR] 
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Transurânicos recebem nomes 
Os elementos químicos mais pesados até 

agora conhecidos - com meia-vida em tor

no de 5 ms (milissegundos) -, obtidos por 

fusão nuclear no Instituto de Pesquisa so

bre Ions Pesados de Darmstadt (Alemanha) 

no início dos anos 80 , finalmente recebe

ram nomes. O elemento de número atômi

co 107 foi chamado de nielsbohriun em ho

menagem ao físico atômico Niels Bohr; o de 

número 108, produto da fusão do Pb 208 

e do Fe 58, leva o nome de hassium, segun

do o estado de Hessen, na Alemanha, que 

financia as pesquisas do instituto; o elemen

to 109, meitnerium, como tributo à física Li

se Meitner por seus trabalhos fundamentais 

na descoberta da fissão nuclear. 

Após várias tentativas de nomear estes 

elementos transurânicos (de número atômi

co superior ao do urânio), espera-se que esta 

seja aceita pela comunidade científica inter

nacional. O elemento 104 continua sem no

me por ter sido descoberto simultaneamente 

por cientistas soviéticos e americanos. Seu 

nome deverá ser rutherfordium ou kurcha
tovium, segundo dois grandes físicos nuclea

res da Inglaterra e da antiga União Soviética. 

Nature, 359, p. 180 (1992) 

Dados da U/ysses 
são divulgados 
Importantes dados sobre Júpiter foram en

viados pela nave espacial Ulysses em sua via

gem para o Sol. Em fevereiro de 1992, Ulys

ses passou por Júpiter e enviou para a Ter

ra uma série de informações novas e intri

gantes sobre o planeta. Entre elas, destacam

se a duplicação do tamanho da magnetos

fera, em comparação com observações an

teriores, a descoberta de uma região de tur

bulência próxima ao planeta, e a confüma
ção de que íons encontrados na magnetos

fera se originam de vulcões existentes no sa

télite lo de Júpiter. Estes resultados são re

latados em 13 artigos contidos na revista 

Science de 11 de setembro. 

A nave espacial Ulysses foi lançada em 

1990 pela NASA (Agência Espacial dos EUA), 

com a finalidade de explorar as regiões do 

espaço abaixo e acima dos pólos do Sol, in

vestigando o mecanismo gerador do 'ven

to solar' de partículas carregadas e das erup

ções periódicas na sua região equatorial. A 

nave deverá passar abaixo do pólo sul do 

Sol em 1994 e acima do pólo norte em 1995. 

OUTUBRO OE 1992 

Passagem pelo pólo norte 
junho-setembro de 1995 

Passagem pelo pólo sul 
junho-novembro de 1994 

Encontro com 
Júpiter 

fevereiro 1992 

Ulysses sal do plano da ecllptlca e viaja em direção às regiões polares do Sol. 

A maior dificuldade para atingir estas re

giões do espaço era conseguir que a nave 

espacial saísse do plano da eclíptica (plano 

das órbitas dos planetas do sistema solar). 

Lançada da Terra, que gira em torno do Sol 

a 30 km/s, a nave devia perder a maior par

te deste componente de sua velocidade pa

ra sair do plano da eclíptica. O problema foi 

resolvido apontando o lançamento para Jú

piter e empregando a sua elevada força gra

vitacional para alterar o momento linear da 

nave espacial e lançá-la fora da eclíptica, nu

ma órbita que a levaria a sobrevoar os pó

los do Sol. 

O interesse no estudo das regiões pola
res do Sol decorre de que elas devem ser 

bem mais tranqüilas e simples do que as re

giões equatoriais, onde turbulências e cam

pos magnéticos fortemente afetados pela ro

tação solar complicam as observações. 

Science, 257, p. 1.478 (1992) 

Genoma e patentes 
Desde que o bioquímico Craig Venter dei

xou os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) 

nos EUA e foi dirigir o novo Instituto de Pes

quisa sobre Genoma (de caráter privado), os 

cientistas querem saber se o instituto pre

tende patentear os fragmentos de genes que 

ele e seu grupo estão seqüenciando (seqüen

ciar é identificar as unidades químicas que 

compõem os genes). A razão desta preocu

pação se deve ao pedido feito no ano pas

sado de patentear milhares de fragmentos 

de genes seqüenciados pelo grupo de Ven

ter no NIH, o que provocou forte reação in

ternacional. Até então muitos genes haviam 

sido patenteados, mas eram pequenas ca

deias com 200 a 300 bases e com funções 

desconhecidas. 

Com uma verba de US$ 70 milhões para 

continuar seu trabalho e um projeto para 

identificar até mil genes por dia, Venter te
ria a possibilidade de patentear grande par

te do genoma humano . Entretanto, a reação 

inicial do Serviço de Patentes ao pedido do 

NIH, ao que tudo indica, será de rejeitá-lo, 

alegando o caráter óbvio das descobertas. 

Além disso, Wallace Steinberg, responsável 

pelo instituto que Venter dirige e pela no

va companhia Human Genome Sciences 

Inc., associada ao instituto, declarou que 

fragmentos de genes de utilidades desconhe

cidas não seriam patenteados . Steinberg 

comprometeu-se a seguir as regras usual
mente aceitas, através das quais a companhia 

Amgen conseguiu patentear a eritropoieti

na EPO, um hormônio que estimula a me

dula óssea a produzir as células vermelhas 

do sangue . Steinberg e Veriter afirmam que 

não haverá segredos sobre resultados por 

motivo de propriedade industrial. Esta no

tícia - embora ainda não tenha sido formal

mente anunciada - foi bem recebida pelo 

meio científico, inclusive por James Watson, 

que se demitiu da chefia do Projeto Geno

ma do NIH por não concordar com a soli

citação de patentes. 

Science, vol. 257, p. 1.620 ( 1992) 
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o LEITOR P E R G U N T A 

'O último teorema de Fermat' 

Em 1637, o grande matemático Pierre de Fermat enunciou o que 
ficou conhecido por 'o último teorema de Fermat ': não há números 
inteiros e diferentes de zero que satisfaçam a equação xn + yn = zn, 
desde que n seja inteiro e maior que dois . Esse teorema já foi 
demonstrado? Qual a referência mais recente sobre o assunto e onde 
posso encontrá-la? 
Alexandre Thim, São Paulo (SP) 

José Fellpe Voloch, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), responde ao leitor: 

Fermat enunciou seu famoso último teore

ma em notas na margem de um livro. Em 

seus escritos, só enunciou e provou o caso 

para n = 4. Há dúvidas se, de fato , ele ti

nha uma prova para o caso geral. O proble

ma adquiriu notoriedade por seu enuncia
do simples e sua difícil resolução. Porém, 

ainda não foi resolvido em geral. 

As primeiras tentativas, nos séculos XVIII 

e XIX, levaram à resolução dos casos com 

n até sete . Ainda em meados do século pas

sado, o matemático alemão E. Kummer de
senvolveu uma extensa teoria que permitiu 
que se desse critérios para verificar - da

do um certo valor para n - se o teorema 

valia para aquele expoente. Kummer, então, 

verificou-o para n até 100. 

Com o advento dos computadores e 
usando-se os refinamentos dos critérios de 

Kummer, o teorema foi verificado para n até 
125 mil. Esses e outros resultados parciais 
estão descritos no livro de Paulo Ribenboim, 

13 Lectures on Fermat 's Last Theorem, pu
b licado pela editora Springer, em 1979. Es
se livro contém todas as informações rele
vantes até a sua publicação. 

Na última década, houve vários desen
volvimentos relacionados com o último teo
rema de Fermat. Um deles é o artigo Nou

velles Approches du Théoreme de Fermat, 
de]. Oesterle, pub!icàdo no periódico fran

cês Asterisque (vol. 16 1 e 162, 1988). Em 

particular, esse artigo discute a chamada 

conjectura abc que é um problema aberto 

ainda mais audacioso que o teorema de Fer

mat. A conjectura afirma que se a e b são 
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O matemático francês Pierre de Fermat: 'prin
clpe dos amadores'. 

inteiros co-primos e c = a + b, então o pro

duto abc é menor ou igual à oitava potên
cia do produto dos primos distintos que di
videm abc. 

Com isso, os leitores com algum conhe

cimento matemático podem se divertir pro
vando que a conjectura abc, se verdadeira, 

implica validade do último teorema de Fer
mat . Em São Paulo, o livro e o artigo podem 

ser encontrados na Universidade de São Pau

lo; no Rio de Janeiro, no Impa. 
A notoriedade do problema tem feito 

com que anualmente centenas de amadores 

enviem a matemáticos tentativas de provas 

do teorema de Fermat, geralmente com er

ros primários. 

Pierre de Fennat nasceu em Beaumont

de-Lomagne, em 1601, e morreu em Cas

tres, em 1665. Ganhou notoriedade co

mo matemático amador, mas sua prin

cipal atividade foi a de conselheiro no 
parlamento de Toulouse, trabalho que, 

segundo o Concise Dictionary of Scien

tists (Chambers/Cambridge, Suffolk, 

1989), ele nunca exerceu muito bem. 

Por sua intensa atividade amadorís
tica - que além da matemática, incluía 

a lingüística e a poesia - passou a ser 

conhecido como 'príncipe dos amadores'. 

Fermat não chegou a publicar oficial

mente seus trabalhos como matemático. 

A maioria de seus resultados era noti
ficada a amigos por cartas ou anotadas 

nas bordas de livros - como foi o caso 

de seu último teorema. Altamente cria

tivo, costumava idealizar teoremas e 
enviá-los como desafios para que outros 

matemáticos da época os provassem. 
Em geometria analítica, chegou a re

sultados paralelos com René Descartes 

(J 596-1650), outro grande matemático 

e filósofo francês. Manteve também cor

respondência com o físico, matemático 
e filósofo francês Blaise Pascal 
(1623 -1662), inventor da teoria das pro

babilidades. 

Outros trabalhos de Fermat serviram 

de ponto de partida para para que o fí

sico e matemático inglês Sir Isaac New

ton (1647-1727) desenvolvesse o cálcu
lo diferencial. Em óptica, estabeleceu o 

chamado princípio de Fermat, que usou 

para deduzir as leis de reflexão e ref ra

ção e também para justificar que a ve

locidade da luz é menor nos meios mais 

densos. Trabalhou ainda com teoria dos 
números. 

VOL. 15/ N' 85 Cl~NCIA HOJE 
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NA ESTANTE 

Linguagem e criança 
Escrito inicialmente como tese de doutora

mento (1985) no Instituto de Estudos da Lin

guagem da Unicamp, Aprendendo a argu

mentar: um momento na construção da lin

guagem, de Maria Fausta Pereira de Castro, 
trata basicamente do processo de constru

ção da linguagem pela criança e suas rela

ções com o desenvolvimento cognitivo e o 

desenvolvimento lingüístico. A autora abor

da o tema do ponto de vista da psicolingüís

tica, definindo a linguagem como uma ati
vidade ao mesmo tempo constitutiva e inter

subjetiva. Ela parte da idade dos "porquês" 

- que surge entre os dois e três anos de ida

de - até os cinco , percorrendo a evolução 

da linguagem e da argumentação na crian
ça. Reúne assim uma série de evidências em-

píricas - também exploradas teoricamen

te - em favor da hipótese de que a cons

trução da lingu~gem requer a coordenação 

entre três pólos interdependentes: o do in

terlocutor, o da linguagem enquanto obje

to, e o da relação linguagem-mundo. A pu

blicação é da Editora da Unicamp. 

A pré-história no Brasil 
Até recentemente, a preocupação com a pré

. história brasileira ocupou um plano de me· 

nor importância no quadro mundial da ar
queologia. Este quadro se modificou a par

tir da década de 60, com a multiplicação dos 

centros de pesquisa e da promoção de im

portantes trabalhos de campo, do norte ao 

sul do país. No volume Arqueologia Brasi

leira, publicado pela Editora Universidade 
de Brasília, André Prous, professor da Uni

versidade Federal de Minas Gerais, conta a 

história dessas pesquisas e estuda as diver

sas culturas arqueológicas identificadas em 

nosso país. A obra, que se destina a estudan

tes e professores da área, mas também ao 
grande público, é ilustrada pelo autor. 
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Comunicação eficaz 
na universidade 
Partindo da idéia de que, entre outras atri

buições essenciais, cabe à universidade adi

fusão dos conhecimentos nela gerados, Mar

garida Maria Krohling Kunsan propõe, em 
Universidade e comunicação na edificação 

da sociedade (Edições Loyola, São Paulo) a 

estruturação num único setor de sub-áreas, 

como imprensa, relações públicas, publica

ções, propaganda e comunicação científica, 

para que essa difusão possa se tornar eficaz. 
Professora da área de Comunicação Social 

desde 1977 (atualmente na USP) , a autora 

tem longa atividade na Sociedade Brasilei

ra de Estudos Interdisciplinares da Comu

nicação (Intercom), cuja presidência ocupa · 

desde o ano passado. 

Tecnologia ambienta, 
Este é o nome da nova série de textos que 

o CETEM (Centro de Tecnologia Mineral-RJ) 

está publicando, para divulgar originais de 
pesquisas científico-tecnológicas em recur

sos minerais e meio ambiente. Os dois pri

meiros são Poconé: um campo de estudos 

do impacto ambiental do garimpo , de Mar

cello M. Veiga e Francisco R.C. Fernandes 
(organizadores) e Diagnóstico preliminar 
dos impactos gerados por garimpas de ou

ro em Alta Floresta/MT: um estudo de ca

so, de Luiz Henrique Farid (coordenador), 

o segundo também editado em inglês. Am

bos são trabalhos interdisciplinares, que ana

lisam detalhadamente dos problemas que o 
garimpo acarretou para essas duas regiões 

de Mato Grosso. O próximo livro da cole

ção, já em fase de impressão, é da autoria 

dos professores Luís Drude de Lacerda, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, e 
Win Salomons, da Holanda. Os interessados 
podem solicitar as publicações ao CETEM/ 

CNPQ-DES - Rua 4 - Quadra D - Cida

de Universitária - Ilha do Fundão -
21941-590- Rio de Janeiro. 

Piscofisiologia, em 
linguagem simples 
Pela Editora Pedagógica e Universitária, 

de São Paulo, acaba de sair As bases psico

Jisiológicas do comportamento, de Marcus 

Lira Brandão, atualmente professor da Uni

versidade de São Paulo, campus de Ribei
rão Preto, onde coordena o laboratório de 

Neurobiologia do Programa de Pós-gradua

ção em Psicobiologia. No prefácio, ele diz 

que procurou reunir temas de interesse em 

neurociências e apresentar resultados de 

pesquisa recentes, de modo a suscitar a aná
lise crítica do estudante e encorajá-lo na 

carreira de pesquisador. Nos dez capítulos 

são abordados, em linguagem acessível, 

questões de amplo interesse, como os pro

cessos de aprendizagem e memória e suas 

bases biológicas, o comportamento emocio
nal e seu substrato neural, os mecanismos 

fisiológicos que regem o comportamento 

alimentar (e que devem ser considerados, 

por exemplo, no tratamento da obesidade). 

Cada capítulo traz as correspondentes refe

rências bibliográficas . Três deles foram es
critos em co-autoria com José Geraldo Mill, 

da UFRES (Noções Básicas em Neurofisio

logia), Norberto Cysne Coimbra (Controle 

da Postura e Movimento) e Sílvio Morato 

de, Carvalho (Comportamento Alimentar), 

os dois últimos colegas do autor na Facul
dade de Filosofia, Ciências e Letras, em Ri

beirão Preto. 

De 'A chernozêmico' a 'Zonal' 
O Glossário e ciência do solo, de Luiz Eduar

do F. Fontes e Maurício Paulo F. Fontes, 
recém-lançado pela Universidade Federal de 

Viçosa, onde os autores são professores, res

pectivamente, de Física do Solo e de Mine
ralogia e Química do Solo, nasceu da finali

dade básica de servir aos alunos daquela uni

versidade. Durante dez anos, circulou na 

forma de apostilha, até que os autores 

sentiram-se incentivados a transformar o 

texto em livro, com acréscimo de novos ver
betes, introdução de ilustrações (de Pedro 

Arimathea Ribeiro) e " uma extensa revisão 

do trabalho, para torná-lo mais abrangente" , 

como dizem os autores, acrescentando: 

"Não pretendemos apresentar conceitos de

finitivos, mas contribuir para a organização 
daqueles consagrados pelo uso e utilizados 
pela literatura especializada". 
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ESPÉCIES EXÓTICAS, 

O estado de São Paulo apresenta a maior pro
dução agrícola do Brasil e algumas das suas 
cidades do interior são famosas pelas áreas 

verdes. Entretanto, essas áreas são constituídas em 
grande parte de e,\pécies l'egetais exóticas, isto é, não 
nativas. Essa situação traz diversos problemas eco
lógicos, tanto teóricos como práticos, relacionados 
a campos tão diz,ersos como agropecuária, p!aneja
mento urbano e regional, recuperação e conserva
ção ambiental. A teoria ecológica sobre comunida
des biológicas fornece os elementos para avaliar os 
efeitos dessas espécies exóticas sobre a flora nativa, 
tornando possível calcular os custos da presença des
sas e~pécies e propor métodos para reduzir os efei
tos adversos que elas possam causar ao que restou 
da flora nativa. O estudo foi realizado no estado de 
São Paulo por ser o que dispõe de mais informações, 
ainda que fragmentárias. Eles acreditam, porém, que 
os resultados a que chegaram podem servir como base 
para outros estados e contribuir para um melhor en
tendimento da crise da biodiversidade. 

Harold Gordon Fowler 
Sofia Campíolo 

Departamento de Ecologia, 
Universidade Estadual Paulista 

Marcos Antônio Pesquero 
Departamento de Zoologia, 

Universidade Estadual Paulista 
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PRAGAS E CONTROLE 
~ 

BIOLOGICO 

A tualmente os ecólogos 
pensam que as comunida

des bióticas estão saturadas. 
Deste ponto de vista, qualquer 
ecossistema e as comunidades 
que o integram estão saturados 
e espécies novas não podem 
penetrá-los sem causar pertur
bações . Se definirmos nicho 
ecológico como os recursos 
necessários para sobrevivência 
e reprodução de um organis
mo, como comida e abrigo, a 
única alternativa prevista é que 
existam nichos vazios . Mas es
sa idéia não encontra muito 
apoio entre a maioria dos espe
cialistas. Eles afirmam em geral 
que não há nichos vazios, mas 
graus diferentes de uso desses 
nichos. Assim, os recursos pou
co explorados podem ser usa
dos por espécies estrangeiras . 

Tendo como premissa a saturação das 
comunidades bióticas, os ecólogos conside
ram os eventuais padrões de abundância re
lativa como processos importantes para a es
trutura das comunidades. A estrutura de uma 
comunidade é geralmente interpretada co
mo espelho dos processos ecológicos que 
desempenha. Tais processos são interpreta
dos com base nos recursos disponíveis e nas 
interações entre as espécies da comunidade. 

As trocas de espécies entre regiões bio
geográficas sem intervenção humana sem
pre ocorreram no planeta, mas em taxas bai
xas. Quando regiões biogeográficas entram 
em contato através da deriv;i continental, 
por exemplo, ou da diminuição do nível dos 
mares decorrente de glaciações, verificam-se 
trocas elevadas de elementos da flora e da 
fauna . Um grupo de paleontólogos acredi-

OUTUBRO DE 1992 

ta ter sido esta uma das principais razões das 
extinções em massa ocorridas no passado. 

A ponte centroamericana foi estabeleci
da ao fim do Terciário e permitiu a passa
gem de numerosos mamíferos modernos, 
como felinos e veados, altamente competi
tivos, do Norte para o Sul do continente 
americano, disto resultando a extinção de 
espécies, gêneros, família e ordens de ma
míferos neotropicais. A freqüência desse ti
po de perturbação paleoecológica é rara. 
Mas agora o homem pode estar trocando es
pécies, em taxas elevadas, entre todas as re
giões do mundo, o· que representa um fe
nômeno nunca n;gistrado na história do pla
neta desde que os continentes se separaram. 

Na controvérsia sobre a estrutura dos ni
chos ecológicos, existem poucas opções de 
participar nos processos dos ecossistemas e 

uma espécie exótica realizará 
uma função não cumprida ou 
assumirá o papel de uma espé
cie existente . No primeiro ca
so, um animal introduzido po
derá usar uma planta ou um ou
tro animal como alimento, ou 
ainda realizar uma função não 
presente , como fixar nitrogê
nio. No segundo caso, uma es
pécie exótica entra em compe
tição com espécies existentes, 
com resultados previstos pela 
teoria: 1) a espécie introduzida 
será extinta; 2) a espécie nati
va será extinta; ou 3) as duas 
coexistirão em níveis popula
cionais inferiores àqueles que 
alcànçariam sozinhas. A primei
ra hipótese é, em geral, mais 
freqüente, seja pela falta deva
riabilidade gênica na espécie 
intrusa, seja porque suas popu

lações são muito pequenas para permitir a 
reprodução. 

Ainda há um outro aspecto da teoria eco
lógica a ser considerado: a estrutura e a evo
lução das cadeias e redes tróficas. Sabemos 
que cada organismo se comporta ora como 
presa, ora como predador e que compete 
com outros organismos pelos mesmos re
cursos. Admitindo-se a saturação das comu
nidades, as interações entre as espécies re
gulam as flutuações populacionais de forma 
dependente da densidade populacional. Da
dos empíricos mostram que um recurso não 
explorado acumula organismos que o usam 
até o ponto de saturação, o que resulta na 
redução do nível populacional do recurso, 
se este for um organismo. O acúmulo de 
consumidores pode ser lento, mas o padrão 
é sempre previsível. 
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H á cerca de 30 anos a importância das 
espécie$ introduzidas foi analisada pela 

primeira vez, pelo inglês Charles Elton. Des
de o Neolítico, o homem veio modifican
do a geografia da biota, seja no que se refe
re a plantas, animais ou microrganismos. As 
mudanças de vegetação e fauna, em virtu
de da ação direta e indireta do homem, são 
múltiplas e afetam diversos processos dos 
ecossistemas (figura 1 ). Atualmente esse pro
cesso está ainda mais acelerado. Por um la
do, temos a questão da biodiversidade dian
te das extinções maciças de espécies; por ou
tro, temos a propagação de organismos que 
para sobreviver dependem do homem ou 
de perturbações por este introduzidas no 
ambiente. Com freqüência a relação entre 
a extinção maciça e as introduções de espé
cies pelo homem não é percebida, mas é 
nessa relação que está a raiz da maioria dos 
problemas ambientais de hoje. 

Um exemplo é o controle biológico clás
sico de pragas, usado naquelas culturas em 
que as aplicações de deftnsivos não trariam 
compensação econômica. Sabe-se que as 
pragas atacam mais seriamente as espécies 
vegetais (ou animais) exóticas. Isso porque, 
nestes casos, a praga escapou a seus inimi
gos naturais quando emigrou, e por isso pô
de alcançar altos níveis populacionais. Além 
disso, a co-evolução da planta e de seu ini
migo natural deixa teoricamente nichos va

zios, que serão ocupados pelos imigrantes, 
ou, numa escala temporal mais lenta, pores
pécies nativas que se adaptaram a usar um 
recurso abundante e antes não explorado. 

O controle biológico clássico, seja pela 
introdução de predadores, parasitas ou 
doenças que ataquem um animal ou planta 
específicos, resulta no deslocamento deste 
organismo de uma parte do mundo para ou
tra, para tentar controlar espécies animais 
ou vegetais que também vieram de outra 
parte do mundo. Até agora, os sucessos no 
controle biológico sempre foram maiores 
com pragas exóticas do que com pragas na
tivas. 

A contaminação biológica consta de um 
aumento anormal de populações de organis
mos, favorecido por alterações ambientais 
provocadas pelo homem. São exemplos de 
contaminação biológica: as explosões popu
lacionais de algas verdes-azuis em águas eu
trofizadas; a contaminação da água pelo ví
rus da hepatite, ou Salmonella; a presença 
de bactérias em ambientes estéreis de hos-
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Figura 1. Ações antropogênlcas sobre os processos reguladores da vegetação dos ecossiste
mas causam mudança qualitativa e quantitativa na flora original. 
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Figura 2. Extensões atuais das matas no estado de São Paulo, diferenciando-se florestas (mata 
nativa) de reflorestamentos (espécies exóticas). 
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pitais, produzindo infecções hospitalares; 
grandes populações de moscas domésticas 
em lixo urbano; tiririca nos jardins . Dentro 
dessa classe, existe ainda a 'poluição pores
pécies', termo usado inicialmente por Court
ney e Robbins em estudos sobre peixes de 
água doce introduzidos nos Estados Unidos . 

Existem casos bem documentados de al
terações no sistema de ciclagem de nutrien
tes em comunidades vegetais que sofreram 
o impacto da introdução de espécies vege
tais exóticas. Com as modificações dos ele- , 
mentos minerais do solo , as plantas nativas 
encontram con_centrações de nutrientes não 
comuns e perdem na competição com ou
tras espécies exóticas. Com isso, o número 
de espécies vegetais na comunidade se re
duz, causando impacto ao próprio ecossis
tema, uma vez que os animais dependem das 
plantas. O leigo, entretanto, não perceberá 
esse processo relativamente lento ou, caso 
o perceba, poderá atribuir as perdas de ani
mais e plantas a formas de poluição irrele
vantes para o processo. 

A s áreas de mata hoje existentes no es
tado de São Paulo têm pouca expres

são; nelas predominam os reflorestamentos, 
feitos principalmente com Pinus e Eucalyp

tus . Da vegetação nativa restam menos de 
5 % , restritos sobretudo à Serra do Mar (fi
gura 2). Nas áreas cultivadas, sobressaem es
pécies exóticas, como cana-de-açúcar, café, 
algodão, citros e soja (figura 3), com mudan
ças temporais marcadas. 

Até as áreas destinadas à criação de ga
do dependem de espécies exóticas, sobre
tudo de gramíneas africanas (Paspalum spp., 
Brachyaria app ., Cynodon spp. etc.). Nos
sas estimativas indicam que 89% da área do 
estado de São Paulo está sob vegetação exó- · 
tica. Deve ser lembrado que tratamos espé
cies brasileiras originadas fora de São Paulo 
como ecologicamente exóticas. 

A utilização de espécies vegetais exóti
cas é tão marcante que escapa à imaginação 
dos paulistas. Muitas das plantas invasoras 
mais importantes foram introduzidas com 
outros fins e depois fugiram ao controle, 
tornando-se selvagens. É o caso da cana
brava, pelo menos em pequenas áreas de
dicadas a outras culturas. Nosso levantamen
to confirma que a maioria das espécies ve
getais exóticas presentes no estado de São 
Paulo foi introduzida intencionalmente (fi
gura 4), sem que estudos prévios permitis-
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Figura 3. Variações temporais na cobertura da área cultivada no estado de São Paulo. 
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Figura 4. Natureza da Introdução de espécies vegetais exóticas no estado de São Paulo, de 
acordo com sua utilidade para o homem. Somente as espécies Identificadas como Invasoras 
foram introduzidas provavelmente por acaso. 

sem concluir se trariam benefícios ou se 
eram mais aptas que as espécies nativas. Au
toridades municipais às vezes bem intencio
nadas mas ignorantes em biologia conti
nuam a realizar muitas dessas introduções 
em programas de arborização de ruas e par
ques. Estimamos que cerca de 65% dases
pécies usadas nesses programas são exóti
cas, e essa estimativa passa a ser maior se 
considerarmos outras regiões do país. 

Mas não basta reconhecer que uma es
pécie é exótica: também é importante co
nhecer a sua origem biogeográfica. Fica evi
dente, em nosso levantamento bibliográfi
co, que a maioria das espécies vegetais exó
ticas, cultivadas ou não, vem de longe, prin
cipalmente de regiões da Ásia e da África (fi
gura 5). A maior parte dessas espécies exó
ticas se estabeleceu em São Paulo pela in
tervenção proposital do homem, o que es
tá muito bem documentado . 

Quanto aos animais, descobrimos em 
nosso levantamento que, ao contrário do 
que se passa com a vegetação, a maioria che
gou acidentalmente (67% contra 33% de in
troduções intencionais). Como no caso das 
plantas, muitos animais comuns associados · 
ao homem são exóticos. Numerosas espé
cies de aves foram introduzidas comQ orna
mentais, para caça e outros fins. O mesmo 
padrão é encontrado em relação a todos os 
vertebrados, como o gado introduzido pa
ra produção de carne e leite, rãs, carpas etc. 
Existem poucos exemplos de animais gran
des que chegaram ao estado sem interven
ção humana. Porém os animais pequenos -
dos ratos aos ácaros e, principalmente, in
setos - chegaram e se estabeleceram aci
dentalmente. 

Examinando as origens biogeográficas 
dos animais introduzidos no estado de São 
Paulo, encontramos um padrão semelhan-
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Figura 5. Origem das espécies vegetais (percentuais em verde) e animais exóticas, respec
tlvamente 332 e 473 espécies, estabelecidas no estado de São Paulo. 

te ao das plantas. Como a maioria dos ani
mais foi introduzida acidentalmente, isso de

monstra que eles dependem das plantas com 
as quais co-evoluíram. A colonização desses 

animais é prevista pela teoria ecológica, por

que estariam ocupando nichos ainda não 

preenchidos pela adaptação da fauna nati

va. A freqüência de animais e plantas pro
venientes das mesmas zonas biográficas é es

tatisticamente igual, o que fornece mais evi

dências em apoio à nossa interpretação. Se 

o homem n::io criasse os habitats das plan

tas exóticas e não inibisse a resposta da flo

ra nativa, seguramente os padrões dos ani
mais exóticos seriam diferentes. Mas os ani

mais somente estão cumprindo seu papel 

ecológico e ocupando os escalões de redes 

eutróficas incompletas. 
Uma revisão da literatura entomológica 

ressalta a importância fitossanitária dos in
setos e ácaros exóticos que atacam princi

palmente espécies vegetais exóticas, de

monstrando a atenção dada a essas pragas 

introduzidas. Muitas tentativas de introdu

zir inimigos naturais exóticos especializados 

em espécies de pragas exóticas foram reali
zadas, principalmente entre 1930 e 1945. 
Também é notável que as principais formi

gas e cupins, que rapidamente estão se tor

nando pragas, sejam animais introduzidos. 

Tanto para os animais quanto para as 

plantas, São Paulo está passando por uma 
invasão de espécies com origem nacional, 

mas provenientes de regiões mais secas, co

mo o Nordeste e o extremo Sul. Essas inva

sões provavelmente são produto das mu

danças de clima, vegetação e nichos resul

tantes do desmatamento e transformação da 
cobertura vegetal do estado. 
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No caso dos microrganismos, devido aos 

problemas taxonómicos, fica mais difícil 

avaliar as introduções. Ainda assim existem 

exemplos bem documentados. Além dos mi

crorganismos explorados na fermentação do 
álcool e na indústria farmacêutica, não cons

tatamos bons exemplos de introduções in

tencionais. Portanto, consideramos a maio

ria delas como acidentais. 

Quanto aos microrganismos causadores 

de doenças em plantas e animais exóticos, 
outra vez temos um bom exemplo na natu

reza, em sua luta pelo equilíbrio. Podemos 

considerar essas doenças como inimigos na

turais e a ocupação dos escalões das cadeias 

e. redes tróficas como uma resposta da na

tureza às densidades dos animais e plantas 
manipuladas pelo homem e mantidas artifi

cialmente elevadas. A natureza não distin

gue entre um organismo manipulado pelo 

homem e outro inócuo: para ela, ambos são 

partes integrantes do ecossistema. 

S egundo a Associação Nacional de De
fensivos Agrícolas, o uso desses pro

dutos no Brasil, em 1984, foi estimado em 

6.057 toneladas de ingrediente ativo para 
herbicidas, 1 O. 148 toneladas de inseticidas 
e 7.569 toneladas de fungicidas. Se apenas 
50% destes defensivos fossem usados con

tra pragas exóticas, o custo do controle che
garia a 11.887 toneladas, sem contar os cus

tos de: 1) horas/homem para aplicação; 2) 

combustíveis; 3) distribuição e transporte; 

4) ingredientes não tóxicos que são a maior 
proporção do produto aplicado; 5) compra 

e manutenção de equipamentos para apli-
. cação; 6) tentativas de controle biológico; e 

7) efeitos secundários sobre os ecossistemas. 

Todas as evidências nos levam a concluir 

que os custos para o controle da poluição 

biológica, ainda não quantificados, podem 
ser da mesma magnitude que os custos pa

ra o controle da poluição química. Deve ser 

lembrado que grande parte da poluição quí

mica é produto do controle da poluição bio

lógica, sobretudo a parte que mais aciona 

os grupos ecologistas, que não reconhecem 
que a poluição biológica é tão desastrosa pa

ra o ambiente quanto a poluição química, 

e que pode ser ainda mais duradoura. 

Existem ainda custos econômicos e so

ciais muitas vezes não contabilizados , que 

são resultados diretos das espécies exóticas. 
Por exemplo, depois da introdução do mos

quito da malária Anopheles gammbiae em 

1920, pelo menos 20 mil brasileiros morre

ram, sem contar os custos associados com 

milhares de pessoas doentes. Casos simila

res que ainda persistem (mosquito da den
gue etc.) podem ser facilmente prevenidos 

com quarentena adequada. Programas de 

vacinação, tanto veterinária quanto huma

na, também constituem um custo adicional 

para diminuir o impacto de uma doença, es

tabelecida ou não. Doenças como a aftose 
fecham o mercado internacional para os 

nossos produtos pecuários e reduzem a pro

dução do mercado interno. 

Finalmente, o estado de São Paulo tem 

um número muito grande de biólogos, agrô

nomos, veterinários e zootecnistas traba
lhando prioritariamente nas secretarias de 

agricultura, educação, saúde ou nas univer

sidades, sem contar instituições como a SU

CEN, Butantã, Instituto Agronómico, Ins_ti

tuto Alfredo Lutz etc. Quando se detecta 

uma nova praga, animal, vegetal ou micror
ganismo, rapidamente uma instituição é 

acionada para resolver o problema. Se o pro

blema for sério, aumenta-se o orçamento da 

instituição e contratam-se novos pesquisa

dores que podem passar toda a sua carreira 

pesquisando a praga. Essa situação consti
tui um problema social, porque o orçamen

to é finito e o apoio dado para resolver um· 
problema novo implica que os problemas 

antigos ficam com orçamentos reduzidos . 

Obviamente, essa listagem de custos asso

ciados a espécies exóticas não é completa. 
Não incluímos os custos de fumigação de 

grãos importados ou a importação de vaci
nas etc. Nosso objetivo foi somente chamar 

a atenção para os altos custos económicos 
e sociais relacionados com as espécies exó-
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Algumas plantas comumente consumidas em São Paulo e suas regiões de origem 

Planta Local de origem Fruto Local de origem 

alface Eurásia abacate México 
arroz Ásia banana Ásia e África 
feijão América Central kiwi China 
brócole Europa manga Ásia 
tomate Peru jaca Malásia 
repolho Europa caqui Ásia 
alho Europa uva Ásia 
pimenta Ásia carambola Ásia 
soja Ásia goiaba Neotropical 
quiabo África abiu Amazónia 
trigo Eurásia groselha Ásia 
acelga Europa café África 
milho México caju Amazônia 
batata Andes citros (em geral) Ásia 
cenoura Europa mamão Andes 
cebola Europa cacau Amazônia 
pepino Ásia maçã Europa 
nabo Europa morango Holártica 
beterraba Europa melão África Tropical 
amendoim Neotropical cana-de-açúcar Polinésia 

Outras plantas exóticas presentes no estado de São Paulo , caracterizadas por sua in
trodução e origem biogeográfica 

Industriais Ornamentais 

eucalipto Austrália bananeira de jardim África 
pinus Holártica amor-perfeito Europa 
bambu Ásia e Índia amor-dos-homens África 
maconha' Ásia rosa Europa 
seringueira Amazônia flamboyant Ásia 
algodão México brachitinga Nordeste 

Invasoras Pastagens 

alfinete Europa elefante Africa 
ama Europa barba-de-bode África 
tiririca África bermuda África 

• Inicialmente -introduzida para o fabrico de cordas. 

ricas no estado de São Paulo. Com base na 
experiência internacional, podemos arriscar 
algumas previsões e sugerir algumas medi
das para enfrentar tais problemas. 

Os programas atuais de recuperação das 
matas ciliares ou da Mata Atlântica na região 
de Cubarão, ainda que bem intencionados, 
podem fracassar devido à presença de es
pécies vegetais exóticas de alto vigor com
petitivo, como o bambu, que podem difi
cultar a recuperação das espécies nativas. No 
campo da agropecuária, os riscos são ainda 
maiores . A chegada de pragas novas, como 
recentemente o bicudo do algodão, a mos
ca do chifre e o cancro cítrico, demonstra 
os perigos potenciais que enfrentarão as in
dústrias do setor. No campo da saúde, a 
mosca da dengue, a AIDS e as formigas exó-
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ricas que transmitem infecções hospitalares 
indicam os perigos que as instituições de 
saúde pública enfrentarão. 

Que fazer? Primeiro, é necessário que o 
sistema de quarentena funcione. Os citricul
tores elaboraram um sistema relativamente 
eficiente para controlar a disseminação do 
cancro cítrico. Sistema similar poderia ser 
aplicado aos portos e aeroportos, para pre
venir a entrada de animais e plantas poten
cialmente capazes de produzir efeitos pre
judiciais à agricultura e à saúde. Segundo, 
é necessário conscientizar arquitetos e pai
sagistas sobre os riscos do uso de plantas or
namentais exóticas, sobretudo se não pas
saram por quarentena para eliminar doen
ças ou pragas associadas que podem atacar 
outras espécies vegetais. 

Finalmente, propomos a criação de um 
banco de dados sobre as espécies exóticas, 
como o que estamos desenvolvendo atual
mente. Primeiro, devem ser consultados os 
registros dos museus e, posteriormente, os 
resultados dos trabalhos acadêmicos que 
contenham descrições ou levantamentos da 
flora e da fauna. Os resultados da compila
ção desses dados são incorporados a um sis
tema de informação geográfica. Esses esfor
ços podem ser acoplados a programas de 
monitoramento de pragas agrícolas, produ
zindo, por exemplo, um sistema de aviso 
prévio, tanto espacial quanto geográfico. 
Usando um sistema integrado, será possível 
identificar as pragas com maior possibilida
de de serem enfrentadas com programas de 
controle biológico clássico. Esse banco po
derá também ser usado no monitoramento 
da poluição biológica e da saúde ecológica 
das ilhas de habitat nativo que restam no 
estado. Enfim, um sistema com essas carac
terísticas também servirá para acompanhar 
a crise da biodiversidade, ao identificar a 
área perdida para as espécies exóticas. 

Muitos ecologistas não sabem distinguir 
as espécies nativas das introduzidas. Obvia
mente, as instituições de ensino superior 
não transmitem informações teóricas ou prá
ticas para que os profissionais formados em 
biologia, agronomia, veterinária ou zootec
nia avaliem corretamente o ambiente e os 
impactos. Somente um programa bem mon
tado de educação ambiental, acessível a to
dos os setores da sociedade, pode levar a 
uma compreensão sem vícios da realidade 
ambiental. 
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Com gás) 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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O gás natural (GN) é um combustível de excelente qualidade. Tem com
bustão llmpa, não polui, é eficiente e de fácil controle. Essas caracte
ristlcas fazem dele um ótimo substituto para todos os combustíveis só
lidos, liquldos e gasosos. Com exceção de alguns poucos usos da ele
tricidade em processos de tecnologia elevada, o GN não tem concorrente 
na Indústria, setor em que é usado em aquecimento de caldeiras, for
nos, estufas e nas ferramentas de cortes e acabamento. 

Atualmente, a participação do GN nos quadros energéticos dos paí
ses desenvolvidos está em torno de 20%, percentual que revela sua im
portância como fonte de energia dos sistemas produtivos mundiais. Suas 
propriedades não-poluentes e o crescimento de suas reservas mundiais 
fazem dele a base energética ideal para o estabelecimento de uma nova 
ordem lógica dos sistemas produtivos. 

Gás natural 
A Associação Internacional do Gás classifi
ca o GN como uma mistura de hidrocarbo
netos, contendo pequenas quantidades de 
outros compostos químicos, encontrada em 
fase gasosa ou em solução com o petróleo 
em reservatórios naturais subterrâneos. 

Os hidrocarbonetos do GN são os com
postos mais leves da série das parafinas (hi
drocarbonetos saturados) , da forma 

CnH>n+ >· O metano (CH4) - substância de 
maior proporção na mistura - vem associa
do ao etano (C,H6) , propano (C3H8), buta
nos (C4H10) , hexanos (C6H14) e a pequenas 
quantidades de compostos parafínicos mais 
pesados. Dependendo da jazida, pode ser 
encontrada água (H,O), dióxido de carbo
no (CO,), gás sulfídrico (H,S), hélio (He), 
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argônio (Ar) e mercaptans (compostos de en
xofre com hidrocarbonetos da forma R-SH, 
onde Ré um radical hidrocarboneto). 

Na natureza, o GN vem associado ou não 
ao petróleo, na forma de uma mistura de hi
drocarbonetos leves (metano e etano) que 
forma aproximadamente 90% de seu volume. 

O GN é classificado em dois tipos. No 
primeiro, denominado gás associado, ele é 
encontrado geralmente dissolvido no líqui
do (petróleo cru) e/ou formando uma capa 
protetora gasosa (gás livre) sobre ele . Em 
muitos países, O GN é considerado, na prá
tica ou em seus aspectos legais, como pe
tróleo em fase gasosa. O tipo não-associado 
é aquele em que os depósitos subterrâneos 
de GN não vêm acompanhados de hidrocar
bonetos em fase líquida. 
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Reservas mundiais 
A dispersão geográfica das reservas mundiais 
de GN permitem várias opções de suprimen
to aos consumidores. Em comparação ao pe
tróleo, o controle de mercado, caracteriza
do por monopólios, é menor. Geralmente, 
o comércio de GN se limita a países fron
teiriços, quando sua transmissão é feita por 
gasodutos. Tradicionalmente, as reservas lo
cais, de fácil acesso, são as mais exploradas. 

RESERVAS DE GÁS NATURAL NO MUNDO 
(EM TRILHÕES DE METROS CÚBICOS) 

Região 1980 1990 

América do Norte 8,0 7,5 
América Latina 4,3 7,5 
Europa Ocidental 3,9 5,7 
Europa Oriental/ex-URSS 26,3 53,4 
África 6 , 1 8,6 
Oriente Médio 18,1 37,8 
Ásia e Oceania 4,9 11,2 

TOTAL 72 ,2 13 1,7 
FONT E: CEDIGAZ. NATURAL GAS IN THE WORLD (199 1) 

A tabela 1 evidencia o crescimento ace
lerado das reservas comprovadas mundiais 
de GN em função das regiões geográficas 
mundiais. Os dados mostram um crescimen
to das reservas de GN como resultado de po
líticas energéticas voltadas à pesquisa para 
encontrar petróleo/GN, principalmente no 
Oriente Médio, Ásia, África, Europa Orien
tal/ex-União Soviética. 

A análise económica e o desenvolvimen
to produtivo das reservas de GN de uma ba
cia dependem de fatores básicos como ti
pos de reservatórios, magnitude das reser
vas, potencial de produção das bacias, lo
calização das reservas e do mercado consu
midor, composição do GN e características 
do mercado consumidor. 

A Indústria de GN 
A indústria do GN requer grandes investi
mentos iniciais, tanto na parte de explora
ção e produção quanto na de transporte, ar
mazenagem e distribuição . Em função des
ses altos investimentos, a localização das re
servas é fundamental para o desenvolvimen
to produtivo da bacia, bem como dos cen
tros de operação. 

A viabilização produtiva de reservas GN 
locali_zadas em plataformas marítimas (off

shore), locais de diffcil acesso, regiões cujas 
condições climáticas sãÓ adversas, necessita 
de investimentos ainda elevados, além de ca
pacitação tecnológica avançada. Os custos de 
operação em relação aos locais terrestres, lo-
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calizados em áreas próximas aos centros de 
consumo, são muito maiores. 

A existência de um mercado consumidor 
também é fundamental para o desenvolvi
mento produtivo das reservas de GN de uma 
bacia. O preço do GN para o consumidor 
e o tipo de localização desse energético são 
as características económicas mais importan
tes desse mercado. O preço do GN para o 
consumidor tem ainda relação direta com as 
tarifas dos combustíveis ou outros energéti
cos concorrentes como óleos combustíveis, 
diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), naf
ta. querosene, carvão, entre outros. 

Como os custos de transporte e estoca
gem do GN são muito mais altos que os dos 
hidrocarbonetos líquidos, é necessário que 
o centro de consumo seja próximo ao de 
produção. Os custos e os investimentos para 
o transporte do GN são função do tamanho 
do mercado. 

Assim como os preços do mercado inter
nacional para os vários combustíveis, a tec
nologia disponível para o sistema de produ
ção e transporte de GN condiciona a viabi
lidade económica do uso desse energético. 

O custo de transporte do GN depende 
dos seguintes pontos: tipo de transporte, 
distância entre o centro de produção e o de 
consumo, localização da bacia (terrestre ou 
marítima), capacidade de transporte do sis
tema e uniformidade do consumo através 
do tempo (fator de utilização). 

Os sistemas de transporte de GN neces
sitam de grandes investimentos iniciais. Os 
custos fixos de amortização e os custos fi
nanceiros de capital investido ficam com a 
maior parcela do preço final do transporte. 
Já os custos anuais de operação são relati
vamente pequenos se comparados aos in
vestimentos iniciais. Na tabela 2, observa
se os custos de produção e investimentos 
para o GN comparados com a unidade bar
ril de petróleo equivalente por dia (bep/dia). 

CUSTOS DE PRODUÇÃO E INVESTIMENTOS 
NO GÁS NATURAL 

Região 

Estados Unidos 
Europa 

Custos de Investimentos 
produção USS/bep/d 

USS/bep/d' (1982) 

2 - 20 3 .000 - 30.000 

- terra 2 - 6 3.000 - 10.000 
- mar do Norte 5 - 20 8 .000 - 35.000 
- importações (CIF) 30 - 33 O 

FO NTE: INSTITUT FRANÇAIS DE l'~TRO LE. OONNtES ÉCONOMI
Q UES DE BASE SUR LES ACTIVIT~ PÊTRO Ll~RES. PARIS, AVRIL (1984) 

• barril de petróleo equivalente por dia 

Na forma gasosa, o GN é transportado 
dos centros de produção aos de consumo 
por gasodutos . Na forma líquida, como gás 
liquefeito de petróleo (GLP), o GN pode ser 
transportado de um continente a outro por 
metaneiros (barcos especiais). Seu transporte 
é mais diffcil e menos flexível que o de com
bustíveis líquidos (petróleos ou derivados) 
ou sólidos (carvão). Requer a movimenta
ção de grandes volumes para compensar a 
baixa densidade (muito menor, se compa
rada à do petróleo). Em parte, isso explica 
o fato de o GN ser usado como fonte de 
energia local e regional. 

Aproximadamente _97% da comercializa
ção do GN é feita por gasodutos . Atualmen
te, existe no mundo cerca de 1, 4 milhão de 
quilómetros de linhas de gás, entre gasodu
tos, linhas de transmissão e distribuição. 
Provavelmente, a expansão do GN estará 
condicionada ao seu preço em relação ao 
das fontes alternativas. 

A exploração de uma jazida de gás exige 
grandes investimentos iniciais em prospec
ção, desenvolvimento do campo e implan
tação de infra-estrutura para transporte e dis
tribuição . Em plataformas marítimas e lâmi
nas-d 'água profundas, ainda é preciso inves
tir em capacitação tecnológica. 

Gás natural e melo ambiente 
As características do GN fazem dele um subs
tituto excelente para quase todos os outros 
combustíveis tradicionais. Ele é amplamente 
usado no setor industrial, residencial, públi
co, comercial, transporte e de geração de 
energia elétrica. Nos dois primeiros, ofere
ce uma ampla gama de técnicas e de proce' 
dimentos de alta eficiência energética, com 
significativas vantagens económicas sobre 
outros combustíveis. 

As principais características do GN em re
lação a outros combustíveis são: 

a) para o mesmo conteúdo energético, 
o teor de enxofre do GN é, em média, mil 
vezes meno,r que o de certos carvões ou 
óleos combustíveis pesados e cerca de ,300 
vezes menor que o de óleos combustíveis 
domésticos; 

b) o GN praticamente não contém impu
rezas. Seus gases de combustão têm baixos 
níveis de poluição se comparados a outros 
combustíveis. Não originam depósitos de re
síduos que contaminem a produção ou que 
afetem a eficiência de equipamentos e/ou 
instalações; 
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c) em estado gasoso, o GN permite vá

rias configurações e tipos de queimadores, 

além de grande flexibilidade no seu funcio

namento. 

O GN é vantajoso se usado como com

bustível para aquecer diretamente produtos, 

para secar e cozinhar alimentos (por conta

to direto com os gases de combustão) eco

mo combustível em processos de produção, 

em que o volume do produto processado 
pode variar muito. 

A eficíência dos sistemas de combustão 

à base de GN é em geral maior, porque esse 

energético permite maior flexibilidade de re

gulação e controle dos equipamentos. O uso 

do GN permite também maior disponibili
dade de energia térmica de baixo nível 

(quando os processos industriais funcionam 

a temperaturas relativamente baixas, da or

dem de 300°C), por causa do pequeno con

teúdo de impurezas que originam problemas 

de corrosão. 

O GN e a Indústria química 
Como matéria-prima na indústria química, 

o GN pode substituir vários derivados líqui

dos do petróleo, principalmente a nafta, cuja 

disponibilidade depende do mercado e o 

preço, da política dos derivados do petró
leo. O GN é também amplamente usado co

mo matéria-prima na redução (diminuição 

do número da cargas positivas de um íon) 

do minério de ferro. Em processos mais mo

dernos de redução direta, o GN pode subs

tituir totalmente o coque, com grandes van
tagens técnicas e económicas. 

Os hidrocarbonetos retirados do GN 

(especialmente etano, propanos e butanos) 

são aproveitados como matéria-prima pe

la indústria petroquímica básica, na qual 

o etano é largamente usado para produzir 
etileno. 

Embora o GN contenha CO2, o seu teor 

é pouco significativo. A presença de H2S e 

outros componentes de enxofre não é muito 

freqüente. Face à sua composição básica 

(metano e etano), associada a quantidades 

geralmente pequenas de gases inertes (CO2 

e N2) , o GN é um combustível de elevado 
poder calorífico. Dependendo da composi

ção e da origem, esse poder pode variar de 
9.526 Kcal/Nm3 (mil calorias/Newtons.me

tros cúbicos) a 10.545 Kcal/Nm3. É mais le

ve que o ar, com densidade de 0,64 à pres

são atmosférica ao nível do mar. 
Como combustível , o GN pode ser em-
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pregado em queimadores de baixa pressão 

(caldeiras, fornos etc .), motores a pistão (Ot
to diesel) e turbinas a gás. 

EMISSÕES DE POLUENTES DOS 
COMBUSTÍVEIS INDUSTRIAIS 

(g/106 Kcal) 

_ Óleo 
Carvao , 

Considerando o controle de temperatu

ra, combustão, limpeza e qualidade dos pro

dutos da queima, os combustíveis gasosos 

apresentam características vantajosas quan

do comparados com os combustíveis líqui
dos. Os gases podem ser queimados com 

rendimento elevado, usando queimadores 

adequados em que a relação ar/gás combus

tível seja ajustada corretamente. 

Discriminação 

7 000 combust1vel 

K~I ikg 10.000 
I % de Kcal/kg 

enxofre 0,8% de 

GN 
7.550 

Kcal/Nm; 

Aldeído 0 ,36 
Monóxido de 

carbono 3.570 
Hidrocarbonetos 7 I 5 
Dióxido de 

nitrogênio 572 
Dióxido de 

enxofre 
Cinzas 

2 .710 
600 

enxofre 

28 

28 
42 

1.000 

1.750 
167 

FONTE: O . A. SCHMITT. GAS WERVENDUNG (1 97 1) 

0,7 

209 

0 ,7 
34 

O GN pode ser usado em caldeiras para 

gerar vapor, próduzindo outras formas de 
energia (mecânica ou elétrica) ou aquecen

do etapas da produção nas indústrias de ali

mentos, papel e celulose, têxtil e outros . O 

GN pode servir ainda como combustível pa

ra as caldeiras que aquecem os fluidos tér

micos, método largamente usado, por exem
plo, pela indústria têxtil para aquecer par

tes do processo de produção. Nos fornos in

dustriais , onde a energia térmica é aprovei-

tada diretamente, as aplicações do GN tam

bém são amplas. 

Na tabela 3, estão as emissões dos po
luentes de diferentes combustíveis indus

triais . Observa-se que o GN é muito menos 

poluente que o óleo combustível e o carvão. 

Ônibus e táxis já usam GN no Rio e em São Paulo 

O gás natural (GN) 

existe em quantidades 

consideráveis no Bra

sil. Em 1990, as reser

vas comprovadas eram 

cerca de 2 7 bilhões de 
metros cúbicos . O GN 

pode ser um substitu

to importante do óleo 

combustível no trans

porte automotivo. 
O uso de GN como 

combustível reduz sensivelmente a emissão de poluentes, principalmente aqueles emi

tidos pela descarga dos motores dos veículos. É 21 % mais barato que o óleo diesel 

e seu uso como combustível aumenta a vida do motor, reduzindo os custos de ma

nutenção e o consumo de óleos lubrificantes . 
Depois que o GN sai de suas jazidas e fica livre das impurezas, é enviado por gaso

dutos às empresas distribuidoras (CEG/Comgás) ou diretamente às indústrias. É con

duzido por uma pequena linha até os postos de compressão, equipados com com

pressores de grande porte que transformam o GN em gás natural comprimido (GNC). 

A eles são ligados os dispensers, equipamento que enche os tanques dos ónibus ou dos 

táxis . Para armazenar o GNC sob alta pressão, os veículos carregam cilindros de aço 

sem costura, providos de uma válvula de segurança, em vez dos tanques tradicionais. 
Um posto com um só compressor, cujo custo ·está por volta de 500 mil dólares, 

pode atender até 70 ónibus, durante oito horas de trabalho. Já existem alguns ónibus 

da Mercedes-Bens movidos a GNC e um número reduzido de táxis, com motores con

vertidos, rodando no Rio de Janeiro e em São Paulo. A efetiva viabilização do GN 

como combustível só depende da vontade política, porque a viabilidade técnica já 

está ass~gurada. 
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1. O GN pode ser 
extraído de 
plataformas 
maritlmas (oH-shore) 
ou locais terrestres. 

3.0GNé 
transportado por 
gasodutos ou 
metanelros (barcos 
especiais). 

2. É encontrado 
dissolvido no petróleo 
cru e/ou formando 
uma capa protetora 
gasosa (gás livre) 
sobre ele. 

4. O tratamento do GN compreende a remoção dos compostos 
de enxofre e do gás carbônlco. 

Tratamento do GN 
O tratamento do GN compreende a remo

ção dos compostos de enxofre, especial

mente do ácido sulfídrico (H2S), e de outras 

impurezas como o C02 . O H2S deve ser re

movido por causa de sua elevada toxidez, 

semelhan te à do ácido cianídrico (HCN) e 

duas vezes maior que a do monóxido de car

bono (CO). Além disso, o H2S, em contato 
com a água líquida, corrói o aço. 

A remoção do CO, é feita principalmen

te para controlar o poder calorífico do GN 

e/ou para_ evitar a formação de gelo seco 
(CO, sólido) em fluxos de GN que serão 

submetidas a processos criogênicos. Nos re
servatórios de petró leo que usam C02 na 

recuperação terciária, observa-se que o GN 

associado contém altos teores desse gás . 

Com o desenvolvimento tecnológico, os 

processos mais utilizados no tratamento do 

GN são os que usam solventes químicos 
(aminas e carbonato de potássio quente) ou 
solventes físicos como o sulfinox, selenox, 

solvente flúor, entre outros, que solvem por 

ação fís ica e não química. Outros processos 

como destilação e de leito sólido (principal

mente para remoção de compostos de en
xofre) também têm sido empregados. 
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A nova ordem do sistema 
produtivo 
As recentes e crescentes modificações nas 

sociedades modernas estão alterando pro

fundamente as empresas, afetando desde seu 

planejamento estratégico e visão de negó
cio até sua estrutura operacional, bem co

mo todos os aspectos direta ou indiretamen

te ligados à linha de produção. 

Atualmente, podem-se observar modifica

ções fundamentais nos sistemas produtivos, 
a) os produtos estão com vida cada vez 

mais curta, em vi rtude de a evolução tec
nológica induzir aceleradas inovações e in

serções de novos tipos e funções; 

b) o aumento da diversificação de pro

dutos que implica redução dos tamanhos 

dos lo tes nas linhas de produção, por exi
gência do consumidor; 

c) aumento constante da d iferenciação 

que cada vez mais se distancia da produção 

em massa; 

d) aumento da qualificação da organiza

ção e de seus funcionários para atender ra
pidamente às diferenças de demanda de 

mercado, exigindo flex ibilidade; 

e) adoção de filosofia e prática de quali

dade total para cada vez mais atender às ne-

cessidades do cliente ; 

f) o despejamento - talvez a mais impor
tante -, ou seja, o final da cadeia de todo 

o processo produtivo que em geral é negli

genciado , mas que provoca sempre impac

to no meio ambiente. 

As características da fábrica/indústria que 

opera nesse modo de produção , também 
chamada 'pós-moderna' por Peter Drucker, 

têm como essência o aspecto conceituai, 

apesar de ainda estar uti lizando máquinas 
e equipamentos, isto é, o que muda é a 

forma como essas máquinas e equipamen

tos estão organizados e como são utiliza
dos para realizarem uma tarefa ou um con

junto delas . 

Cada um dos conceitos descritos acima 
tem seus próprios objetivos e níveis de im

pacto. O aspecto relevante na organização 

da produção é que ela pretende combinar 
as vantagens da padron ização com as da 

flexib ilidade. Porém, sua abordagem sis

têmica, que considera uma integração en

tre suas partes, compreende o processo 

físico de fazer as coisas e produzir, den

tro do processo económico do negócio, 
ou seja, criando valor de venda do pro

duto acabado, quantia que deve cob rir os 
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5.0GNé 
amplamente usado no 
setor industrial, 
residencial, público, 
comercial, de 
transporte e de 
geração de energia. 

6 . Na indústria química, 
pode substituir derivados 
de petróleo, 
principalmente a nafta. 

7. O GN é usado como 
matéria-prima para a 
redução do minério de 
ferro. 

9. Pode gerar vapor em caldeiras, 
produzindo outras formas de energia 
ou aquecendo etapas da produção 
nas indústrias de alimentos, papel 
e celulose, têxtil etc. 

8. É vantajoso 
para secar ou 
cozinhar 
alimentos. ...... ..,, 41ft 

custos de sua produção, além de assegurar 

uma remuneração do capital investido no 

negócio. 

Sendo assim, todo uso, gerenciamen
to e planejamento das formas de energia 
em tais processos produtivos não deveriam 

escapar desse tipo de abordagem. Desse 

modo, as energias envolvidas em cada pro

cesso da produção são cuidadosamente ana

lisadas e qualificadas, segundo o contex
to desse novo modo de produzir "flexivel
mente". 

O GN nessa nova ordem 
Em princípio, é indiscutível que pelo me

nos dois elementos, energia e informação, 
são vitais na dinâmica dos processos produ
tivos. O baixo custo, limpeza, abundância, 

entre outras propriedades, fazem do GN 

uma das formas de energia mais adequadas 

ao novo modo de produção, já que satisfaz 
a todas as suas exigências. 

Essa nova ordem, citada nos itens ante
riores, é entendida como aquela que perse

gue uma produção de bens e serviços a bai

xo custo, limpa, eficiente e de qualidade. 

Como insumo básico, o GN reforça esse mo

do de produzir, uma_ vez que é um substi-

OUTUBRO DE 1992 

10. Pode substituir o óleo combustível no transporte automotivo. 

tuto versátil, com custos relativamente bai

xos, para várias outras formas de energia e 

de utilização de tecnologia. A distribuição 

geográfica das reservas mundiais e a abun

dância do GN reduzem a possibilidade de 

formação de monopólios, quando compa
radas as do petróleo e de outras fontes ener

géticas. E o mais importante: sua queima não 

polui o meio ambiente. 

Considerações finais 
Como fonte energética, a principal vanta

gem do uso do GN é a redução do risco 

ecológico - não polui, portanto não de
sequilibra os ecossistemas - e do econô

mico, porque reduz os custos de manu
tenção e a vulnerabilidade do sistema pro
dutivo. 

O principal impacto do uso do GN é a 
melhoria das condições ambientais. Ele di
minui às emissões de particulados e as de 

enxofre nas grandes aglomerações urbanas, 
geradas pelo uso de outras formas de ener

gia em fábricas/sistemas produtivos. 

As propriedades não poluentes e o cres

cimento das reservas mundiais fazem do GN 

a base energética ideal para o chamado mo
do de produção 'pós-moderno'. 
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Aplicação de 
modelo 
epidemiológico 
para as eleições 
de 1989 

U m dos fenômenos mais 
discutidos do século é, sem 
dúvida, o enorme papel 

desempenhado pelos órgãos de 
comunicação em massa, notadamente a 
mídia eletrônica, em vista do monopólio 
sobre uma ~preciável parcela do tempo 
ocioso do grande público. Daí o assunto 
ter-se tornado pólo de preocupações em 
certos círculos, chegando-se até mesmo a 
prever um panorama, não muito 
distante, no qual o rádio, a TV e, em 
menor escala, a imprensa escrita não 
apenas serviriam de gabarito para as 
opiniões, a moral e a ética da população, 
mas também de instrumentos para 
manipulação do próprio comportamento. 

Tais apreensões evocam um cenário 
quase apocalíptico: um mundo 
transformado em 'aldeia global', 
uniforme sob todos os aspectos, incapaz 
de conviver com a diversidade, a 
criatividade, a contestação. Trata-se, está 
claro, de uma proposição demais 
abrangente, de uma generalização. 
Todavia, como nem todas as· 
generalizações se revelam ilegítimas, a 
pergunta não é descabida: quanto disso 
corresponde à verdade? A população 
estará efetivamente em vias de renunciar 
à sua autonomia, contentando-se com 
um papel meramente passivo diante do 
jornal, do rádio ou das telas de TV? 

As técnicas usuais - pesquisas de · 
opinião, testes psicológicos - deixam 
muito a desejar neste campo. Pois está 
visto que um enorme hiato separa a 
verbalização, o desempenho no laboratório, 
e as atitudes, o comportamento da pessoa 
face a uma situação real. Ademais, mais 
cedo ou mais tarde, uma pesquisa sobre 
o comportamento de uma população 
invariavelmente esbarra em obstáculos 
metodológicos, entre eles o próprio 
procedimento estatístico. 

Compreende-se assim que, terminada 
a eleição presidencial de 1989, ocorreu
nos que se tratava de uma oportunidade 
imperdível: o pleito poderia servir de 
modelo, embora um tanto específico, 
permitindo apreciar as potencialidades da 
mídia, sua real influência sobre a opinião 
e as atitudes do público. 

A multicausalidade1 ao primeiro 
exame, complicaria uma análise, face ao 

conteúdo variado e conflitante da 

propaganda política. Um fato, no 
entanto, favoreceu o presente. estudo, 
limitando as variáveis com que se teria 
de trabalhar: a virtual hegemonia de uma 
das redes de TV. Sendo de consenso que 
esta rede assumira uma posição 
francamente favorável a um dos finalistas, 
fato particularmente evidente no intervalo 
entre o primeiro e o segundo turnos, 
estávamos diante de uma conjuntura ideal 
para investigar o poder da mídia 
eletrônica, diante da grande penetração 
desta emissora a nível nacional (audiência 
de cerca de 76%, das 18 às 24 horas). 

Para poupar decepções ao leitor, é 
preciso desde já destacar que os objetivos 
deste trabalho não incluem as causas da 
decisão eleitoral, seja em -seu aspecto 
psicológico, seja em termos político
partidários, campo de interesse específico 
dos cientistas políticos. O que se 
pretende é um exame dos efeitos desta 
decisão em seus aspectos mais imediatos, 
buscando detectar tendências . que 
possam traduzir um 'comando à distância'. 

De resto, a distribuição geográfica 
das preferências do eleitorado permitiria 
esboçar algo parecido com um modelo 
epidemiológico, abordando a opinião 
pública segundo princípios idênticos aos 
usados em doenças transmissíveis. 
Decidiu-se, portanto, principiar pela 
distribuição geográfica, capaz de oferecer 
uma resposta imediata - embora superficial 
- à questão. Caso prevalecesse a mensagem 
da mídia, praticamente anulando as 
preferências ideológicas ou afetivas dos 
eleitores, a distribuição espacial revelaria 
um nítido nivelamento dos resultados 
nacionais, estaduais e municipais. Mas a 
simples distribuição de freqüências já 
mostra uma acentuada dispersão, 
identificável a todos os níveis (ver 'A 
distribuição das freqüências, uma 
diversidade que se repete'). 

Segundo mostra a figura 1, a tese 
carece de fundamentos, pois cada estado 
enxerta suas próprias e distintas 
características a um panorama que 
seguramente não é obra do acaso. Trata-se 
de um lugar comum, é bem verdade, mas 
é o que basta para demonstrar que a hipótese 
de uma manipulação à distância é falaciosa, 
que outros fatores atuando especificamente 
a nível estadual exercem uma influência 
que não pode ser subestimada. 
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TURNO 1 (em %) TURNO 2 

Estado Eleitores Lula Collor Brizola Maluf Covas Afif Ulysses Outros Br. + Nulos Abstenções Lula Collor Bu Nulos Abstenções 

Acre 182.797 16,36 35,54 6,12 9,18 2,65 5,1 10,39 5,89 8,77 23,24 29,09 65,28 5,62 25,34 

Amazonas 842.083 20,01 48,01 4,17 3,96 5,81 5,83 2,76 4,54 4,91 25,58 31,94 64,24 2,83 26,59 

Amapá 118.144 22,87 45,96 5,37 2,13 4,02 4,7 4,22 5,65 5,08 22,18 34,45 61,91 3,65 26,46 

Pará 2.186.852 18,12 48,74 3,22 3,86 6,22 4,02 4,08 5,44 6,3 25,56 26,47 69,34 3,79 27,5 

Rondônia 557.781 18,09 39,65 9,49 5,97 3,28 6,26 4,64 5,22 7,4 25, 13 35,02 60,28 4,71 30,31 

Roraima 73.001 9,67 57,33 9,09 2,46 5,25 4,02 2,84 5,33 4,01 23,23 22,98 74,17 2,85 26,28 

Tocantins 464.060 8,77 51,89 3,65 4,17 3,06 3,09 10,29 5,99 9,09 31,5 20,56 74,63 4,81 34,44 

Alagoas 1.210.797 7,88 57,31 6,52 0,96 6,95 2,78 0,94 5,67 10,99 20,07 22,28 70,8 6,92 20,33 

Bahia 5.893 861 22,3 29,9 4,86 1,53 5,28 2,14 13 ,54 6,44 14 ,0 1 20,07 44,67 47,77 7,56 24,76 

Ceará 3.351.606 11 ,44 30,63 17,98 3,87 16,98 2, 14 3,04 6,47 7,45 16,12 40,95 54,07 4,98 18,42 

Maranhão 2. I 44.352 17,43 41,59 7,95 2,45 3,01 3,68 4,96 7,54 11,39 31,62 35,24 58,57 6,18 30,96 

Paraíba 1.756.417 21,4 31,16 12,69 2,3 6,46 1,75 6,66 6,22 11 ,36 16,48 42,2 51,5 6,29 18,18 

Pernambuco 3.764.143 29,6 33,23 8,27 1,36 3,15 2,18 2,8 7,46 11 ,95 14,7 1 47,72 46,03 6,25 15,98 

Piauí 1.334.282 20,42 35,7 8,7 3,56 4,54 3,43 5,68 7,78 10,19 19,46 38,74 55,57 5,69 20,34 

R.G. do Norte 1.298.088 21,36 29,22 7 4,7 5,07 1,86 12 ,43 5,91 12 ,45 13,82 44,17 48,99 6,84 15,84 

Sergipe 776.071 16 44,7 8,26 3,49 5,85 1,44 1,8 6,43 12 ,03 13,02 31,43 60,71 7,86 14,37 

D. Federal 857.330 28,2 22,08 9,16 4,01 17,28 6,14 3,34 6,82 2,97 8,7 59,41 35,36 5,23 11,29 

Goiás 2.199.965 I 5,73 42,37 3,7 4,24 5,35 5,9 8,3 7,74 6,67 13,82 30,08 65,22 4,7 19,13 

M.G. do Sul 1.002.232 8,53 50,56 7,38 5,47 5,84 6,96 5,11 5,13 5,02 13 ,84 26,05 69,77 4,21 17,19 

Mato Grosso 1.027.972 9,66 43,44 9,47 5,5 4,21 8,43 7,08 5,43 6,78 22,75 32,03 63,49 4,38 27,21 

Esp. Santo 1.407.759 20,84 36,88 8,27 2,53 9,28 3,59 5,62 6,08 6,91 9,68 38,43 55,99 5,58 12 ,46 

Minas Gerais 9433.103 21,34 33,35 4,99 3,28 9,52 5,99 5,47 8,41 7,65 10,96 41,82 52,18 6 14,95 

R. de Janeiro 8.196.547 11 ,83 15 ,57 50,46 1,5 1 8,43 2,51 1,63 4,93 3,13 6,78 69,85 25,94 4,21 8,68 

São Paulo 18.500.980 16,75 23,42 1,45 22,56 21,8 4,63 1,9 3,47 4,02 5,72 39,38 54,17 6,45 7,5 

Paraná 5.045.626 7,83 38,46 13,63 7,08 7,21 10,94 3,2 6,3 5,35 I0,44 30,91 63,58 5,51 12,92 

R.G. do Sul 5.700461 6,53 8,97 60,84 5,77 4,65 3,23 3,46 3,65 2,9 5,92 64,58 29,4 6,01 8,55 

Sta. Catarina 2.729 916 10,11 22,47 25,05 9,36 7,05 8,2 9,62 3,69 4,45 7,56 46,79 47,39 5,83 9,74 

Figura 1. Resultado& da eleição presidencial de 1989 (em termo• efetivo& de voto&, abstenções à parte). 

Idêntico fenômeno é observado 

quando se comparam municípios de um 

mesmo estado. Ainda que a distribuição 
de freqüência dos resultados eleitorais 

possa assumir aspecto semelhante a uma 

curva do tipo normal (curva de Gauss), 

própria de fenômenos aleatórios, basta 

proceder ao mapeamento para perceber 

que os resultados não se distribuem de 
maneira uniforme. Muito pelo contrário: 

municípios com a mesma preferência 

eleitoral se agregam em forma de 

aglomerados (clusters) sobre o plano do 

mapa geográfico. 

Tal fenômeno não é privativo do 

Paraná (figura 2), mas reflete um 
comportamento geral, observado em 

todos os estados. Constitui inegável 

evidência do predomínio de fatores 

atuantes a nível do microcosmo dos 

municípios, em resposta à ação de chefes 

políticos, ou como simples reflexo das 

condições sócio-econômicas, ou da 
tradição local face às autoridades 

federais. Circunstâncias em escala de1 país 

ou de estado servem apenas de pano de 

fundo. 
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A mesma polarização é manifesta no 
segundo turno, reproduzindo a 

localização dos aglomerados cujo 

candidato decisivamente transferiu seus 

votos a um dos finalistas. Isso fica bem 

patente no exame da figura 3, que 

mostra a distribuição espacial da votação 
em Lula no segundo turno (Lula-2) em 

Santa Catarina e nitidamente delimita 

uma área de alta votação no litoral sul, 
bem como um aglomerado maior e 

impressionantemente uniforme no oeste 
do estado. Este último superpõe-se ao 

conjunto de municípios que no twno 1 
mostraram alta preferência por Brizola. 

Ao sul, esta área conflui com o Rio 
Grande do Sul, ao norte continua no 

aglomerado paranaense e, assim como 

este, coincide com a distribuição de 

colonos gaúchos. 

De regra, a transição entre o 

aglomerado e os municípios vizinhos não 
é abrupta: faz-se de modo gradual, sem 

brusca solução de continuidade entre um 

máximo de aceitação e um máximo de 

rejeição por parte do eleitorado. Isso 

pode ser visto na figura 6, um corte 

transversal passando por Belo Horizonte, 
centro de um aglomerado de alta 

votação em Lula-2, e estendendo-se por 

todo o estado bem como por Mato 

Grosso do Sul e Espírito Santo. 

Embora não seja recomendável levar 

muito longe a linguagem metafórica, ela 
nos revela uma nítida analogia entre a 

opinião pública, como traduzida pela 
decisão de voto, e uma série de outros 

fenômenos que, irradiando-se a partir de 

um pólo de intensidade máxima, têm 

seus efeitos atenuados pela distância. 
Segundo esta perspectiva, Belo Horizonte 

faria o pape} do epicentro de um 

terremoto ou do foco de uma doença 

transmissível , responsável pelo contágio 

dos municípios vizinhos. De resto, é 

perfeitamente possível acrescentar ainda 
ao modelo o conceito de populações 
'resistentes' a determinado candidato -

os imunes - ou a ele 'sensíveis' - os 

susceptíveis. 

A figura 7a registra a prevalência da 

esquistossomose nos diferentes 
municípios de Alagoas. Tratando-se de 
uma enfermidade transmissível, a 
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Por um novo ethos 
Procura-se uma nova ética. A velha está se 
aposentando. Vem do século XVII e, por
tanto, não serve mais. Caduca, tem dificul
dade para responder prontamente às ques
tões da nova genética e da biotecnologia. 
Vagarosa, foi atropelada pelos avanços da 
ciência e esgarçada pelo atrito com o rela
tivismo cultural. 

O homem que estudava plantas e animais 
agora inventa novos organismos que a pró
pria natureza desconhece. Ousado, propõe 
a criação de uma nova 'cobaia ', cruzamen
to de macaco e homem, para testar vacinas. 
Como será esse ser? Racional? Irracional? 

E vai além: interfere no processo de cria
ção. Faz experiências com embriões huma
nos e já pode escolher a cor dos olbos e o 
sexo de seus descendentes. Esmiúça o pró
prio código genético e tenta patenteá-lo. É 
lícito? 

Algumas vezes, o domínio do homem so
bre a natureza se mostrou perverso. A tec
nologia, aclamada como a solução para to
dos os problemas da humanidade, da fo
me à miséria, gerou neste século montanhas 
de detritos, desigualdade econômica, de
vastação de.florestas etc. Hoje, ela vive sua 
crise. A visão contábil da natureza agoni
za, enquanto o homem, ex-senhor do uni
verso, vai humildemente se reagrupando ao 
ecossistema. 

Patentes, fraudes científicas, relativismo 
cultural ~ cortar a mão de um ladrão ou 
extirpar o clitóris de uma menina são atos 
culturais ou um grave desrespeito aos di
reitos humanos?-, uso de animais em ex
perimentação etc. Crescem os conbecimen
tos, aumentam as questões éticas (em grau 
e número). Cabe à sociedade buscar as res
postas. 

Seja qual for o perfil do novo paradig
ma ético que começa a se esboçar, o mais 
importante é que ele leve a uma nova pos
tura ético-individual, a uma atitude crítico
ref!exiua, em todas as atividades humanas. 
A busca desse novo ethos pode não ser a so-
1 uçâo .fi,ial. mas, com certeza, já é um co
meço. Aqui, Ciência Hoje traz sua contri
buição. (C.L. V). 
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Ciência em dia 

Conviver com a fraude Jesus de Paula Assis 1 

O mercado e o saber Ennio Candotti 5 

Ética e nova genética Marcos Palatnik 1 

Ética e uso de animais na experimentação 
Oswaldo Giacoia Junior 10 

A nova ordem mundial das patentes 
Paulo Roberto de Almeida 12 

Conviver com a fraude 
Jesus de Paula Assis * 

De vez em quando, a ciência sai dos trilhos. É o caso do homem 

de Piltdown, resultado fe liz do 'cruzamento' de resros fósseis de 

um hominídeo e de um primara infe rio r; é o caso do cientista 

que, precisando provar a efi cácia de transplantes de pele em ra

tinhos, pinta-os para 'aj udar' se us colegas a 'melhor ver' a reali 

dade etc. Esses casos ganham publicidade , são rechaçados pe la 
comunidade científica como atípicos e, ele resultado, fi ca que 

a ciência prossegue, a despeito de um ou outro cientista desen

caminhado. Cientista? A rigor, o fra udador pego pe rde, automa

ticamente, esse estatu to. 

O que a publicidade desses casos deixa de lado é que a ma

lha fin a do rigor científico é bem mais pe rmeável do que pare
ce. É possível - é , na verdade, re lativamente fác il - p ro mover 

fraudes. Em Como se f az uma tese, Umbcrto Eco dá uma rece ita 

fác il : copie uma tese de alguém de out ra universidade. Ele não 

recomenda isso a sério, claro, mas mostra que a co isa é fáci l. 

Isso leva a uma bifurcaç-Jo: primeiro, existe a ciência bem com

portada, a ciência rigorosa , afeita a uma ética fé rrea, da qual de
riva rodo seu prestígio. De outro, a quase-ciência dos fraudado

res, da falta intencional de rigor. 

Intenção. É a palav ra-chave na selva da atividade científica. 

Os fracos fraudam intencionalmente. E os bem comportados, são 

in teiramente ét icos? Ou fra udam 'na melho r das in tenções'? 

Numa época em que a ciência está na base de tudo o que é 
digno ele confiança, essa questão é importante. Os frau dadores 

podem ser descobertos mais cedo ou mais tarde (de preferên

cia, mais cedo), mas e os cientistas 'sérios ', até que ponro se de

ve confiar cm que agem eticamente? Isto é, até que ponto se po

de acreditar que eles realmente vêcm o que dizem ve r, desco

b;cm o que dizem descobrir, refu tam o que é obviamente erra
do e apó iam o que é, pelo menos provisoriamente, aceitável? 

As fraudes nascem dos intcrstícios da malha científica. Assim, 

a primeira parte do texto examina essa malha. Deverá ficar claro 

que a atividade científica, da fo rma como pode ser praticada, le-
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va a dilemas éticos que obrigam o cientista a se afastar da ima

gem de rigor tão divulgada pela própria comunidade. Na segun
da parte , aparecem as deformações intencionais da malha , as tá

ticas que ela mesmo, por sua constituição, possibilita aos frau

dadores. 

Imperativos éticos (institucionais) da ciência 
Nada tem hoje tanto prestígio quanto a ciência. Esse prestígio 

se espalha , via propaganda, mesmo para áreas que pouco têm 

a ver com pesquisa científica. É assim que se pode encontrar, 
todos os dias , nos jornais, na TV, nos oul-doors, anúncios ele 

novos métodos - todos, é evidente, 'científicos' - para fazer 

crescer os cabelos que começam a cair, para limpar pratos, para 

tomar banho etc. Tudo o que é 'científico ' ganha prestígio. Tal

vez, quinhentos anos atrás , adjetivo de mesmo efeito fosse 'bí

blico '. Poder-se-ia ter tido , então, métodos anticalvície 'confor
me as Escrituras ', com sucesso garantido entre os consumidores . 

Mas se trata ele um adjetivo cujo significado é obscuro para 

a maioria elas pessoas . Bertrand Russell , em A Perspectiva Cieu

líjica (Companh ia Editora Nacional , São Paulo, 1977), propõe 

um teste: 

Int r.oduzir , na conversa com um cientista, questões fora da 

área de sua competência. O resultado: fora de sua área de traba

lho específica, ele apresentará os mesmos preconceitos, os mes

mos juízos apressados, as mesmas opiniões mantidas sem qual

quer verificação, mostradas por qualquer leigo. Isso prova, para 
Russell , o quão antinatural é a atitude científica. O rigor , a preci

são, a verificação criteriosa, o não aceitar opiniões sem checa

gem, são coisa para o laboratório , não para a vicia. 

O exemplo mostra que religião e ciência têm em comum, além 

cio prestígio, o fato de que são igualmente misteriosas, mais fá

ceis de aplicar em domínios restritos que na vicia cotidiana , in
teligíveis só em seus exemplos mais característicos e simplifica

dos, incompreensíveis quando se sai desses. Princípios científi

cos valem dentro cio domínio estrito do laboratório, como os 

Religião 
e ciência 

têm em comum, 
além do prestígio, 

o fato 
de que são 
igualmente 
misteriosas. 

religiosos valem em·casos selecionados, em que 

alternativas muito claras entre bom e ruim , en-

tre correto e incorreto estão em jogo. Quando 
o quadro se complica - e ele sempre se com

plica -, o cientista é tão incapaz de aplicar seu 
vitorioso método quanto o religioso o é de di

zer se tal ou qual alternativa é à mais correta, a 

que mais apraz a Deus . 

Se é assim, se o método científico é de difícil 
aplicação, de sucesso nem sempre garantido, de 

regras nem sempre claras, de onde vem o pres-

rio, tem uma teoria cm mente (normalmente uma teoria que não 
é sua criação , mas uma tradição herdada de seus mestres , a qual 

ele desenvolve e ajuda a articular) , prepara experimentos para 

testar a validade das predições feitas por suas teorias, coleta da

dos, confronta-os e, em caso de discordância , abandona sua su

posição , mesmo que ela tenha lhe custado anos ele trabalho. De

pois , apresenta os resultados aos colegas, à apreciação pública. 
Normalmente, faz parte de uma comunidade supranacional que 

se ocupa cio mesmo assunto. Os membros dessa comunidade po

dem sempre refazer seus experimentos, checar, testar resultados , 

usar seu trabalho como ponto ele partida para outras pesquisas. 

Novas icléias são sempre bem recebidas, não importa de onde 

venham. A democracia impera: diante ela natureza, não existe 

autoridade, existe aceitação . 

A ciência vale, supera todas as outras formas de conhecimento, 

dá resultaclos exatos, rigorosos e inteiramente confiáveis , por

que esses homens existem, porque esses princípios são sempre 

aplicados. É devido à preservação dessa imagem de fidelidade 

à natureza contra as forças da escuridão que a ciência atingiu o 

prestígio que tem hoje . Para reforçá-la , ela cria mitos, sendo o 
principal Galileu , cientista que quase pagou com a vida pela de

fesa da liberdade de pensar 'corretamente'. 

Não é preciso estender muito mais esse quadro , pois ele é, 

cm maior ou menor grau , transmitido por todos os manuais de 

iniciação científica . Como contraprova , basta pensar no barão 

Frankenstein: o cientista enlouquecido ela literatura e do cine
ma faz exatamente o oposto cio descrito. Claro, é louco. 

Essa imagem ganha um nome específico com o sociólogo 

norte-americano Robert Merton , em 1942: são os imperativos ins

tilllcionais da ciência: universalismo , comunismo, desinteresse 

e ceticismo organizado . 

A questão é: esse cientista ético existe mesmo, Ou essa ima
gem é, de certa forma, já uma fraude? Para encontrar uma res

posta , é preciso ver se esses imperativos institucionais funcio

nam na prática, examinar cada um: universalismo, comunismo, 

desinteresse e ceticismo organizado. 

Universalismo se traduz no fato de, no interior da comunida

de de cientistas , não dever haver distinção de raça, sexo, credo 
etc. Basta lembrar , aqui , o recente caso da ' fusão fria ', para ver 

que esse princípio tem pouco valor prático . Um cios primeiros 

pontos levantados contra a qualidade da suposta descoberta era 

o fato de ela ter sido desenvolvida na Universidade ele Utah , lo

ca lizada num dos Estados mais atrasados dos EUA . Como pode 

alguém ele Utah desenvolver algo de ponta? As coisas seriam di
ferentes se o trabalho tivesse sido desenvolvido em Oxfo rd ou 

Harvard. Aliás , toda a comunidade científica (e toda a imprensa) 

tígio ele que a ciência goza hoje? Da ética cientí- esperavam por veredictos clesses centros, o que mostra suficien

fica. Da imagem ela ciência (pelo menos elas ciên- temente que prestígio tem peso muito forte na comuniclacle , que 

C1as naturais, como a física ou a química) corno edifício fundado o universalismo é mais uma icléia reguladora que um princípio 

sobre princípios rigorosos, construído passo a passo por homens seguido à risca. Enfim, não é porque alguém falou em universa
c mulheres que põem a honestidade intelectual , a fidelidade a !ismo, que os cientistas ele Utah estão convidados para a 'Festa 

observação, o clesprenclirnento ao desistir ele uma teoria prova- ela Ciência ' . Não estão. 

da falsa , acima de qualquer coisa. Por outro lado, não se deve concluir daí que a comunidade 
A imagem-padrão cio cientista é esta: ele acorda cedo (só os científica é constituída de monstros preconceituosos. O cientis

cientistas loucos trabalham de madrugada), vai para o laborató- ta ela universidade de primeira linha não dirá que se deve ter re-
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servas com tudo o que venha de Utah. Dirá que Estados pobres mo realista, seria na verdade paradoxal, desistir de ser cientista 
não atraem os melhores, os mais prestigiosos pesquisadores, não só para poder ser um verdadeiro cientista. 

podem dar às suas univers idades as condições materiais dos gran- O último imperativo, ceticismo organizado, resultaria na sau-

des centros etc. E tudo isso é verdade. dável prática de repet ir experimentos para convalidá-los. Mas é 

O segundo, comunismo, descreve a prática de divulgar to- claro que, de novo, se está só diante de um princípio regulador, 

dos os achados relevantes. Um cientista que descubra algo e não de algo que não pode se efetivar, a não ser em condições extra-

o divulgue estará violando esse valor. Claro que a chave está na terrenas. Laboratórios diferentes estão equipados diferentemente 
palavra 'relevante' . É relevante um resultado que contradiga uma e aptos a fazer só alguns experimentos. Mesmo 

teoria importante? Mas, e se e la for da autoria do p róprio grupo supondo a existência de um laboratório comple-

de cientistas que produziu o resultado? É então re levante publicá

lo sem verificação posterior? Não, é melhor chccar de novo, por

que o dado pode não ser assim tão relevante. Claro que esse pro

cesso de rechecagem não é tão necessário quando o resultado 
confirma a teoria. A fidelidade à natureza, à experiência, só vale 

em limites muito estritos. Teorias antigas valem mais, pelo me

nos à primeira vista, que os resu ltados obtidos no laboratório. 
Enfim, ao eventualmente violar esse imperati vo, o cientista 

não está, pensa ele , cometendo propriamente uma fraude, mas 

poupando seus pares de apreciar resultados que podem conter 
erros crassos, que podem prejudicar a avaliação dos fatos 'bons'. 

E isso também é verdade: resu ltados que contrad izem uma teo

ria muito bem aceita podem estar mesmo errados, e convém re

checar. Quanto ao período por que pode se estender essa 

rechccagcm ... 

Além d isso, existe a questão de que a continuidade do fin'an
ciamento de uma pesquisa pode depender de verbas que só vi

rão se os resultados forem ou mantidos em segredo indefinida

mente (como muito da pesquisa militar) ou mantidos em segre

do durante algum tempo, para favorecer a determinados grupos 

(como pode acontecer, por exemplo, com pesquisas na área de 

alimentos, de cosméticos etc.). E ninguém pode dizer que nas 
indústrias não se pratica a 'verdadeira ciência' só porque os re

sultados são considerados propriedade individual, não sendo, 

portanto, livremente clivulgaclos. A ciência é assim, e há pouco 

o que fazer. Nesse ponto , muito ela pesquisa atual em bioenge

nharia enfrenta o dilema do segredo. Um cientista, ou um grupo 

de cientistas, ou um instituto de pesquisas pode ficar rico da noite 
para o dia com uma descoberta importante ele engenharia gené
tica e não existe meio de evitar que os envolvidos retenham re

sultados relevantes. 
Desinteresse, o terceiro imperativo mertoniano, significa que 

o verdadeiro cientista persegue o conhecimento pelo conheci

mento e não movido por alguma razão extracientífica. Para o ver
dadei ro cientista - seja lá o que for que isso queira dizer - pu

blicar um pequeno paper, com resultados parciais e pouco che

cados, só para garantir a continuidade cio apoio financeiro à sua 

pesquisa, seria ceder a razões extracientíficas. Mas não existem 

hoje cientistas como Darwin, que levou anos para publicar sua 

teoria da evolução das espécies, sempre procurando obter mais 
evidências. É preciso mostrar algo para seguir merecendo apoio, 

é preciso fazer acordos com as agências de financiamento, com 

empresas particulares, com outros laboratórios, universitários ou 

não, caso contrário a atividade científica cessa . Cumprir à risca 

essa regra de não-interferência do universo na comunidade cien

tífica .seria o mesmo que paralisá-la, destrui-la. Seria pouquíssi-

OUTU!RO OE 1992 

tíssimo, não seria humanamente exeqüível a re

checagem de cada pressuposto de uma pesqui
sa . Deve-se partir de algum lugar, de um lugar 

cm que se confie, e seguir adiante. E isso não vale 

só para as ciências naturais . Na matemática, os 
pesquisadores devem, para demonstrar novos 

teoremas, usar como lemas teoremas cuja de

monstração se encontra cm papers, que não po

de ser fac ilmente repetida . Assim, mesmo na ma

temática, segundo P. Davis e R. Hersh, em The 

mathematical experience (Penguin, Londres, 

A questão é: 
esse cientista 
ético existe 

mesmo? 
Ou essa imagem é, 

de certa forma, 
já uma fraude? 

1983), deve-se confiar na palavra de outros cientistas, em que 

eles realmente fizeram os experimentos que dizem ter feito, 

que realmente demonstraram os teoremas que dizem ter demons

trado. 
Em resumo: 

a. o cientista deve ser universalista, comunista (no sentido mer
toniano), desinteressado e cético; 

b. o cientista não pode ser estritamente universalista , comu

nista, desinteressado e cético, sob o risco da paralisação tota l de 

sua atividade ; 

e. para conciliar (a) e (b), o cientista deve fazer acomodações, 

deve adotar regras práticas, deve negociar (para usar um termo 
da moda). Enfim, para continuar a sobreviver, a praticar ciência, 

o interessado deve cometer pequenas - ou grandes, como no 

caso de Galiieu, segundo P. Feyerabend, em Contra o Método 

(Francisco Alves Editora , Rio de Janeiro, 1977) - infrações, fe

char os olhos para esses imperativos. 

Nenhum desses compromissos, dessas acomodações, nega que 
exista uma ética científica. Cientistas são homens , instituições 

científicas são instituições humanas e , ass im, é preciso aceitar a 

ciência como ela é, humana. Os quatro imperativos só poderiam 

funcionar em situação ideal, num planeta onde a comunidade 

científica fosse inteiramente uniforme . Mas é claro que essa cons

tatação, essa admissão de que em ciência também se negocia com 
princípios, abalaria a confiança depositada nos cientistas pelos 

diferentes agentes sociais que os financiam. É melhor, portanto, 

reservá-la para o interior cios muros. Para sobreviver, o cientista 

se desvia ela imagem que for jou ele si mesmo e que divulga para 

os outros. 

O manual do fraudador intencional 
Copiar uma tese, como sugere Eco, é fácil, mas raramente leva 

a resultados gloriosos. Ela será, provavelmente, assim como sua 

matriz, arquivada em alguma biblioteca universitária. E só. 

Para vencer, é preciso publi car. John Ziman, em A Força do 
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Conhecimento (Itatiaia/Edusp, São Paulo, 1981), mostra que o nú- A MUP permite o milagre da multiplicação de páginas de cur-
mero de revistas científicas cresce exponencialmente. Assim, pe- rículo. Uma tese de doutorado, desde que bem administrada, po-

gar um trabalho alheio publicado em uma revista francesa e de ser dividida em, por exemplo, umas três MUPs: uma de revi-

propó-lo para publicação em uma japonesa é fácil e não levanta são do assunto, tirada da introdução, uma descrevendo méto-

suspeitas, já que é muito improvável que os referees sejam os dos e outra apresentando e discutindo resultados. Além disso, 

mesmos. A fraude pode ser descoberta só no caso de o frauda- a tese, ou partes dela, poderá ser apresentada em congressos e 

dor copiar um trabalho muito conhecido, ou muito citado. Mas em pequenos encontros, cada um com direito a resumo publi-

o 'bom profissional' evita esses deslizes . cado nas respectivas atas . E eis o milagre: uma pesquisa rende 

Para sobreviver, 
o cientista 
se desvia 

da imagem 
que forjou 

de si mesmo 
e que divulga 

para os outros. 

Mas, para vencer mesmo, é preciso publicar 

dados originais. Na falta ele originalidade essen

cial, é preciso inventá-los. Afinal, o imperativo 

institucional do ceticismo não pode mesmo ser 

levado muito à risca. Já que não é mesmo possí
vel repetir experimentos, o caminho está aber

to para quem faz coisas realmente irrepetíveis. 

De novo, é preciso ficar meio à sombra . É preci

so modéstia ao inventar porque, caso contrário, 

alguém poderá pensar em repetir o experimen-

to. E aí. .. Bem, e aí, o fraudaclor afirmaria - se 
fosse um bioquímico, por exemplo - que seus 

reagentes talvez estivessem adulterados ou vencidos, diria que 

acionará o código ele defesa cio consumidor, alegaria ter instru

mentos descalibraclos ou, melhor ainda, tentaria a sorte, alegan

do tudo isso quanto a seu adversário . Afinal, este sempre pode-

ria desistir. 
De um jeito ou ele outro, os casos históricos ele fraude são 

resultado do espírito duplamente fraco de seus criadores. Fraco 

por fraudar e fraco por não ser modesto. Elias Alsabti, um ira

quiano que estudava medicina nos EUA, não pôde se contentar 
em engordar seu currícu lo com algum trabalho surrupiado. Pre

cisou praticar isso pelo menos 60 vezes. Em 1980, foi descober

to. Saíram chamuscados, mais que o estudante, os periódicos que 

aceitaram suas publicações. Mas como escapar disso? Na época, 

já existiam no planeta cerca ele oito mil revistas médicas. 

Outro campeão da falta de modéstia foi o inglês Charles Daw

son, advogado e, nas horas de folga, geólogo. Em 1912 , ele ale

gou ter descoberto não um fóssil comum, na comarca de Pilt

down, mas o próprio elo perdido. Esse fóssil, montado a partir 

de um crânio humano e de uma mandíbula de macaco, entrete

ve os cientistas por quase 40 anos. 
O mesmo mal se abateu sobre o imunologista William Sum

merlin que, em 1974 , anunciou que tinha resolvido o problema 

de rejeição para quaisquer transplantes. Claro, ele não tinha fei

to transplante algum. Só pintou. com caneta hidrográfica, a pele 

de seus ratos. Como não há rejeição à tinta de escrever, a pele 

'transplantada' parecia perfeita. 
Mas essas são fraudes para indivíduos grosseiros e ambicio

sos. Se tiver menos pretensões, o cientista pode se apoiar, para 

engrossar seu currículo, em táticas limítrofes entre a normalida

de e a fraude. Uma delas é publicar o que se chama ele MUP, a 

'menor unidade possível' para publicação. Se o número de pu

blicações é fator importante cm um currículo, nada como 
aumentá-lo através da tática MUP: dividir um trabalho completo 

e abrangente cm pequenas unidades, na vcrclacle, em suas uni

dades mínimas, e publicá-las separadamente. 
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muitos itens no currículo . Mas é preciso saber administrar o pa
trimónio - necessariamente exíguo, de quem age assim-, dan

do nomes razoavelmente diferentes a cada item, para melhor des

pistar eventuais curiosos. Chamado às falas - o que quase nun

ca acontece -, o 'pesquisador' dirá que nenhuma revista aceita 

publicar teses inteiras, que seus dados são muito ricos e varia

dos, que ele tem o direito de apresentar seu trabalho quantas 
vezes e para quantas audiências quiser etc. 

Outra vantagem da plctora de publicações especializadas é 

permitir citações cruzadas. Um meio de aferição ele qualidade 

de papers, que vem sendo utilizado desde início cios anos 60, 

é o índice de citações: melhor um trabalho quanto mais influen

te ele é, o que equivale dizer, quanto mais vezes é citado. Ora, 
nada como trocar favores na bibliografia, citando trabalhos irre

levantes de amigos, e esperando tratamento semelhante, claro. 

Através desses pequenos atos de cavalheirismo - citar os ami

gos, dividir trabalhos para ajudar os outros a compreendê-los etc. 

- um cientista pode passar a vicia cm uma scmi-obscuridaclc con

fortável, publicando, indo a congressos, recebendo pequenas bol
sas. Não se poderá dizer que inventou resultados. Inventou a 

si mesmo. 

Conclusão 
Ciência é uma atividade que, para florescer, depende ele liber

dade e esta pode ser utilizada para diferentes fins , conforme o 
caráter do usuário. Como cm qualquer outra atividade humana, 

a ciência é feita por indivíduos brilhantes e por indivíduos me

díocres, por indivíduos fortes e por indivíduos sem escrúpulos. 

Criar obstáculos à publicação de trabalhos científicos porque 'po

de haver fraudes' seria solução pior que conviver com elas. A 

própria atenção que despertam fraudes como a cio homem de 
Piltclown mostra que elas são relativamente raras. As mais co

muns, como esconder algum resultado ruim, como tomar em

prestado resultados alheios, são quase inócuas. Podem aumen
tar momentânea e localmente o prestígio de um pesquisador, n'las 

têm pouco impacto no âmbito maior ela comunidade. 

Quanto ao fato ele os imperativos ostentados pela comunida
de científica não poderem ser cumpridos ele fato , isso só prova 

que a ciência é igual a tantas outras atividades, cujas leis valem 

mais no papel que na prática e que a corporação científica é, co

mo tantas outras, ciosa de ostentar elevados princípios que não 

pode cumprir. Além do mais, ninguém pode provar que uma fi

delidade absoluta a tais imperativos criaria uma ciência melhor 
que a atual. Robespierre tentou uma política totalmente fiel à vir

tude: a Revolução Francesa terminou no Terror e ele, decapitado. 

* Colaborador de Ciência Hoje e 
articulista cio jornal Folha de S. Paulo. 
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O Mercado e o Saber 
Ennio Candotti * 

A disputa entre Galfo e Montagnier pela paternidade da desco

berta do vírus da Aids transcende a glória e a miséria dos labora

tórios científicos para se tornar um caso emblemático das rela

ções entre ciência, ética e poder em nossos dias. 

A prioridade na descoberta dá ao laboratório de um ou de 
outro os direitos de propriedade sobre o uso da descoberta, ou 

seja, os royalties obtidos com os testes para a identificação do 

vírus. Recentemente, o Instituto de Integridade Científica, dos 

EUA, detectou irregularidades - ou omissões - no processo 

depositado por Gallo e atribuiu a paternidade do vírus ao cien

tista francês. 
Quando uma descoberta científica apresenta aplicações que 

têm potencial de mercado, admite-se, então, seu patenteamen

to, o que garante a remuneração dos investimentos nas pesqui

sas. Em algumas áreas fundamentais, essas aplicações são quase 

que imediatas e o patenteamento e a comercialização vêm logo 

em seguida. Em outros casos, pesquisas contratadas por empre
sas (públicas ou particulares) podem gerar informações de inte

resse público como, por exemplo, os níveis de contaminação 

do meio ambiente por produtos tóxicos. A quem pertencem es

sas informações? À instituição que as produziu ou a quem finan

ciou a pesquisa' Quem é responsável por sua divulgação' Pode 

uma universidade - ou outra instituição científica pública - es
tabelecer um contrato ele pesquisa em que a agência financiado

ra vete a divulgação ele dados de interesse ela comunidade? 

Esses fatos conferem grande atualidade à discussão cio cará

ter público ou privado das informações e cios resultados elas pes

quisas. Alteram também profundamente o próprio perfil das ins

tituições científicas. Atribui-se - ou atribuía-se - caráter públi
co às informações ou aos resultados das pesquisas feitas nas uni

versidades ou institutos públicos, isto é, financiadas com recur

sos públicos. Em geral, esses resultados são divulgados nas re

vistas científicas especializadas e se tornam patrimônio ela hu

manidade. 

A proximidade (temporal e espacial) entre a descoberta cien
tífica e sua aplicação induz uma permanente transgressão das fron

teiras entre o caráter público e a apropriação da pesquisa para 

uso de mercado. A norma - e o valor - que orientou em déca

das passadas o comportamento cios pesquisadores em ciências 

básicas foi a de publicar tudo - o que se entendia e o que não 

se entendia -, enriquecendo o patrimônio comum. Há muito 
tempo que em alguns institutos tecnológicos a norma é o segre

do, isto é, a circulação das informações e os dados sobre as ino

vações são restritos até que se obtenha patente. 

Atualmente , mesmo nos institutos de pesquisa básica , a or

dem é passar o trabalho pelo departamento de aplicações e pa

tentes ela universidade, antes mesmo de publicá-lo. Em algumas 
universidades, chega-se a estipular um prazo máximo de perma

nência cio trabalho nesse departamento para não retardar exces

sivamente a sua divulgação. 

OUTUBRO OE 1992 

Ciência em dia 

O valor de mercado de uma informação, ele uma descoberta 

ou de um invento a ela associado, além das possíveis aplicações 

dessa invenção e a reserva sobre a sua propriedade intelectual, 
têm aproximado as instituições de pesquisa dos laboratórios in

dustriais e, conseqüentemente, das normas e dos valores do mer

cado econômico. 

A ciência como a informação também tornou-se uma merca

doria. 

O 'aplique para viver ' tende a substituir o 'publique ou mor
ra ' no ideário cios pesquisadores e ele seus institutos. 

Atualmente, por vezes, os cientistas e os agentes do mercado 

decidem juntos a arbitragem dos interesses e dos usos - e abu

sos - das descobertas, dos conhecimentos e das informações 

por ela produzidos - mas, nem sempre. 

No início deste ano, o NIH encaminhou o pedido de registro 
de patente de 2.700 seqüências do genoma humano, sem mes
mo conhecer suas funções. Essa tentativa de patenteamento -

preventivo, segundo os pesquisadores que o requereram - abre 

uma disputa ética sem precedentes na história da ciência. 

O controle das técnicas do ADN recombinante, já ao alcance 

dos laboratórios de biologia molecular de porte médio, tornou

se fator de poder científico, mobilizando grandes interesses, po
líticos e financeiros. 

A manipulação genética de seres humanos está ao alcance das 

instituições científicas e de seus pesquisadores. Deixaremos às 
forças de mercado a responsabilidade do controle (e da explo

ração) dessas técnicas? Deixaremos que a decisão sobre a divul

gação de informações de interesse público seja condicionada a 

interesses particulares ou às leis de mercado? Nesse quadro, sem 

dúvida impressionante, encontramos desenhadas com traços for

tes as principais características das relações entre mercado, sa
ber e instituições científicas. 

Essas transformacões se deram com grande velocidade. Os 
novos atores entram em cena com a mesma rapidez que dela 

saem. Dez anos atrás, usávamos cartões perfurados para progra

mar computadores! A memória de um grande 

computador era semelhante à de um micro de 
porte médio dos dias de hoje. Do código gené
tico, pouco se sabia quando muitos de nós se for-

maram na universidade. 

Nos laboratórios universitários podem ser 

produzidas informações de grande interesse so
cial, ambiental, sanitário, econômico etc. As ins
tituições públicas têm responsabilidade de divul

gar esses conhecimentos. Portanto, não podem 

admitir cláusulas nos contratos de pesquisas e ser
viços que vinculem a divulgação dos dados. 

Ao mesmo tempo que se verificam restrições 

A tentativa 
de patenteamento 

do NIH abre 
uma disputa 

ética 
sem precedentes 

na história 
da ciência. 

à circulação de conhecimentos de fronteira em algumas áreas da 
ciência ou de informações de interesse social, convém observar 

também que existe um fluxo imenso de dados e informações em 

C&T, locais e internacionais, que são amplamente divulgados ou 

de fácil acesso através de redes ligadas a centros de computação. 

Os novos conhecimentos e tecnologias permitem que apli

cações com uso no mercado sejam produzidas em laboratórios 
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de empresas de porte modesto ou mesmo nos laboratórios uni

versitários. 

Há também - e esta é a terceira observação - uma enorme 

quantidade de conhecimentos, técnicas, soluções, todos arma

zenados nas prateleiras dos laboratórios e dos institutos, capa

zes de atender às mais diversas demandas sociais, comunitárias, 
sanitárias, agrícolas ou industriais . Esses conhecimentos, técni-

A universidade 
não pode admitir 

cláusulas 
nos contratos 
de pesquisas 
e serviços 

que vinculem 
a divulgação 
dos dados. 

cas e soluções não encontram mercado ou ca

nais que viabilizem seu uso. Há, portanto, um gra

ve desencontro entre a produção de técnicas e 

serviços e a capacidade efetiva de sua utilização, 

que ocorre talvez por falta de canais adequados 
ao seu escoamento. 

As atividades de uma universidade nem sem

pre têm aplicações no mercado ou utilidade so

cial imediata, mas são fundamentais na institui

ção. Os museus, a literatura, a matemática, a as

tronomia ou a antropologia são exemplos disso. 
A preservação e o estudo da memória, dos 

monumentos e dos documentos históricos têm 

papel decisivo na compreensão dos valores e da mentalidade do 

passado e do presente. O permanente confronto entre o simbó

lico e o seu significado - exercício elas artes e do teatro - apro

xima a universidade da sociedade que a cerca. 
Ao mesmo tempo que surgem novas demandas e a atuação 

das universidades se diversifica, como discute Eunice R. Duh-
ram, em seu artigo 'Avaliação e relações com o setor produtivo: 

novas tendências cio ensino superior europeu ' (Documentos de 

Trabalho , Nupes/USP , n ? 12, 1990), a discussão cio significado 

_ético e social de sua função e de suas responsabilidades se torna 

mais rica e complexa, enquanto seu funcionamento fica mais caro. 

O alto grau de especialização na formação dos pesquisadores 
e o grande número de estudantes que as universidades recebem 

exigem grandes investimentos, tanto para salários de técnicos e 

docentes quanto para a manutenção e instalação de laboratórios, 

custeias de serviços etc. 

O espírito de mercado - ou a competição por recursos pú
blicos - vincula a obtenção do financiamento das universida

des e dos centros de pesquisa a uma permanente batalha em que 

a eficiência administrativa, a visibilidade do que se faz e dos re

sultados obtidos, a agressividade, o apoio social e político, are

levância acadêmica, o significado científico e o valor social ora 

se somam, ora se subtraem. 
A tendência verificada é a da diversificação das fontes de re

cursos, em que pelo menos três siste;nas de financiamento se su

perpõem (por vezes, construtivamente): a União, através do MEC, 

institucionalmente; o M.C.T. seletivamente; e as empresas, por 

projetos e contratos de serviços . 

Nestes dias, o papel revolucionário das inovações tecnológi
cas no sistema produtivo exerce grande influência sobre as fon

tes de financiamento, pressionando as universidades a fazer uso 

de sua capacidade científica para promover o desenvolvimento 

tecnológico. Não se observa pressão semelhante por parte dos 

ministérios (responsáveis pelas políticas públicas), das comuni

dades ou dos governos municipais e estaduais para que a capa-
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cidade científica e tecnológica instalada seja usada para realizar 
projetos de interesse soc ial. 

Exista ou não a pressão e a capacidade efetiva de atender às 

novas demandas - ou pressões -, existe sim uma nova fun ção 

para a universidade. Caberá a nós - se ainda estamos cm tempo 

ele escolher - acolher ou rejeitar o desafio, criar ou não as con
dições favoráveis para que essa nova dimensão encontre normas 

e valores que lhe permitam prosperar em harmonia ao lado das 

tradicionais funções de ensino e pesquisa. 

Como vimos, os desafios éticos e as deformações que eles po

derão causar no sistema são grandes, mas são desafios equacio

náveis e podem ser renovadores para uma estrutura que dá si
nais de esgotamento , se não mesmo ele paralisaç;io. 

Cabem aqui algumas observações, talvez úteis à rccliscussão 

cios estatutos de uma universidade e, portanto, ele seus objeti

vos e de sua estrutura didática e administrativa. 

1. As informações e dados de interesse público ou comunitá

rio devem ser divulgados. Os critérios seriam estabelecidos pela 
universidade e a comunidade, independentemente dos interes

ses ele órgãos ou empresas financiadoras elas pesquisas que pro

duziram esses dados. 

2. O sistema de pesquisa que interessa ao sistema produtivo 

ou às demandas sociais deve ser capaz de produzir respostas com 

rapidez, diferentemente do sistema de pesquisa básica que o ali
menta. Esse último é necessariamente lento na produção de re

sultados e no seu redirecionamento. 

3. A criação de áreas interdisciplinares, por vezes mais sensí

veis à cooperação aplicativa, encontra resistência na estrutura de

partamental e compartimentalizada ela univcrsiclaclc ou dos gru

pos ele pesquisa. 
4. A capacidade de pesquisa nas indústrias é escassa. Somada 

às dificuldades em que encontram as universidades para produ

zir tecnologia e inovações, essa escassez confere ao nosso desa

fio um caráter apenas teórico e transfere sua viabilização para 

o futuro. 

5. A aproximação com setores industriais e de políticas pú
blicas requer uma alteração no atual processo decisório e admi
nistrativo, criando na universidade uma nova competição por 

financiamentos. 

6. A criação de núcleos interdisciplinares , ' incubadeiras' pa

ra pequenas indústrias, pólos tecnológicos, museus ele antropo

logia ou história natural, parques e reservas biológicas , centros 
de treinamento ou atualização, teatros, centros de vigilância ou 

de assessoria legal e administrativa, ou mesmo para os clássicos 

hospitais, exige novas estruturas de gestão, eficientes e flexíveis, 

nas quais o controle da comunidade não pode se dar sobre a bu

rocracia ou as regras de operação, mas através de uma avaliação 

periódica do desempenho . 
7. Mecanisll)os de redistribuição de recursos (ver Eunice Dur

ham, idem), obtidos através de contratos, devem ser imagina

dos para permitir que áreas de grande valor acadêmico ou cien

tífico, mas sem interesse de mercado, recebam o devido apoio. 

8. Da mesma forma, as vantagens financeiras por obtenção 

de patentes, por direitos sobre a propriedade intelectual e ou
tras vantagens que têm origem nessas atividades, devem ser dis-
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ciplinadas para que sejam claras e transparentes, de modo a evi

tar privilégios, desigualdades salariais e possíveis conflitos. 

9. A própria organização curricular atual, independentemen

te da conveniência de dar novas dimensões à universidade, ele

ve ser repensada. Um mercado de trabalho em rápida transfor

mação exige estruturas curriculares diferentes das que preparam 

profissionais para carreiras bem-definidas. 

1 O. Estas recomendações pressupõem que a universidade ga
nhe finalmente plena autonomia, com garantias de repasse re

gular ele recursos para seu funcionamento. 
A autonomia universitária está associada à avaliação. O Esta

do admite formas alternativas de controle ela gestão das institui

ções. As normas burocráticas tradicionais e o controle direto dos 
procedimentos administrativos são substituídos pela avaliação 

do desempenho e da qualificação dos resultados. 

Assim, a avaliação responde às pressões dos órgãos de Esta

do responsáveis pelo financiamento, sendo também um instru

mento de estímulo à renovação da estrutura universitária. 

O desempenho académico, científico e administrativo pode 
ser examinado a partir de diferentes indicadores como, por exem

plo. a relevância das publicações, a eficiência dos serviços pres

tados à comunidade, a qualidade das exposições cios museus ou 

das atividades de divulgação e atualização, a avaliação dos cur

sos realizados pelos alunos ou dos profissionais egressos. 
Há certos perigos em urna avaliação restrita a um número li

mitado de indicadores, particularmente se forem só de caráter 

económico ou de mercado. Por vezes, convém valorizar os pa

receres de pesquisadores da mesma área e levar em considera

ção também os critérios comparativos de desempenho entre di

ferentes grupos ou laboratórios. 

Na avaliação, é sempre oportuno distinguir o interesse aca
démico de uma disciplina do desempenho - por vezes, insatis

fatório - que os responsáveis por ela possam apresentar em de

terminado período . 
Em todos os casos, critérios internos e externos, indicadores 

locais e comparativos, comitês nacionais e da própria institui

ção, devem se complementar para preservar o equilíbrio dos jul
gamentos e dar autoridade científica e moral aos ajustes que fo

rem recomendados. 
Abrir a universidade, devolver-lhe a liberdade de escolher, 

de lutar, de pensar, para que seus filósofos possam se dedicar 
a decifrar os enigmas do mundo e para que os jovens - que ao 

descobrirem a rua logo a conquistaram - . possam prosseguir a 
caminhada, só iniciada, em busca da verdade e do significado 

moral do mundo. 

• Fórum ele Ciência e Cultura da UFRJ. 

OUTU3AO DE 1992 

Ciência em dia 

Ética e nova genética 
Marcos Palatnik * 

Moral é um conjunto de normas ou regras que regulam as rela

ções dos indivíduos em uma comunidade social. Por isso, a fun

ção e a validade das regras morais variam historicamente. A his

tória apresenta uma sucessão de morais, tantas quanto o núme

ro de sociedades e o de épocas da humanidade. Moral e ética 

são etimologicamente iguais, mas conceitualrnente diferentes. A 
ética é a teoria; a moral, o objeto dessa teoria, afirma A.S. Vás

quez, em Ética (Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1987). 

Os princípios morais têm base cm cori1ponentes inatos e, em 

grande parte, são adquiridos na família, na escola , na religião e 

na sociedade. Por isso, não é conveniente que se exija ela socie

dade atual padrões morais bem-definidos frente aos avanços da 
engenharia genética e da biotecnologia que também acontecem 

hoje. As regras morais relativas aos avanços da genética ainda não 

têm história. Devem ser seclimentaclas. 

Provavelmente, as incertezas e as respostas balbuciantes ele 

nossa sociedade frente às patentes do genoma humano ou à ge

neterapia farão as futuras gerações rirem. Ou chorarem! ... 

Onde residem os problemas éticos? 
As pesquisas em ciências básicas não levantam proporcionalmente 

grande número de problemas morais, mas as suas aplicações sim. 

A tecnologia (prática que emprega o método científico) apresenta 

urna série de problemas éticos, ele onde se conclui que a pesqui

sa tecnológica eleve ser submetida a rigorosos controles morais 
e sociais. 

O estudo cios códigos morais inerentes à tecnologia é função 

da tecno-ética. A situação dos problemas morais ela pesquisa e 

da praxis médica é analisada pela iatro-ética. Uma das questões 

atuais é: a investigação em engenharia genética deve ser suspen

sa ou elevem prosseguir só os estudos de aparente menor risco 
como os de microrganismos não patogénicos para o homem? As 

pesquisas devem parar por 25 a 30 anos, o equivalente a uma 

geração humana? 
A bioética examina e discute os aspectos éticos relacionaclos 

com o desenvolvimento e as aplicações tanto na medicina quanto 
na moderna biologia molecular. No campo da medicina, o ter
mo bioética poderia parecer supérfluo, considerando que a éti

ca médica já se ocupava dos problemas morais da profissão. No 

entanto, a bioética expressa uma reflexão mais ampla que com

preende a ética médica, mas vai além, seja cio ponto de vista teó
rico ou dos conteúdos. A bioética examina a experimentação no 

homem, a manipulação do património genético cios seres vivos 
e a fecundação humana in vitro. "Deve haver um estatuto ético 

para a ciência e a tecnologia a respeito da preservação da vida 

e ela espécie humana?", pergunta E. Sgreccia, em seu artigo 'His

tória, Horizontes e Fundamentos ele uma nova Disciplina' , pu

blicado em Questões Atuais da Bioética (Edições Loyola, São Pau

lo, 1990). 
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Tecnologia e cultura 
A tecnologia é o mais novo componente da cultura e mantém 

relações fluidas com a arte e a ciência. Por sua vez, a filoso fia 

hibridiza com a tecnologia, as humanidades, a c iência e a mate

mática (figura 1). Segundo M. Bunge, em tpislemologia (T. A. 

Queiroz Editor/Edusp, São Paulo, 1980), há quatro ramos da tec

nologia e dentro de um deles, o dos mater iais, podemos obse r

var que a agronomia, a medicina e a bioengen haria são conside

radas tecnologias procedentes de uma única ciência , a b io logia 

(figura 2). 

Os princípios é ticos atualmente vigentes são ainda em gran

de parte os do sécul o XVII e, em síntese, estabelecem que o ho

mem está separado da na tureza e é mais valioso que e la. Que ele 

tem direito a subjugá-la cm seu próprio benefício e que a tarefa 

ClJI.TllRA INTELECTUAL CONT EMPORÂNEA 

ARTE IDEOLOGIA 

- -- -- -- --- - - -~- - -- - ---- - ---

TECNOLOGIA HUMANIDADES 

,,,. ---
/ ' I \ 

- - - - - - - - 7 FILOSOFIA t- - - - - - - - - -
', _ ,,.... ,,,,1 -- ..... - -

CIÊNCIA MATEMÁTICA 

FONTE: BUNGE, M (1980) O PONTILHADO INDICA LIM ITES POIICO PRECISOS . 

Figura 2: 

Materiais 

Sociais 

Conceituais 

Gerais 

RAMOS ATUAIS DA TECNOLOGIA 

físicas (engenharia civil, elétrica, eletrônica, nuclear e 
espacial) 

químicas (inorgânica e orgânica) 
bioquímicas (farmacologia e bromatologia) 
biológicas (agronomia, medicina e bioengenharia) 

psicológicas (psiquiatria c pedagogia) 
psicossociológicas (psicologia industria l, comercial 
e bélica) 
sociológicas (sociologia e po li ticologia aplicadas, 

urbanismo e jurisprudência) 
econômicas (ciências da admin istração e pesquisas 

operacionais) 
hélicas (ciências mi litares) 

informática (ciências da computação) 

teorias de sistemas (teorias de au tômatos, da 
informação, teorias dos sistemas 
lineares, teoria do controle, teroria 
da otimização) 

FONTE: BUNGE, M . ( 1980) EM GRIFO. AS C IENCIAS; ENTRE PA IU}NTESES, AS TECNOLOG IAS 

CORRESPONDENTES. 
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suprema da tecnologia é a exploração dos recursos naturais e hu

manos ao menor preço possíve l. A ét ica do sécu lo XV II cr ia a 

mentalidade tecnológica cent rada na explo ração ilim itada do 

meio ambiente, gerando uma atitute utili tarista ante a na tureza 
- cu a chamo 'a visão mercantil is ta do bem-estar'. As conclu

sões são perigosas: os tecnólogos e os técni cos não seriam mo

ra lmente responsáveis; a responsabilidade moral seria dos for

mu ladores das políticas tecnológicas, segun do Bunge (1980). 

Tecnologia e sociedade 
Afi rma E. Mori n, em Ciência com Consciê11cia (P ublicações 

Europa-América, Lisboa, 1991 ), que a engenharia genética tanto 

pode industria lizar a vicia quanto 'bio logizar' a indúst ria, porque 

a técn ica produzida pelas ciências transforma a sociedade, mas 

também retroativamente a sociedade tccnologizada transforma 

a p rópria ciência. 

---------. 
CIÊNCIA E SOCIEDADE 

TECNO LOGIA TECNOLÓGICA 

CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 

•-----------
ou 

------------- ..... 

~----------- ---
INDÚSTRIA 

O progresso da ciência no Primeiro Mundo é fundamental

mente originado por essa retroalimcntação. Entretanto, a ausên

cia desses dois processos de uma sociedade que exige a produ

ção científico-tecnológica para aumentar seu bem-estar ou de uma 

indústria que estimule novas descobertas, explica a pouca ou nula 

participação da ciência do Terceiro Mundo nos avanços ela 'no
va genética' na ciência. 

O progresso traz, entretanto, riscos. Segundo Morin, há três 

tipos de seres: os unicelulares, os multicelulares e os indíviduos 

integrados em uma sockdade. A tecnologia moderna permite de

terminados tipos de controle sobre esses últimos seres. Como 

um sistema nervoso social e sofisticado, a informação genética, 
os bancos de dados genéticos, a modificação do genótipo para 

melhor ou pior poderão, se não se estabelecerem controles ade

quados, dirigir não só as nossas vidas, mas também condicionar 

a nossa própria morte. 

Ética e privacidade. Ética da informação 
Aparentemente, ninguém é responsável pelos efeitos da disse

minação, difusão e aplicação dos dados acumulados nos com

putadores. Os problemas éticos parecem centrar-se nas ações in

tencionais do processamento de dados. Não devemos esquecer 

que há quatro interessados no prognóstico de uma futura doen

ça hereditária: os membros da família, o parceiro matrimonial, 

o empregador e a companhia de seguros. Surgem vários d ilemas 

com os conhecimentos da genética molecular e da genética mé

dica: deve-se comunicar a uma pessoa que dentro de muitos anos 

sofrerá, por exemplo, de Corca de Huntington (doença grave que 

degenera os núcleos do cérebro e causa a perda progressiva da 
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atividade motora e da capacidade mental)? Mesmo que não haja 

cura para esse mal? Alguém deve saber que quando for adulto 

terá infarto do miocárdio ou esquizofrenia? E, finalmente, essa 

pessoa não tem o direito de não querer saber disso?• 

Esses múltiplos dilemas irão crescer com o avanço do conhe

cimento e só a educação primária e secundária e a mídia pode
rão contribuir para se chegar às respostas corretas. 

Ética e patentes 
A proteção através da patente baseia-se no princípio de que a 

pesquisa na qual se gastou muito dinheiro deve ser premiada. 

A patente constitui-se, então, num estímulo, porque reserva à 

instituição onde a pesquisa foi feita e ao descobridor de um pro

cesso, técnica ou produto o direito de manter segredo, de mo

do a permitir um retorno econômico além da propriedade inte

lectual. Entretanto, também deve ser respeitado o interesse pú

blico que é contra manter o segredo científico (patente) sobre 

uma descoberta que promete futuros benefícios. 

Segundo a opinião de alguns geneticistas, as patentes sobre 

moléculas, organismos ou procedimentos genéticos que possam 
modificar o genótipo não conflituam com a acessibilidade à in

formação científica de interesse público. Eles afirmam que a in

formação é livre, só não é possível obter proveito dela. Essa afir

mação tem produzido muita discussão. Apesar disso, já existem 

patentes sobre moléculas derivadas do conhecimento do geno

ma humano e que não diferem de outras patentes sobre produ

tos químicos de uso terapêutico. 

Ética, medicina e cultura 
Quem é o dono do genoma humano? Ninguém. Nem de uma 

parte, nem do todo. Mas, por outro lado , pode-se patentear um 

método para isolar, analisar ou expressar uma seqüência parti
cu lar de ADN, possibilitando que uma companhia industrial fa. 

brigue proteínas humanas por tecnologia do ADN recombinan

te. Sendo assim, esses processos envolvem riscos futuros e aso

ciedade deve acompanhar e monitorar os passos da ciência e da 

tecnologia, por exemplo, já é possível alterar geneticamente óvu

los fecundados de mamíferos (figura 3). 

Figura 3, 

DILEMA ÉTICO: O INDIVÍDUO OU O POOL GÊNICO 

Se se considera que a intervenção genética para modificar a linha 
germinal (substituição de genes defeituosos ou a inserção de genes 
adicionais) é uma forma avançada de vacinação e a relação benefício/risco 
é elevada (como na vacinação para pólio), não deveria existir objeção 
ética para a experimentação humana. 

Há, entretanto, um princípio moral que não deve ser violado: a 
autodeterminação das futuras gerações. (Extraído de f-Iuman Genetic 
lnformation: Science, Law, and Ethics, op. cit.) 

ODS .: GRIFOS FEITOS PELO AUTOR DESTE TRABALHO. 

Lembro a presença emocionante de um grande número de 

entidades dedicadas a doenças genéticas específicas, no VIII Con

gresso Internacional de Genética Humana, ano passado em Was

hington (EUA). Enquanto lá fora os geneticistas discutiam age

neterapia (substituição de genes defeituosos por genes normais) , 
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na área dos estandes havia representantes de mais de 70 associa

ções como a Nalional MPS Society, lnc., de Nova York, reunin

do pessoas com mucopolissacaridose; da K.S. and Associates, 

da Califórnia, cujos associados eram portadores da Síndrome de 

Klinefe !ter; da Chromossome 18 Regislry and Research Society, 

entre outras. Era um exemplo da sociedade vigiando os avanços 

da genética. As diversas religiões elaboraram também uma série 

de reflexões e conceitos sobre a nova gené.tica, que permitem 

medir a profunda repercussão social dela, afirma R. Kimura, em 

seu relato Religious aspects of human genelic information, pu
blicado em lluman Genetic lnformation: Science, Law, and 

Elhics (Ciba Foundation Symposium 149, D. Chaclwick, G. Bock 

and J. Whelan (eds), John Wiley anel Sons, Nova York, 1990). 

O planejamento das triagens populacionais para conhecer a 

prevalência de uma doença genética requer profundo conheci

mento da comunidade-alvo que deve ser instruída e orientada 
para esse fim. Por sua vez, os planejadores devem ajustar suas 

estratégias às crenças e às culturas dos grupos étnicos. Por não 

considerar essas premissas, o programa de anemia falciforme, em 

1970, em Washington (EUA), fracassou. Já o programa de Tay

Sachs, que ocorreu no mesmo ano e na mesma cidade, cumpriu 

esses requisitos e foi um sucesso. Num outro exemplo sobre a 

influência da cultura, um médico africano escreveu no British 

Medical Journal: "Nasci com sete dedos na tribo Krobo, uma 

condição mendeliana dominante, com incidência de l % em Gha

na. Se tivesse nascido algumas milhas a sudeste, cruzando o rio 

Volta, teria sido motivo de alegria para a tribo daquela região , 

porque o dígito extra significa que o homem será rico. Se, por 
outro lado, houvesse nascido a noroeste, não poderia ter escri

to estas linhas, porque as tribos de lá me teriam afogado ao nas

cer. A minha tribo é neutra a respeito. " 

* Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal do Rio ele Janeiro. 
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Ética e uso de animais 
na experimentação 
Oswaldo Giacoia Junior * 

Tradicionalmente, concebe-se ética como domínio normativo da 

filosofia, que recobre o universo do dever/ser, integrado por va

lores como bem e mal, justo e injusto, permitido e defeso, lícito 

e ilícito, expressos em normas morais e jurídicas, com base nas 

quais se determina e julga axiologicamente o agir humano. 

A noção de valores que orientam o dever/ser da ação huma
na pressupõe que condutas concretas possam (e mesmo devam) 

ser ou ocorrer de modo diverso daquele pelo qual efetivamente 

ocorreram ou ocorrem. 

O conteúdo do conceito de dever pressupõe um poder/ser 

de outro modo, característico cio agir humano enquanto deter

minado pela vontade racional (ou arbítrio) . Unicamente em re
lação a uma vontade determinada pela razão, é que os conceitos 

ele responsabilidade e imputação, que servem de fundamento às 

doutrinas éticas, têm significação. 

O mundo do agir humano - enquanto tem na razão seu prin

cípio fundamental - constitui o domínio da liberdade. Esta se 

compreende aqui restritivamente como faculdade prática dos se
res racionais, que se autodeterminam em seu agir. Isso significa 

que os seres racionais, cuja ação não é determinada segundo o 

mesmo modo ele casualiclacle necessária que vigora para os de

mais fenômenos naturais, fazem da representação de um dever/ser 

(expresso por normas racionais) o princípio determinante e le

gitimador ele sua conduta moral. 
Portanto, só enquanto se autolimitam pelas normas éticas em 

seu agir é que se pode dizer que os seres racionais são sujeitos 

da liberdade. 

Nesse contexto, na medida em que razão se define como fa

culdade do conhecimento universal, toda condut_a que se refere 

a uma norma racional, como à lei de sua ocorrência, eleve poder 
aspirar a ser reconhecida como universalmente boa e, por con

seguinte, como intersubjetivamente legítima, justificando-se pe

rante o conjunto dos seres racionais. 

Sendo a ética o campo ela filosofia cujo objeto é o dever/ser 

da conduta racionalmente orientada, disso se segue que ela não 

trata nem pode tratar do ser, da realidade. Trata dos valores, 
cuja representação prescreve o que deve ser. A representação de 

tais valores, como causa racional de comportamentos, restringe 

o domínio ela ética ao interagir cios seres racionais, isto é, cios 

homens considerados como seres racionais. 

Portanto, a expressão 'aspectos éticos da experimentação ani

mal' (do mesmo modo que a expressão ética ecológica) é uma 
expressão ambígua. Ela deixaria de ter sentido se procurasse alar

gar a extensão do termo ética para nela acolher algo que não se 

referisse ao mundo elas ações e relações dos homens entre si. 

Ela deixaria de ter sentido se pressupusesse animais utilizados 

em experimentos como sujeitos de um juízo ético ou moral. 

Essa expressão guarda, porém, pleno sentido se restrita ao con-
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junto dos valores e referências normativas que determinam o 

comportamento ele técnicas e cientistas para com os animais uti

lizados na experimentação, prescrevendo condutas, deveres e 

responsabilidades que, pela mediação dos animais, os experimen

tadores reconhecem e aceitam como válidas e obrigatórias para 

si mesmo, como referências ideais legitimadoras do comporta
mento ético no trato experimental com animais. Sujeito dessas 
referências é sempre a comunidade dos seres racionais. · 

Analisemos à luz de tais noções, alguns princípios éticos ela 

experimentação animal consagrados pelo Colégio Brasileiro ele 

Experimentação Animal (Cobea): 

a) artigo III: 'O experimentador é moralmente responsável por 
suas escolhas e seus atos na experimentação animal.' 

Além de pressupor que o experimentador só pode ser res

ponsabilizado por seus atos e escolhas, porque poderia (e deve

ria) tê-los determinado de outro modo, esse artigo pressupõe ain

da que o experimentador só pode ter sua responsabilidade apre

ciada e julgada por um tribunal ético-moral , composto por ou
tros seres racionais , os únicos com competência para figurar co

mo magistrados nesse tribunal. 

b) artigo!: 'Todas as pessoas que pratiquem a experimenta

ção biológica elevem tomar consciência ele que o animal é dota

do ele sensibilidade , ele memória e que sofre sem poder escapar 
à dor. ' 

Este artigo se funda numa similitude e/ou identificação ele pro

priedades comuns aos humanos e animais , em vista das quais se 
prescreve um tipo de postura a pessoas envolvidas com o uso 

de animais na experimentação. É somente na medida em que são 

identificadas afiniclacles ou analogias quanto a funções, mecanis

mos de percepção e registro de processos cognitivos e afetivos 

(sensibilidade, angústia , desconforto, clor etc.) que a consciên

cia do padecimento animal suscita a necessidade ele um princí
pio ético regulador de comportamentos humanos tendo por ob

jeto animais (aqui animais ele laboratórios). 

c) artigo III: 'Procedimentos que envolvam animais devem 

prever e se desenvolver consi.derando-se sua relevância para a 

saúde humana e animal, a aquisição de conhecimentos ou o bem 

da sociedade.' 
Esse artigo declara fins humanos (saúde, aquisição de conhe

cimentos, bem-comum) como condições de legitimidade unica

mente em presença das quais se torna admissível e eticamente 

justificável a experimentação animal. 

Portanto, princípios éticos da experimentação animal expres

sam valores, formulam regras, enunciam procedimentos, pres
crevem medidas e cuidados, normatizam dispositivos que regu

lam e delimitam margens toleráveis para o arbít rio humano no 

campo específico ela produção, desenvolvimento e difusão da 

ciência experimental. Princípios cujos sujeitos e destinatários são 

os homens - no caso específico, sobretudo, os membros da co

munidade científica -, para os quais unicamente valem como 
condição auto-restritiva da própria liberdade . 

Sabe-se_ que desde o surgimento da ciência moderna experi

mental, no início do século XVII, a postura cultural básica do 

Ocidente em relação ao saber científico considera sua produção 

e extensão ilimitada como um valor supremo e incondicional. 
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Desde então, vigora indisputada a firme convicção de que o de- do conhecimento científico das semelhanças e isomorfismos entre 
senvolvimento da ciência e da técnica transformaria o homem espécies animais não nos imporia uma revisão necessária do pró

em senhor do universo, admitindo-se que todos os macropro- prio conceito de racionalidade, enquanto considerada como pro
blemas humanos poderiam em princípio ser resolvidos por meio pricdade distintiva do ser humano). 

da dominação tecnológica dos bens e dos recursos naturais. IdeAtificação de capacidades comuns, como a de expressar 

Que cientistas e técnicos auto-instituam princípios éticos rcs- emoções e pensamentos, transmitir fé , confiança e desejos, in

tritivos do livre curso do fazer experimental , que busquem legi- tencionalidade e propósitos, fazer correlações, capacidade de au

timação moral condicionante e normatizadora de suas relações toconhecimento e controle, de comunicar-se por 

com animais em experimentação é um fato que pode ser inter- intermédio de conceitos , a preocupação com 

pretado como sinal de importante mudança cultural. Essa atitu

de autolimitadora por parte de cientistas e técnicos parece indicar 

uma nova percepção culturalmente relevante, em cuja ótica os 

seres naturais passariam a ser tomados expressivamente em con
sideração, quando se trata de avaliar fins e prioridades humanas, 

cuja necessidade, entretanto , não é aqui posta em questão . 

No horizonte cultural traçado por uma tal perspectiva, o con

junto dos seres vivos (com inclusão cios animais criados e repro

duzidos em laboratório), assim como o mundo ambiente, dei

xam ele ser percebidos numa dimensão de mera exterioridade 
cm relação aos sujeitos do saber científico. A natureza se desfa

ria de sua condição ele simples objeto ela curiosidade teórica e 

ela intervenção técnica - condição na qual foi aprisionada pela 

relação clássica entre sujeito e objeto do conhecimento. O mundo 

se transfigura correlativamente à transformação ela perspectiva 

que o estrutura . O cientista se percebe como integrando um ecos
sistema que o ultrapassa e suporta, unicamente em relação ao 

qual chega a compreender mais profundamente os princípios ele 

sua própria constituição e atuação. 

Correlativamente a essa transformação cultural, o próprio de

senvolvimento ela ciência parece hoje dar vigorosa sustentação 

à exigência ética ele se dar preferência, sempre que possível , a 
procedimentos experimentais tecnologicamente avançados (co

mo aqueles feitos com o auxílio ela informática), em relação aos 

recursos habituais de experimentação animal. 

Nesse caso, não se trato de uma avaliação fundada em crité

rios exclusivamente técnico-ciennficos - · por exemplo, quanti

dade , qualidade e grau de precisão das informações obtidas - , 

mas também de uma avaliação eticamente qualificada. Sugiro que 

o interessante é observar nesse caso que a preferência, por exem
plo, pelas simulações matemáticas e pela computação gráfica apa
rece como uma injunção ética suscitada pelo próprio desenvol

vimento do saber científico, indicando, portanto, uma realida

de possível e desejada, a ser implantada como resultado ético 

cio próprio desenvolvimento da ciência. 

A isso se poderia objetar que a prevenção do sofrimento ani

mal e a preocupação com condições restritivas da crueldade hu
mana são inquietações antigas, já se expressas em posturas e dis

posições ético-jurídicas internacionais pelo menos desde o sé

culo passado. No entanto, aquilo que interpretamos como sin

toma de mudança em relação ao totalitár io antropocentrismo 

técnico-científico tradicional é a insistência escrupulosa em apon

tar identificações, canais de comunicação que justifiquem e exi
jam (inclusive, de um ponto de vista estritamente científico) uma 

disciplina ética das relações dos humanos com as demais espé

cies animais (caberia aqui até mesmo perguntar se o estado atual 
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procedimentos de analgesia ou anestesia adequa-

da: todo esse conjunto de temas e medidas pro

cedimentais reforça a impressão de que a persis

tência na busca aprofundada dessas similitudes 

e analogias funcionais entre animais e humanos 
é a característica dos dispositivos ético-jurídicos 

que disciplinam atualmente, em escala mundial, 

o uso ele animais em experimentação. Esse é o 

aspecto mais promissor dos esforços de sistema-

tização e codificação ele princípios éticos da ex-

perimentação animal que gostaria de isolar e en-

O cientista 
se percebe 

como integrando 
um ecossistema 
que o ultrapassa 

e suporta. 

fatizar , cuja realidade se atesta hoje em inúmeras iniciativas e or

ganizações no Brasil e no exterior. Todo esse conjunto ele preo

cupações estaria, assim, dando forma a uma percepção social ain

da difusa, mas que precisamente em tais instituições se configu
rariam como correções culturais, que transformam o vir a ser 

da ciência. Trata-se da percepção ele que o vínculo que une o 

cientista a seu meio ambiente é infinitamente mais complexo e 

misterioso do que supunha a relação cognitiva tradicional , que 

refere objetos indiferentes a uma subjetividade soberana, que de

les se apropria e dispõe de modo incondicional. 
Talvez, a busca obstinada de identificações traduz muito mais 

do que o desejo obsessivo de descobrir anestésicos ultra

sofisticados. Se ela se fundamenta na evidência inquestionável 

de que a ciência é útil e indispensável, que 'o progresso dos co

nhecimentos humanos, notadamente os referentes à biologia, à 

medicina humana e dos animais é necessário'; que 'o homem pre
cisa utilizar animais na busca do conhecimento, para se nutrir, 
se vestir e trabalhar ' - segundo os Princípios Éticos da Experi

mentação Animal, do Cobea - , ela não deixa de consagrar igual

mente a necessidade de se desenvolver um novo ethos por par
te de quem quer que exerça a competência científico-tecnológica. 

Nova disposição ética que, como tal , só se pode referir a seres 
humanos, considerados como agentes racionais e sujeitos do co

nhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico. Su

jeitos que reconhecem como seu dever, como condição limita

tiva de seus fins e propósitos o 'respeitar o animal , seu auxiliar, 
como um ser vivente como ele' (idem). Sujeito capaz de 

reconhecer-se em seu outro (mesmo em sua cobaia), considera
do como parte integrante de um ecossistema que os supera nas 

respectivas particularidades, que os constitui, sustenta e deter

mina em sua natureza e destinação. 

• Departamento de Filosofia, 
Unesp (Campus de Marília). 
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A nova ordem mundial 
das patentes 
Paulo Roberto de Almeida* 

O crescente envolvimento dos governos de países desen
volvidos em políticas ativas na área industrial, assim co
mo na pesquisa e na comercialização de bens e serviços 
baseados nas novas tecnologias, está alterando as van
tagens comparativas no sistema internacional de comér
cio. Um novo protecionismo tecnológico começa a se de
senhar nas nações industrializadas e tende a privilegiar 
o caráter confidencial da documentação de patentes e a 
comercialização de bens finais, com efeitos prejudiciais 
para a difusão de novas tecnologias para os países me
nos avançados. 

Para esses últimos, tal fenômeno pode significar um 
novo tipo de dependência tecnológica, além de uma 
transferência ampliada de recursos líquidos em direção 
do Norte, como pagamento pela propriedade intelectual 
das novas tecnologias. Na nova divisão internacional do 
trabalho que se esboça, os países do Sul podem passar 
a subsidiar de forma maciça a P&D nos países mais 
avançados. Ainda assim, alguns países em desenvolvi
mento, de industrialização intermediária, talvez já es
tejam em condições de realizar o trade-off, proteção de 
patente versus investimentos estrangeiros, no quadro de 
uma maior integração aos mer,cados internacionais. 
Uma solução mais equilibrada cortsistiria na negocia
ção de um amplo acordo, garantindo uma abertura to
tal na pesquisa científica básica, uma adequada remu
neração à tecnologia proprietária e oportunidades irres
tritas de licenciamento tecnológico. 

Muito embora a experiência histórica da industrialização mun
dial indique ser muito difíci l manter a liderança tecnológica co

mo uma espécie de chasse gardée de alguns poucos países du
rante muito tempo, sabe-se que a posse de um monopólio tec
nológico nos setores emergentes da economia global permite ao 
país mais avançado extrair uma 'renda adicional' dos demais par
ticipantes do sistema. A extração de recursos da periferia ou da 
semiperiferia , como nos ensina o modelo braudeliano bem

conhecido, sempre funciona em benefício de um centro privi
legiado, o qual consegue se manter dominante enquanto dispu
ser do dinamismo tecnológico para tal. Em outros termos, se man
ter ã frente dos demais e viver à custa da 'extração ele rendas ' 

depende não só de uma condição cruamente dominadora ou bru

tal mente imperialista, mas também da posse de requisitos mate
riais e institucionais necessários para organizar essa exploração 

nas bases mais racionais possíveis. 
A primeira revolução industrial baseada na Inglaterra foi, de

pois de várias décadas, suplantada pelas forças emergentes da 
segunda revolução industrial, já claramente marcada pela ciên-
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eia aplicada, tendo na Alemanha seu epicentro material e inte

lectual. Já neste sécu lo, o modelo tayloriano e fordista, que ti

nha nos EUA sua base incontestável , começou a ceder lugar a 

um novo tipo de organização social da produção, no qual as con

quistas da ciência e da técnica - ainda que elaboradas predomi

nantemente nesse país - passam a encontrar sua utilização in
dustria l ótima no Japão. 

A despeito de fraquezas estruturais bem-conhecidas, a indus

tria lização também se espalhou pela periferia e criou novas fon

tes de competição, notadamente nos setores tradicionais, mas 

crescentemente também - sobretudo por parte dos NPls asiáti
cos - em algumas indústrias dinâmicas: atuaram em favo r da pe

riferia tanto vantagens estáticas quanto vantagens comparativas 

adqui ridas, cm que a educação técnica desempenhou um papel 

fundamental. Se as forças de mercado pudessem realmente pre

dominar, como assume implicitamente a teoria li beral, esse ce

nário conduziria a um processo mais ou menos rápido de difu

são das novas tecnologias, com uma mudança correspondente 

na divisão internacional do trabalho. 
Muitos países desenvolvidos, cm uma tentativa de retardar 

ou interromper essa redistribuição cio poder industrial , se tor

nam duplamente protecionistas: no terreno propriamente comer

cial, com a introdução ele uma miríade de barreiras não tar ifá

rias ao ingresso de produtos concorrentes, e no campo científi

co e tecnológico , através de novas medidas ele proteção ativa 

e ele preservação cios segredos tecnológicos ap licados no setor 

produtivo. Esses países e em primeiro lugar os EUA preferem ape

lar a mecanismos protetores para bloquear a difusão da moder

nização tecnológica , seja de maneira uni lateral , seja por via de 

novas ' regras' multilaterais ele comércio como as discutidas na 

Rodada Uruguai, cio GATT. Se essas tentativas se confirmam, o 
sistema mundial de comércio estaria em realidade sendo utiliza

do para congelar as vantagens comparativas existentes cios par

ceiros comerciais mais avançados e não para promover, como 

é supostamente o seu mandato, os aspcctos mais dinâmicos da 

competição cconômica. 

Como se sabe, os EUA e vários outros países avançados 
tornaram-se extremamente sensíveis a questões de alta tecnolo

gia. Parecem acreditar que a ascensão industrial do Japão e ela 

maior parte dos NP!s é o resultado de políticas e práticas inade
quadas que permitiram uma difusão muito rápida da tecno logia 

entre os países. Conseqüentemente, esses países consideram que 
a salvaguarda de sua posição competitiva depende de uma pro
teção mais rígida ele suas indústrias de alta tecno logia, por meio 

ele padrões mais altos de proteção dos d ireitos de propriedade 

intelectual de suas empresas e seus indivíduos. É o que se consi
derou fazer ao se introduzir a questão dos direitos de proprieda
de intelectual na Rodada Uruguai: a intenção é claramente a de 

reforçar a aplicação e estender o escopo da chamada tecnologia 
proprietária, além de garantir a proteção dos bens intangíveis co

bertos pelo direito autora!. 

· A 'proteção' das novas tecnologias 
Confessadamente, grande parte dos países desenvolvidos consi

dera que a ampliação dos direitos de propriedade intelectual , em 
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escala mundial, é vital em dois setores: ela garantiria incentivos cess stories do Japão e da Coréia-ou mesmo do Brasil - possam 

à inovação pelas empresas nacionais e corporações multinacio- ser repetidas no futuro por outros países em desenvolvimento. 

nais e seria uma barreira defensiva contra a imitação estrangeira Numa conjuntura histórica em que o velho mundo bipolar . 

de tecnologias desenvolvidas nacionalmente. se extingue, estaríamos nós assistindo agora ao surgimento ele 

Ambos argumentos não são objetáveis per se, embora eles uma nova espécie ele divisão internacional cio trabalho, com a 

acarretem conseqüências práticas que podem enfraquecer o com- emergência ele uma polarização tecnológica entre, por um lado , 

promisso cios países avançados com uma ordem econõmica in- países dotados ele alta tecnologia e, por outro, consumidores for-

tcrnacional liberal. Por um lado, essas conseqüências se referem çosamente dependentes? 

ao impacto real de um regime restritivo ele proteção à proprie

dade intelectual sobre o comércio internacional e sobre a com-

petitiviclacle das economias nacionais. Por outro, dizem respei

to às barreiras que estariam sendo colocadas ao livre fluxo da 
informação que é necessária ao progresso tecnológico contínuo 

elas sociedades e ao funcionamento adequado cio próprio siste

ma ele patentes. 
No primeiro aspccto, tal ' reforma' no sistema mundial de pro

prieclaclc intelectual pode ser vista como uma nova modaliclacle 

de protecionismo tecnológico, para barrar políticas específicas 

ele desenvolvimento tecnológico cios países em vias ele indus

trialização. Essa tentativa também revela uma opção aliva dos paí

ses clcsenvolviclos por uma nova política comercial que tende 

a substituir a promoção do investimento direto ou o licencia

mento de tecnologia pelo acesso direto aos mercados externos, 
incluindo a abertura forçada cios mais rccalcitrantcs. Não só es

sa nova política envolveria um congelamento ela atual divisão 

internacional cio trabalho, mas também acarretaria o congelamen

to elas vantagens comparativas existentes na manufatura e no co

mércio de bens industriais. 
No segundo aspecto, há o perigo ele que a eventual introdução 

de medidas e disposições que possam 'aumentar a proteção ' aos 

direitos de propriedade intelectual termine por esconder tecno

logia potencialmente valiosa e por limitar o acesso à pesquisa cien

tífica, em total contradição tanto com os princípios da proteção 

de patentes como com os da cooperação internacional no setor 
acaclêmico. 

Assim, o problema tende a assumir aspectos graves se a in

trodução de padrões mais restritivos no campo dos direitos de 

propriedade intelectual levar a uma decisão de não só limitar o 

acesso ao conhecimento tecnológico em geral como de restrin

gir o acesso àqueles conhecimentos normalmente inseridos na 
documentação ele patentes . O risco não é ilusório uma vez que 

muitas medidas apresentadas em conferências diplomáticas tra

tando ele propriedade intelectual pretendem garantir efetivamente 

ao proprietário do direito a possibilidade de manter confiden

ciais certos elementos ela documentação de registro, considera

dos como contendo informação tecnológica estratégica ou 
relevante. 

O esforço cm reformar radicalmente todo o sistema da prote

ção aos direitos ele propriedade intelectual pode ser efetivamen

te visto como um desvio político e econômico da difícil mas ne
cessária tarefa de implementar medidas de ajuste estrutural para 

responder às mudanças nas vantagens comparativas das economias 
nacionais. Mesmo se o impacto dos padrões mais elevados de di

reitos ele propriedade intelectual nas economias do Terceiro Mun

do podem variar bastante de país para país, é duvidoso que as sue-
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O protecionismo tecnológico 
e os países em desenvolvimento 
De uma certa maneira, a controvérsia internacional sobre a·pro

teção dos direitos ele propriedade intelectual deriva de visões 

divergentes relativas aos métodos e objetivos envolvidos na pro

moção do progresso tecnológico e do desenvolvimento econô

mico cios Estados nacionais. 

De um lado, os países desenvolvidos e especialmente as grandes 

corporações norte-americanas e européias acham inteiramente ra

zoável a adoção de um padrão ele organização econômica e social 

no qual toda a sociedade subsidia pesadamente (através de um siste

ma extensivo de patentes e outros direitos proprietários, por exem
plo) os interesses privados e corporativos engajados em ativida

des de pesquisa aplicada. Segundo essa visão, nada mais justificá

vel do que a transferência de recursos ela comunidade aos princi

pais agentes do desenvolvimento tecnológico, uma vez que se su

põe que o bem-estar social deve aumentar proporcionalmente. 

De outro lado, os países em clescnvolvimcnto tendem a subor

dinar a proteção dos direitos ele propriedade intelectual a certos 

objetivos auto-assumidos de desenvolvimento nacional e ele in

teresse social . Sua concepção, no que concerne à implementação 
e ao cumprimento cios direitos de propriedade intelectual, pode

ria ser chamada ele 'normativa ' ou de 'participativa', enquanto que 
a abordagem cios países desenvolvidos para o funcionamento do 

sistema ele tecnologia proprietária é diretamente remunerativa. 

Essas duas visões do mundo (apropriação versus redistribui

ção) não são exatamente novas no debate histórico sobre os 

custos e benefícios cio sistema de patentes. Mais 
ainda: não são exclusivas de uma fratura Norte-
Sul, já que, por exemplo, ainda existem divergên-

cias sobre a cobertura de patentes e a aplicabilida

de de certos direitos monopolistas entre os pró
prios países desenvolvidos. Existe ainda um ou

tro aspecto nessa dicotomia, derivado de concep

ções diferentes sobre a função das patentes: os 

países desenvolvidos concebem as patentes como 

um instrumento para o progresso tecnológico cm 

escala mundial, enquanto que os países em desen-
volvimento atribuem a ela o mesmo objetivo fi-

nal dado pelos próprios países desenvolvidos . 

Aumentar 
a 'proteção' 

pode esconder 
o acesso 

à pesquisa 
científica. 

numa etapa inicial de seu desenvolvimento industrial , nomea
damente o de estimular o progresso tecnológico e industrial na

cional. 
Caso vinguem as propostas dos países desenvolvidos, as mu

danças sugeridas no quadro legal multilateral de proteção aos di

reitos de propriedade intelectual poderiam tornar muito difícil, 
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no futuro, estratégias baseadas na imitação e provavelmente im
pediriam novos exemplos de catching-up, como experimenta

do com sucesso no passado por países como o Japão e os NP!s 

asiáticos. O que está em jogo é a forma pela qual a tecnologia 

deve ser difundida no mundo e a possibilidade de que os países 

em desenvolvimento tenham acesso a ela oportunamente. A re

visão em curso no sistema de propriedade intelectual parece 
apontar para o fechamento dessa difusão ou pelo menos para 

O que está em jogo 
é a forma 
pela qual 

a tecnologia 
deve ser 
difundida 

no mundo. 

o estabelecimento de grandes limitações à transfe

rência de tecnologia, de forma a dificultar ou re

tardar o surgimento de novos competidores. 

Geralmente, os defensores do sistema refor

çado para a proteção dos direitos de proprieda

de intelectual mencionam que os baixos padrões 

atualmente existentes nos países em desenvolvi

mento desencorajam os fluxos de comércio e a 

transferência de tecnologia que podem ser im

portantes para o desenvolvimento desses países. 

Mas , pouco se menciona que a implementação 
forçada ele normas restritas ele proteção à pro

priedade intelectual poderia, ao mesmo tempo, 

trazer algumas conseqüências indesejadas para os países em de

senvolvimento, em termos de custos econômicos e sociais im

plicados no funcionamento de padrões mais elevados para a no

va estrutura de apropriação proprietária. Como avaliar os prós 

e os contras ela proteção à propriedade intelectual do ponto de 

vista cios países em desenvolvimento? 

Os principais argumentos econômicos para o reforço ela pro

teção cios direitos de propriedade intelectual referem-se à pro

moção dos investimentos em P&D e em inovação tecnológica 

e o encorajamento à divulgação de novos conhecimentos. Ape

sar disso, estudos sobre inovações em produtos das indústrias 

química, farmacêutica, eletrônica e de maquinaria concluíram que 
as patentes são menos essenciais do que se pensa normalmente. 

Pesquisas empíricas no campo da eletrônica também revelaram 

que a proporção e a orientação dos gastos em P&D não são afe

tadas de forma significativa pela garantia ele patenteabilidade e 
que, em geral, as patentes têm um impacto menor na competi
ção entre as grandes empresas do setor e, portanto, na econo

mia. Numa grande variedade ele indústrias, os investimentos em 

P&D são feitos por firmas para manter sua liderança tecnológica 
e sua posição de mercado . Essas empresas manteriam esses in
vestimentos independentemente da disponibilidade ela proteção 

elas patentes. Em outros termos, as patentes são só um - prova
velmente não o mais importante - cios fatores que influenciam 
a atividade tecnológica das empresas. 

No que diz respeito à eventual transferência de tecnologia para 
os países em desenvolvimento, uma abordagem realista teria ele 

reconhecer que o sistema de patentes pode igualmente trazer um 

efeito contrário sobre a promoção ela P&D nacional e sobre o 

estabelecimento ele uma capacitação tecnológica própria, na me
dida em que setores inteiros do ramo industrial estariam sujei

tos a direitos monopolistas já concedidos a empresas cios países 

mais avançados. Uma ênfase exclusiva nesses direitos cio proprie
tário de patentes, sem qualquer preocupação no que concerne 
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às suas obrigações, seria obviamente prejudicial aos esforços de 

desenvolvimento cios países menos avançados e teria só o efei
to ele aprofundar a brecha entre eles e os países industrializados . 

Os custos para os importadores de tecnologia 
Se se consideram os custos econômicos ela pretendida nova es

trutura da proteção da propriedade intelectual , parece bem cla

ro que a apropriabiliclacle abrangente requerida pelos países avan

çados teria implicações financeiras e perdas sociais indiretas pa

ra os países em desenvolvimento, já que estes são - e permane

cerão no futuro previsível - típicos importadores líquidos de 

tecnologia e de produtos sofisticados. 
Uma das conseqüências de um regime mais abrangente de pro

teção de patentes seria o incremento nos pagamentos de royal

ties ao exterior. Mesmo se a pesquisa é conduzida localmente, 

no caso de subsidiárias de multinacionais, os direitos de proprie

dade intelectual geralmente pertencem à empresa matriz. Outros 

gastos associados com a ampliação ela cobertura seriam o custo 

de oportunidade da P&D nacional suplementar e a perda efetiva 

para os consumidores acarretada pelos altos preços que podem 
resultar do processo de 'monopolização' . 

No entanto, o mesmo raciocínio deve ser aplicado no sentido 

inverso, isto é, o dos benefícios sociais que os países em desen

volvimento podem alcançar por meio de uma defesa mais estri

ta dos direitos ele propriedade intelectual. Como indica Carlos 
Alberto Primo Braga, cm 'The Economics of lntellectual Propcrty 

Rights and the GATT: A Yiew from the South' (Vanderbilt }011r

na/ of 7'ra11s11atio11al /,au ,, vol. 22, n':' 2, 1989, pp. 24 3-264), 

eles podem se traduzir pelos seguintes efciros: a) economia dos 

custos assoc iada às novas tecnologias desenvolvidas pela P&D 
suplementar e pela clivulgaçào ele novos conhecimentos; b) eco
nomia de custos associada ~1s transferências ele tecnologia que 

só ocorreriam com uma proteção reforçada ; c) investimento adi

cional suscitado pelo novo regime ele proteção. 

Ainda que seja difícil avaliar o impacto econômico global pa

ra os países em desenvolvimento cios novos padrões ele prote

ção , pode-se estimar que eles incorreriam provavelmente numa 

perda líquida nos momentos iniciais de um novo regime de pro
priedade intelectual, já que o custo associado à reforma seria ime

diatamente sentido, enquanto os benefícios tomariam um certo 
tempo para se materializar. Do lado cios benefícios, se faz habi
tualmente referência ao aumento no investimento direto estran
geiro e à disponibilidade ele novos produtos. Mesmo se , em últi
ma instância , os efeitos positivos dos elementos acima mencio
nados não possam ser clescartaclos, economistas como F. M. Sc::he

rer chamam a atenção para o fato ele que os investimentos dire
tos e a transferência de tecnologia são relativamente insensíveis 

à proteção dos direitos ele proprieclacle intelectual: as companhias 

estrangeiras tendem antes a enfatizar as dimensões cio mercado 
local e o ambiente social e econômico global. 

No entanto, poder-se-ia argumentar que, para alguns países 

em desenvolvimento mais avançados, os efeitos benéficos deri
variam no médio prazo ele uma maior integração e ele uma parti

cipação acrescida nos mercados internacionais e nos fluxos mun

diais ele tecnologia. No curto prazo, porém, eles também teriam 
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de assumir os custos de uma maior transferência de recursos lí
quidos para o exterior. Toda a rationale económica para o re

forço da proteção à propriedade intelectual nos países em de
senvolvimento industrializados (Brasil ou Coréia, por exemplo) 

consistiria assim no cálculo do trade-off entre perdas no presente 
e benefícios futuros. 

Em qualquer hipótese, porém, os acréscimos nas transferên

cias líquidas de recursos, a títulos de pagamentos de royalties 

e outras remessas, pesariam ainda mais negativamente nas balan
ças de pagamentos dos países em desenvolvimento tomados in

dividualmente. De uma forma global, essas transferências pode

riam representar um aumento nos subsídios concedidos pelo Su l 

à P&D do Norte, provavelmente de vários bilhões de dólares 
anualmente. 

Esses seriam os custos diretos só em termos de pagamentos 
líquidos . Através de outra perspectiva, a preservação de acor

dos de licenciamento restritivos, a implementação de novos mo

nopólios comerciais, os custos sociais globais de uma menor 

transferência de tecnologia (que resultaria do protecionismo tec

nológico, tanto em termos de uma preferência pela venda de bens 

finais como pela confidencialidade tecnológica), bem como ou
tros pagamentos previsíveis de natureza técnica, poderiam re

presentar fluxos monetários adicionais dos países em desenvol
vimento cm direção dos países avançados . 

É bem verdade que uma abordagem honesta deve igualmen

te fazer menção aos custos da 'não-proteção' para os países em 

ge ral, em especial para os países em desenvolvimento. Por um 

lado, e les podem ser potenciais como o não-acesso às tecnolo

gias de ponta e o eventual desestímulo à inovação local. Por ou

tro , podem ser de natureza essencialmente política se conside
rarmos a possibilidade de fechamento de mercados externos e 

retaliações uni laterais por parte de parceiros comerciais supos

tamente prejudicados por padrões inferiores de proteção à pro

priedade intelectual aplicados num determinado país. 

A confidencialidade tecnológica 
O problema ela confidencialidade da documentação tecnológi

ca é provavelmente o ele maior impacto sobre o desenvolvimento 
futuro, não só cios países em desenvolvimento, mas cio próprio 

sistema internacional de proteção ele patentes. Essa questão se 

manifestou ele forma concreta nas negociações comerciais ela Ro

dada Uruguai, onde a delegação norte-americana esforçou-se para 

fazer admitir a figura do 'segredo comercial' como objeto de pro

teção equivalente aos demais dire itos ele propriedade intelectual. 
Tal insistência pode, mais uma vez, ser relacionada à atitude 

reativa tomada pelo poder hegemónico declinante em face de 

uma acirrada concorrência tecnológica por parte de países con

correntes. Com efeito, a erosão ela hegemonia económica norte-

Ciência em dia 

Se persistirem tais tendências restritivas, o mundo tecnológi

co do futuro parece indicar a lenta emergência, nos países cio 

Norte, de imensos laboratórios ele P&D mantidos no mais abso

luto segredo em relação ao público externo e cercados por uma 

legião de advogados comerciais encarregados de extrair a 'ren

da tecnológica' dos uti lizadores potenciais das tecnologias libe· 
radas em forma final. 

Como a materialização desse tipo de concorrência tecnoló

gica predatória seria, a longo prazo, prejudicial aos interesses do 
conjunto de empresas e instituições do Primeiro Mundo, o mais 

provável é que se desenvolvam associações pragmáticas entre 
elas, baseadas no licenciamento cruzado e no intercãmbio ante
cipado de conquistas laboratoriais. Os únicos a serem excluídos 

desse novo tipo de divisão internacional do trabalho seriam, mais 

uma vez, os países em desenvolvimento , condenados aos efei

tos ele um novo tipo de discriminação económica tão cruel quan

to irracional: o 'apartheid' tecnológico. 

Uma tendência irresistível? 
Em que pese a força dos argumentos desenvolvidos acima, deve

se reconhecer que o sistema de tecnologia proprietária esteve 

historicamente associado aos surtos de progresso tecnológico nas 
sociedades ocidentais. Assim como Churchill é sempre lembra

do por sua famosa frase sobre a democracia - ela seria o pior 
dos regimes políticos, à exceção de todos os demais -, caberia 

recordar que, a despeito dos defeitos congênitos do sistema de 

patentes, não se descobriu até o presente momento nenhuma 

alternativa mais adequada, ou socialmente mais justa, para esti

mular o fluxo contínuo de inovações tecnológicas. 

A economista Joan Robinson, em sua obra sobre A Acumula

ção de Capital, descreveu muito bem o paradoxo inerente às 

leis de patentes: 'A patente é um mecanismo para impedir a di

fusão de novos métodos antes que o investidor original tenha 
recuperado lucros suficientes para induzir o investimento reque

rido. A justificação do sistema de patentes é a de que ao reduzir 

a difusão cio progresso técnico, ele assegura que haverá mais pro
gresso para ser difundido( ... ) Na medida em que ele está baseado 

numa contradição, não pode haver um sistema 

de patentes idealmente benéfico e ele tende a 

produzir efeitos negativos em circunstâncias es-

pecíficas, obstruindo o progresso desnecessaria

mente, mesmo se o seu efeito geral é favorável 
no balanço global'. 

Esse tipo de interpretação (não só analítica, 
mas também prescritiva) é comumente encontra

da na literatura dos países desenvolvidos, geral
mente de origem anglo-saxónica, sobre a ques

tão da propriedade intelectual. Na verdade, se 

Os países em 
desenvolvimento 

estariam 
condenados 

ao 'apartheid' 
tecnológico. 

americana criou diversas barreiras políticas à transferência de co- parte de uma premissa fundamental, a de que 

nhecimentos tecnológicos e científicos, inclusive na área acadê- uma proteção adequada aos esforços de inova-
mica. Essa questão é uma preocupação legítima para a própria ção, de uma forma geral, traz mais benefícios do que custos no 

comunidade científica dos EUA, uma vez que as autoridades desse tortuoso caminho que leva ao progresso da ciência, aos avanços 

país já adotaram certas medidas para controlar não só a difusão da tecnologia e à performance económica. Entretanto, também 

de dados tecnologicamente sensíveis, mas também a simples troca não se deixa de reconhecer que as vantagens assinaladas são ob-
de informações científicas. tidas a longo prazo, enquanto que a curto e médio prazos os cus-
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tos podem parecer excessivos, especialmente para os países im

portadores de tecnologia. 
Mais uma vez, deve ser evidenciada a dicotomia apontada aci

ma entre duas visões do mundo no que concerne à propriedade 

intelectual; esta é vista nos países em desenvolvimento como um 

'bem público' , enquanto que nos países avançados ela é tão sim

plesmente considerada como um meio de se conseguir uma van

tagem competitiva nos mercados e de se assegurar o justo retor
no finai;i.ceiro ao investidor individual. As tendências monopo-

Uma solução 
equilibrada 

pareceria estar 
na negociação 
de um pacto 

universal. 

listas do sistema de patentes, por exemplo , as

sim como o reconhecimento de seu papel apa

rentemente 'extorsivo' - já apontado igualmente 

no fenômeno da apropriação de extra rents em 

detrimento dos parceiros menos bem posiciona
dos na cadeia da capacitação tecnológica - con

tribuem para dramatizar ainda mais o debate en

tre partidários e adversários de uma proteção re

forçada ou muito abrangente da propriedade in

telectual, seja entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, seja, nesses últimos, entre 'pri
vatistas' e defensores do 'domínio público '. Se-

ja como for, mesmo os que aderem à utilidade 

e funcionalidade do sistema de patentes para fins de desenvolvi

mento econômico, encontram-se sempre na 'obrigação ' de bus

car legitimidade social para o sistema legal de tecnologia 

proprietária. 
Uma das razões para esse tipo de apreciação geralmente ne

gativo que se faz do sistema de patentes, em especial nos países 

em desenvolvimento, deriva provavelmente do fato de que es

se sistema - como de resto o conjunto dos direitos de proprie

dade intelectual - é geralmente considerado como um mero ar

cabouço jurídico, uma espécie de superestrutura legal que pode 
ser acionada com maior ou menor eficácia pelos titulares de di

reitos em função do contexto político-institucional (ou seja, de

limitado ao território de um determinado Estado-nação) no qual 

ele se insere. Para operar o raciocínio inverso, isto é, conferir 

respeitabilidade social e legitimidade econômica ao sistema de 

patentes, talvez seja necessário passar a considerar esse sistema 
não como uma 'mera ' superestrutura política, mas como uma ver

dadeira infra-estrutura econõmica, como sugere Robert Sherwood 

em trabalho recentemente publicado no Brasil , Propriedade In

telectual e Desenvolvimento Económico (São Paulo, Editora da 

USP, 1992). Segundo Sherwood, da mesma forma que estradas, 

irrigação, escolas e sistemas elétricos são considerados como al
gumas das precondições benéficas ao processo de desenvolvi

mento, o sistema de propriedade intelectual, embora permane

ça quase que invisível, pode ser visto como uma condição pré

via para a criação e o uso de novas tecnologias, podendo, por

tanto, desse ponto de vista, ser considerado como uma parte va

liosa da infra-estrutura de um país. 
Independentemente do interminável imbroglio teórico-con

ceituai por que pode enveredar o debate sobre o 'melhor' siste

ma de proteção aos direitos de propriedade intelectual , deve-se 

reconhecer que muitas das mudanças no cenário internacional 

que regula as condições para o fluxo e remuneração da chama-
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da tecnologia proprietária parecem conformar uma tendência ir
resistível no sentido de um reforço nesses padrões, aos quais os 

países em desenvolvimento terão de adaptar-se mais cedo ou mais 

tarde, malgré-eux. Ainda que se possa admitir que estes últimos 

acabem concordando com os argumentos avançados pelos paí

ses desenvolvidos e se disponham a garantir um maior nível de 

remuneração para a tecnologia proprietária - isto é, transferir 

renda adicional para os países do Norte -, não é seguro que a 

contrapartida se apresente sob a forma de um maior acesso às 

tecnologias de ponta ou que a informação científica possa cir

cular livremente em todas as latitudes, sem maiores impedimen

tos legais ou políticos. Como escapar desse impasse? 
Uma solução equilibrada pareceria estar na negociação am

pla de uma espécie de pacto universal, no qual as nações se com

prometessem a manter uma total abertura na pesquisa científica 
básica combinada à garantia de possibilidades irrestritas de licen

ciamento de tecnologia. Essa atitude cooperativa básica, a exem

plo do que se observou no terreno do meio ambiente, depen
deria de que a adoção pelos países em desenvolvimento de nor

mas proprietárias para responder ao padrão normalmente espe

rado pelos detentores de tecnologia - isto é, normas dotadas 

de apropriabilidade suficiente - fosse compensada por garan

tias correspondentes em termos de investimentos locais em P&D 

e de incorporação de instituições e pesquisadores locais na ela

boração ulterior dos novos produtos ou processos assim 

protegidos. 

Em outros termos, trata-se de propor, no plano multilateral 

(OMPI, Unesco, Unctad, GATT), o estabelecimento de um regi

me internacional de cooperação nos campos científico e tecno

lógico, caracterizado por regras claras relativas ao livre fluxo da 
informação acadêmica, mas também por uma adequada remu

neração à tecnologia proprietária. Os requisitos para esse pacto 

universal são evidentemente difíceis, mas não impossíveis de se

rem atingidos: da mesma forma como a comunidade internacio

nal revelou-se capaz de convocar e organizar duas conferências 

mundiais dedicadas aos problemas ambientais (Estocolmo-72 e 
Rio-92), ela deveria supostamente estar em condições de con

vocar e realizar um grande conclave mundial sobre tecnologia 

e desenvolvimento. 

Talvez por esse caminho se possa chegar ao estabelecimento 

de um sistema mundial mais eqüitativo, no qual a cooperação 

internacional ampliada no campo da pesquisa fundamental pu
desse estimular, mais do que nunca, o progresso científico da 

humanidade , enquanto que, por outro lado, um regime equili

brado de direitos e deveres relativos à propriedade intelectual 

estaria permitindo a justa remuneração dos promotores do de
senvolvimento tecnológico em nível empresarial, ao mesmo tem

po em que criaria o ambiente adequado para que os países em 

desenvolvimento possam beneficiar-se da transferência de - e 

o acesso à - tecnologia moderna. 
• Colaborador de Ciência Hoje e 

ex-professor de Sociologia Política na UnB. 
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distribuição bastante heterogênea destes 

índices não surpreenderá, pois o 

conceito de multicausalidade, que, entre 

os determinantes de doença, enfatiza o 
papel de fatores locais (hábitos da 

população, condições de saneamento 

básico, disponibilidade de serviços de 

saúde etc.), já é um paradigma amplamente 

aceito. Portanto, não se deve estranhar 

idêntico raciocínio com respeito ao 
processo eleitoral (exemplificado para o 

mesmo estado na figura 7b), ao invés de 

encará-lo apenas como o reflexo de uma 

ação à distância, com seu pólo de 

irradiação nos estúdios de TV ou em 

Brasília. 
Talvez seja proveitoso transferir a 

discussão ao campo da saúde, a fim de 

melhor compreender o binômio opinião 

versus atitude. Pois se trata de uma 

questão crucial para os profissionais que 

se dedicam à educação sanitária. Para 
eles, certos aspectos do comportamento 
humano têm muito de paradoxal: se 

existe por parte do público uma avidez 

pela informação, em especial pelo 

noticiário referente à medicina, a 

experiência do dia-a-dia revela também a 

tenaz resistência desse mesmo público 

quando se trata de mudar condutas, 

mesmo para a própria saúde. Este 

divórcio entre conhecimento e 

comportamento não pode ser explicado 
apenas como uma questão de maior ou 
menor credibilidade: deve-se considerar 

alguns fatores intrínsecos e, particularmente, 

o preço pago pelo indivíduo em troca de 

uma promessa de saúde. 

Por isso, um corolário básico da 
educação sanitária é que qualquer 
tentativa de modificar o 'estilo de vida' 
da população só surtirá efeito nos 
indivíduos ainda não definitivamente 

comprometidos com seus hábitos. Daí a 

ênfase em escolher os jovens, os 
adolescentes em particular, como alvo 
das campanhas de combate ao tabaco, ao 
alcoolismo, aos tóxicos. O preço que 

têm que pagar é bem menor. 

Uma comparação entre o tema acima 
e a postura eleitoral não é implausível. 
Também aqui o cidadão exibe uma 

grande curiosidade, que a mídia é 

plenamente capaz de satisfazer. Quanto à 

tomada de atitudes, embora seja voz 

corrente que os órgãos de comunicação 
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Figura 2. O mapeamento (PR) levou em conta os municípios com votação superior ao percentll 
90 para os candidatos Brizola, Maluf, Aflf e Ulysses. (Para facilitar o exame, aglomerados de 
menos de quatro municípios bem como municípios Isolados não foram registrados.) 

Branco menos 30% 

-.. 30% -39% 

- 40%-49% 

- 50%-59% 

- maior ou igual a 60% 

Figura 3. Votos em Lula-2 em Santa Catarina. 

em massa têm forças para 'lançar' um 
novo nome na arena, o mais provável é 

que seu papel se resuma em fazer o 

público recordar que esse candidato 

existe. 

Todavia, a aceitação desse novo 

candidato depende de fatores ligados à 

situação local e , ainda assim, é modulada 

por decisões de ordem individual. Havendo 

espaço vago, o novo candidato poderá 
ocupá-lo; neste caso, trata-se de eleitorado 

que pode ser considerado 'susceptível', 

que nada tem a renunciar e, na ausência 
de preferência firmada, utilitária, 

ideológica ou de natureza emocional, 

não se debate com conflitos íntimos. 

Para tais eleitores, o preço é baixo. 

A existência dos aglomerados, 

municípios vizinhos com idêntico 
alinhamento ideológico, comprova que, 
ao contrário do que se admite, mesmo 
em nosso país a 'tradição política' não 
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A distribuição de freqüências: 
uma diversidade que se repete 

O primeiro gráfico da figura 4 mostra a 
distribuição dos votos em Lula no turno 
2 das eleições presidenciais de 1989, nas 
27 unidades da Federação. Torna-se 
evidente que a dispersão dos resultados, 
nada semelhantes a uma distribuição do 
tipo normal, não sugere indução pela 
mídia eletrônica (pois esta, com sua 
abrangência e poder de penetração, 
produziria um acentuado nivelamento 
das atitudes do eleitorado). Ao que tudo 
indica, fatores a nível de estado tiveram 
maior influência que as variáveis a nível 
de país. 

Em seguida, ao computar-se a 
distribuição de freqüência nos 
municípios de uma mesma unidade (no 
caso, o Rio Grande do Sul), a dispersão 
continua sendo substancial, parecendo 
claro que as variáveis que interferem na 
opção do voto ainda não se esgotaram, 
mesmo o eleitorado de áreas geográficas 
mais circunscritas manifestando alto grau 
de autonomia de escolha. 
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Prosseguindo a operação e agora 
examinando o que ocorre no âmbito de 
um mesmo município (Pelotas, RS), 
chega-se às seções eleitorais, nível que à 
primeira vista prometeria um razoável 
grau de uniformidade no resultado das 
apurações. Mas não é isso o que se vê 
no gráfico. De resto, a superposição dos 
resultados de Lula-2 ao mapa do 
município (figura 5) demonstra que o 
grau de aceitação do candidato não é um 
parâmetro distribuído aleatoriamente; 
muito pelo contrário, a análise 
demonstrou nítida polarização entre a 
zona urbana e distritos 
predominantemente rurais , com 
características próprias. 

Os dados apresentados - que se 
repetem de forma monótona nos demais 
estados e municípios - indicam que 
nenhuma variável isolada é capaz de 
explicar a diversidade das atitudes 
eleitorais. Para compreendê-las, é preciso 
considerar todo um leque de fatores 
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Figura 5. Votação em Lula, nos sete distritos 
de Pelotas (mécRa arltmétlc:a das urnas). 

intervenientes que principiam a nível do 
país como um todo (dentre os quais o 
papel da mídia não deve ser desprezado, 
embora, à primeira vista, não pareça 
muito influente), multiplicando-se à 
medida que o campo de ação se estreita, 
a nível de estados, municípios, bairros, 
camadas sociais e por fim da própria família. 

Na hipótese de _uma mídia toda
poderosa, seus efeitos poderiam ser 
comparados aos de uma doença 
transmissível com grande poder de 
contágio, capaz de, em algumas semanas 
e sem respeitar barreiras geográficas, 
estender-se por todo o globo. No 
tocante às eleições de 1989, nada de 
comparável é observado. 
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Figura 4. Histogramas dos votos atrlbuldos no segundo turno a Lula, a nivel de pais, estado (RS) e munlclplo (Pelotas, excluldo o centro da cidade). 

pode ser descartada, seja ela espontânea 
e de ordem emocional (como no caso de 
Brizola), ou reflexo da postura de chefes 
políticos locais. Tanto num como noutro 
caso, ela será refratária a qualquer 
persuasão por parte da mídia. 

Alguns casos isolados fazem suspeitar 
que tais alinhamentos com partidos ou 
candidatos são capazes de sobreviver por 
longo tempo. Nesse sentido, foi feita 
uma comparação entre o pleito .de 1989 
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e as eleições para o Senado de 
novembro de 1974, conforme dados 
apresentados, para Pernambuco, por 
Palhares Moreira Reis. O confronto, nos 
88 municípios que constam de sua 
tabela, entre as cifras para Lula-2 e a 
votação de Marcos Freire, político 
jovem, considerado 'progressista' e então 
lançado pelo MDB, resulta num 
coeficiente de correlação de O, 70, fato 
que, dado o intervalo de 15 anos, não 

deixa de surpreender . Embora numa 
escala de tempo mais modesta 
( 197 4-1 978), os dados de Lamounier para 
as 22 zonas do estado de São Paulo, 
parecem confirmar a tese: a relação 
MDB/ARENA na votação para Senado e 
Câmaras Federal e Estadual manteve-se 
muito próxima em ambos os pleitos, 
com um coeficiente de correlação de 
respectivamente 0,97 e 0,95! 

Em nosso meio, a geografia das 
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Figura 6. Média de votos conquistados por Lula-2, num perfil transversal de três estados, nos 
munlciplos compreendidos entre os paralelos 19 e 20. (Os espaços no eixo das abcissas cor
respondem a um grau de longitude.) 
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Flcura 7. (a) Prevalência da esqulstossomose em Alacoas (em branco, munlclplos considerados 
necatlvos). (b) Votação para Collor-2 em Alacoas. 
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eleições ainda é uma ciência nova. Assim 

sendo, é preciso proceder com a máxima 

circunspecção. Embora seja provável que 

em nosso país os aglomerados estejam 

subordinados primariamente à tradição 
política da região, uma identidade no 

perfil sócio-econõmico e mesmo uma 

influência do 'voto de vizinhança ' 

(o poder da conversão) não pode ser 

afastada de todo. 

Nosso objetivo foi o mais específico 
possível: o exame crítico da proposição 

que credita à mídia um irresistível poder 

de persuasão. De fato, são os municípios 

populosos - logo , mais expostos à 

comunicação de massa - que revelam 

uma unanimidade mais acentuada na 
preferência eleitoral. É um fenómeno 

visto na maioria dos estados, entre eles o 

Rio Grande do Sul: 
Grupo A - 206 municípios - menos de 

1 O mil eleitores - R2 = 0,60 

Grupo B - 72 municípios - 10-20 mil 
eleitores - R2 = 0,64 

Grupo C - 55 municípios - mais de 20 

mil eleitores - R2 = 0,89 

Mas há um dado que faz pensar: esta 

maior concordância parece favorecer o 
candidato Lula, justamente aquele tido 

como discriminado pela mídia. Este 

aparente paradoxo é reforçado no 

quadro abaixo, que analisa, a nível de 

estados, a correlação entre a proporção 

de domicílios dotados de aparelhos de 
televisão e algumas outras variáveis 

(Fonte: IBGE/80, projeto Denison/89): 

TV x Eleitores - 0.5925* 

TV x Lula-] - 0.1333 

TV x Collor-1 - -0.6476* 
TV x Brizola - 0.4142 
TV x Lula-2 - 0.6541 • 
TV x Collor-2 - -0.6514 • 

• - altamente significativo 

Numa leitura precipitada, a TV seria 
de fato responsável , no segundo turno, 

por um elevado grau de aceitação do 

candidato Lula. Mas entregar-se a esse 

tipo de raciocínio implica desconhecer a 

importância de uma série de outros 

fatores, igualmente atributos das cidades 
maiores (melhores condições de ensino, 

maior acesso a comícios e outras 
modalidades de propaganda direta etc.). 
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Vale notar que , ao se considerarem as 
capitais desses estados, bastante 

homogêneas quanto ao índice de 

domicílios servidos pela TV, é possível 

verificar uma acentuada heterogeneidade 

no tocante aos resultados eleitorais. 

Assim, é preferível lançar mão de 
outros argumentos, baseados em três 

aspectos já relatados: a) distribuição de 

freqüên cia das votações; b) geografia das 
eleições e aglomerados; e c) equações de 

regressão múltipla no exame das relações 

entre o primeiro e o segundo turnos 
que, embora próximos no tempo, deram 

ensejo a algumas semanas ricas em 

polêmicas e outros incidentes. 

A evidência que se tem em mãos 

parece refutar a tese amplamente 

defendida que atribui à mídia a 
capacidade de ' fazer a cabeça' de uma 

população, promovendo a total 
desarticulação do esquema ideológico. 

Ao que parece , esta tese carece de 
consistência. 

Isso não quer dizer que a mídia não 

possa ter influído no resultado final , 

embora o instrumental estatístico seja 

incapaz de detectá-lo. Não é possível 

descartar de todo a possibilidade de que , 

num esforço de última hora, a mídia 
tenha contribuído para uma decisão 

favorável a seu candidato, ao concentrar 

esforços em algumas cidades-chave de 

maior porte. Tal fato passaria 

desapercebido da análise matemática , já 

que as equações de regressão múltipla, 
que dão peso idênticos aos municípios 

de grande e reduzida população, 

continuarão a oferecer altos coeficientes 
de determinação (R2). 

Mesmo que esta hipótese estivesse 
correta, ainda assim ela em nada afetaria 

as conclusões gerais do presente trabalho. 
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Correlação e regressão 

O cálculo de uma correlação entre 

variáveis (ou de uma equação de 

regressão múltipla) dá resposta a uma 

série de indagações . Por exemplo: qual o 
comportamento frente a Lula nos estados 

de expressiva inclinação brizolista? Que 

proporção dos votos de Maluf foi 

transferida a Collor? Como é óbvio, a 

precisão das respostas estará subordinada 

às limitações do próprio procedimento 
estatístico. 

A correlação entre duas variáveis 

pode ser examinada com recursos 

gráficos bastante modestos. O 

mapeamento em duas dimensões 

mostrará se há entre elas uma correlação 
mais estreita e se esta é linear. 

A figura 8, baseada nos municípios do 

Rio de Janeiro, mostra a relação entre os 
votos dados a Brizola e a votação de 

Lula no segundo turno. Nesse gráfico, a 

tendência para uma correlação linear é 
mais do que evidente e a reta que 

melhor se ajusta aos dados é facilmente 

calculada. Três de seus componentes 
serão valorizados: 

a) O coeficiente de correlação de Pearson 

(R), que informa sobre a dispersão de 
dados, podendo variar desde o valor O 

- no caso de não existir correlação 

alguma entre as duas variáveis - até um 

R máximo de 1, situação em que todos 

os pontos se 

confundem com a 

é natura l, dos votos em Lula-1, 
acrescidos do repasse dos demais 

candidatos.) 

c) o declive (calculado em O, 76), 

mostrando que cada voto de Brizola 

corresponde a O, 76 votos em Lula-2. (O 

nível de significância estatística , que 
resultou em p < 0,0001, completa as 
informações, assinalando que no Rio ele 

Janeiro a correlação Brizola/Lula-2 foi 

altamente significativa.) 

Logo, a regressão linear entre as duas 
variáveis será enunciada pela equação: 

Lula-2 = 0,2 7 + O, 76 Brizola 

No caso dos 333 municípios cio Rio 

Grande cio Sul (figura 9), a equação 

guarda uma certa semelhança com a 

anterior: 

Lula-2 = 0,22 + 0,65 Brizola 

Apesar da semelhança, o exame cio 

gráfico indica que a correlação não é 

mais tão íntima , a dispersão dos 

resultados é maior. De fato , embora 

também aqui a correlação ainda seja 

altamente significativa, o valor calculado 

para R foi de 0,6:3 (figura 1 O) . Por outro 

lado , a regressão Covas/Lula-2 para o RJ 

demonstra uma correlação inversa, isto 

é, cada voto atribuído a Covas no 

primeiro turno representa prejuízo para 

reta. (Os dados da 
figura resultaram 

num R = 0,75.) 

'"f . . . -•----•----•----•----•----•----•----•----•---;" 

b) o intercepto, 

isto é, o ponto em 

que a reta cruza o 
eixo das ordenadas. 

No caso, o 

intercepto 

corresponde a 0,27, 

indicando que, no 

caso hipotético de 
zero votos para 

Brizola, Lula ainda 

contaria no segundo 

turno com 27% do 

eleitorado. (Trata-se, 

... 
1 

"i 
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Lula no segundo: 

Lula-2 = 0,59 - O, 16 Covas 

Porém o efeito é discreto e a reta 

praticamente horizontal. De resto, tão 

grande é a dispersão dos pontos no 

gráfico que é lícito supor um fenômeno 
ele natureza aleatória; ele fato, neste caso 

temos R = - 0,03, e a sign ificância não 

ultrapassa 0,80 (não-significativo). 

Mas a matemática das eleições terá 

que considerar as características 

peculiares a este processo, sobretudo o 
fato ele que nenhuma destas var iáveis 

pode ser considerada inteiramente 

'independente'. Pois os candidatos ela 

'esquerda' e ela 'direita' (para abusar ele 

uma interpretação tão simplória quanto 

simplista) disputam entre si o mesmo 
espaço - limitados, obviamente , ao teto 

cios 100%; ass im sendo, uma votação 

mais substancia l em Covas 

automaticamente reduzir ia as opções 

para Brizola ou Lula-1. Compreende-se, 

portanto, que uma correlação 
inexpressiva ou mesmo negat iva entre o 

primeiro e o segundo turnos pode 

adquirir plena coerência quando, ao 
invés ele se examinarem as var iáveis duas 

a duas, as percentagens ele diversos 

candidatos ideologicamente aparentados 
(por exemplo, Lula-1, Brizola e Covas) 

forem consicleraclos cm conjunto. O caso 

cio Rio Grande cio Sul pode servir ele 

ilustração: a correlação entre esta 

somatória e o outcome (a variável 

dependente) Lula-2 revela um R = 0,73, 

cifra superior à fornecida pelas 

correlações individuais. 

Daí o valor elas regressões mú ltiplas, 

procedimento estatístico que utiliza não 

mais um único par de fatores mas o 

conjunto ele variáveis que podem influir 
sobre a variável dependente (que em 

nosso cálculo será Lula-2 ou Collor-2). 

As equações de regressão mú ltipla 

para o Rio ele Janeiro foram: 

Lu la-2 = 1 + 1,23 Lula- 1 + 0,93 Brizola 
+ 0,76 Covas 

Collor = 2 + 1,27 Collor-1 + 1,35 Maluf 

+ 0,90 Ulysses 

No caso elas regressões múltip las, em 
vez cio coeficiente ele correlação ele 

PearSon, o habitual é usar-se o R ao 

quaclraclo, coeficiente de determinação. 

Para as equações acima, o cálculo deu 

respectivamente 0,94 e 0,95, indicando 
que 94 % e 95 % da variabilidade 
demonstrada pela variável clepenclente 

nos 69 municípios cio RJ poderá ser 

'explicada' através destas equações, o 

que afasta , é óbvio, fenômenos 

aleatórios. 
O R2 não guarda qualquer relação 

com o montante ela votação, seja qual 

for o total de votos outorgados a um 

candidato; um elevado coeficiente ele 

determinação meramente traduz um alto 

grau de concordância, uma quase
identidade de comportamento para os 

municípios daquele estado. 

É preciso ter em mente que a 

equação calculada pelo computador não 

passa de um 'acordo entre cavalheiros', 

cuja interpretação demasiadamente literal 
envolve os mesmos riscos que qua lquer 

outro tipo de extrapolação. Embora 

deva-se admit ir que as equações se 

prestam para calcu lar a transferência de 

votos entre os cand idatos (no RJ, por 

exemplo, Brizola estaria repassando a 
quase tota lidade de seus votos para 
Lula-2 e Covas apenas uns 3/4), e 

algumas especu lações quanto ao feitio 

dos interceptos, bem como os 
coeficientes que excedem à unidade, as 

conclusões deverão ser cautelosas. 
Em que pese essas ressalvas, a 

coerência das equações na quase 

totalidade dos estados foi surpreendente. 

Isto pode ser ilustrado pela equação 

referente a Lula-2 para as 27 capitais da 

União: 

Lula-2 1 + 1,39 Lula-1 + 0,89 Brizola 

+ 0,53 Covas + 0,84 Afif 

Quando se dá entrada nesta equação 

das cifras referentes ao município de São 

Paulo, o resultado é de 41 ,60%, 
comparando-se muito favoravelmente 

com a votação efetivamente alcançada , 

de 40 ,34% 
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Figura 9 . Cor
relação Lula-2/ 
Brizola no Rio 
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A correlação entre os dois turnos 

Originalmente, um dos objetivos do 
presente trabalho era confrontar os 
resultados dos dois turnos, pois 
esperava-se que as equações de regressão 
múltipla pudessem fornecer informações 
relativas à penetração e eficácia dos 
órgãos de comunicação de massa. Isso 
porque, segundo consenso quase 
unânime, a TV e o rádio não 
permaneceram neutras no intervalo entre 
os pleitos. 

Foram calculadas as equações de 
regressão múltipla para o país como um 
todo, para as capitais e para 23 estados 
(excluindo o Distrito Federal, bem como 
- em vista do reduzido número de 
municípios - Acre, Amapá e Roraima) . 
Os resultados estão na figura 11 . 

Dependendo do número de variáveis 
com que se alimenta o computador, uma 
série de outras equações poderia ser 
calculada. Mas os benefícios são apenas 
aparentes; além de complicar a 
interpretação do fenômeno eleitoral, 
correríamos o risco de um sério viés 
estatístico, conseqüência da 
complementaridade dos votos (isto é , a 
colinearidade) . Isso explica porque 
excluímos Collor-1 na equação para 
Lula-2 e Lula-1 naquela referente a 
Collor-2 . 

Nunca é demais repetir que uma 
regressão múltipla não passa de tentativa 
de conciliar a disparidade, de oferecer 
um denominador comum a uma série de 
situações heterogêneas ou até 
conflitantes . Mesmo com dados caóticos 
é possível calcular uma equação, resta 
ver se ela é útil. Pois ela só adquire 
credibilidade se resultar num coeficiente 
de determinação razoavelmente elevado, 
um nível satisfatório de significância 
estatística. 
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O que significa um R2 de, por 
exemplo, 0,90? Simplesmente que a 
equação consegue 'explicar' 90% da 
variabilidade verificada . Em outras 
palavras, os resultados do segundo turno 
são praticamente (em 90%) uma 
decorrência lógica das votações dadas rio 
primeiro. O que, por sua vez, poderia 
indicar que no intervalo entre os turnos 
nada aconteceu que pudesse alterar a 
inclinação por assim dizer ideológica dos 
eleitores. 

Embora os coeficientes de 
determinação indiquem o grau de 
coerência do nível de unanimidade dos 
municípios, eles nada dizem a respeito 
da preferência do eleitorado. Assim, ao 
examinar os resultados eleitorais no PR e 
no RJ, vizinhos na figura 11 , verificamos 
que no primeiro 41 % dos votos 
disponíveis após o primeiro turno foram 
transferidos para Lula-2 , enquanto no 
segundo o valor correspondente foi de 
76%. 

Efetivamente é impressionante a 
coerência dos resultados listados na 
figura 11 , sugerindo que, ao contrário de 
todas as expectativas, os eventos que 
intermediaram o primeiro do segundo 
turno em nada afetaram a postura dos 
eleitores. A metodologia realmente 
parece de muita utilidade; confrontemos, 
assim, um estado com elevado 
coeficiente de determinação - o Rio de 
Janeiro - com outro - o Ceará, 
digamos - de coeficiente baixo. As 
diferenças saltam aos olhos já ao 
primeiro exame: no RJ os interceptos são 
baixos, os coeficientes de regressão 
parcial elevados, o oposto do que se 
verifica no CE. De um modo geral - e 
com as devidas ressalvas - , parece ser 
esta a regra: um k de valor elevado faz 
antecipar coeficientes parciais apenas 
modestos (ou então rejeitados, dada a 
não-significância das cifras). 

Parece inteiramente lícito admitir que 
o coeficiente de regressão parcial de um 
determinado candidato indica o 
montante da transferência de votos para 
um dos finalistas , servindo de indicador 

do grau de 'comprometimento 
ideológico ' de seu eleitorado. Se este for 
elevado, o intercepto é em geral baixo 
(como se observa, por exemplo, em SP e 
no RJ) ou modesto. Um intercepto 
elevado, por outro lado, poderia ocorrer 
em duas circunstâncias distintas: 1) em 
face de uma transferência caótica, quase 
aleatória, de votos, o que vem a traduzir 
um alto grau de indecisão. Em tais casos 
(e o CE é o exemplo mais típico), o R2 é 
baixo; 2) na hipótese de uma rejeição 
súbita e maciça de um dos finalistas , 
espontânea ou devida a algum tipo de 
intervenção. Ao afetar de maneira 
uniforme uma grande proporção dos 
municípios, provavelmente se 
manifestaria através de um R2 bastante 
substancial. 

Embora ainda hesitemos em dar uma 
explicação para esse fato , é preciso 
consignar também que, enquanto os 
inrerceptores para Lula-2 são quase 
sempre muito reduzidos, aqueles 
correspondentes a Collor-2 são, com 
igual freqüência , bastante elevados. 

Os coeficientes parciais maiores que a 
unidade constituem um segundo 
problema. Uma das hipóteses, a ser 
confirmada por meio de novos estudos, 

é que eles apenas refletem os efeitos do 
aliciamento, da 'boca de urna ', urn 
contágio entre eleitores, por assim dizer. 

Em que pese a necessidade de, em 
outras ocasiões, aprofundar o estudo do 
presente tema, parece claro, enfim, que 
o panorama das eleições de 1989, numa 
expressiva maioria das unidades, não é o 
de um eleitorado 'volátil' , incoerente, 
amplamente manobrável. Haja vista : a) os 
altos coeficientes de determinação, que 
em metade dos casos excedem a 0,9 e só 
em 20% são inferiores a O, 7; b) os altos 
coeficientes de regressão parcial para 
Brizola nas equações para Lula-2, 
demonstrando impressionante fidelidade 
por parte dos eleitores do candidato 
gaúcho; c) os coeficientes parciais para 
Lula-! e Collor-1 próximos à unidade, 
indicando, de modo geral, baixo índice 
de evasão. 
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Unidade NO Var. dependente Constante Coeficientes de regressão parcial para Coef. Determ. R2 
& 

Lula-1 Collor-1 Brizola Maluf Covas Afif Ulysses Outros 

Brasil 27 Lula-2 D 1.17 0.9 0.81 0.64 0.96 

Collor-2 10 1.06 0.92 0.53 0.96 
Capitais 27 Lula-2 -1 1.39 0.89 0.53 0.84 0.9 

Collor-2 11 0.95 1.25 0.83 

PR 314 Lula-2 D 0 .91 0 .8 0.23 0.74 0.31 0.36 0.96 

Collor-2 12 0.86 0.6 0.33 0 .48 1.59 0.96 

RJ 69 Lula-2 1 1.23 0.93 0.76 0.94 

Collor-2 2 1.27 1.35 0.9 0.95 

MT 95 Lula-2 D 1.16 0.71 0.85 o.65 0.64 0.92 

Collor-2 3 1.04 0.22 0.63 0.35 0.45 0.65 0.92 

MS 72 Lula-2 D 0.93 0.78 1.1 •• 0.55 0.61 0.92 
Collor-2 15 0.88 0.6 .. 0 .45 0.26 0.77 0.91 

PA 105 Lula-2 D 0.94 0.6 0.47 0.78 0 .1 9 0.92 

Collor-2 15 0.89 0.34 0.87 0.27 0.7 0.76 0.89 

PE 168 Lula-2 -2 1.03 1.47 0.54 0.74 1.21 0.74 0.92 

Collor-2 3 1.71 0.91 

RO 23 Lula-2 5 0.97 0.89 0.72 3.1 0.95 

Collor-2 24 0.92 0.89 

se 217 Lula-2 D 0.71 0.87 1.32 0.26 0.62 0.9 
Collor-2 13 0.95 0.66 0.25 0 .17 1.32 0.9 

ES 67 Lula-2 D 1.07 0.5 0 .56 0 .9 

Collor-2 20 0.84 1.53 0.36 0.81 

AL 97 Lula-2 -4 1.13 0.94 0 .59 0.48 1.25 0.52 0.9 

Collor-2 13 0.99 0.24 0.85 

t\M 62 Lula-2 D 0 .9 0.94 0.58 0.67 0.43 0.88 

Collor-2 17 1.01 0 .44 0.82 

TO 79 Lula-2 -3 1.07 0.76 0.97 0.78 0 .47 0.86 
Collor-2 17 0.9 0.36 1.04 0.79 

MA 136 Lula-2 D 0.98 1.11 0.94 0.87 0.47 0.83 

Collor-2 8 1.03 0.72 0.57 0.88 

SP 572 Lula-2 D 1.18 1.18 0.19 0.53 0.41 0.39 0.85 

Collor-2 1 1.02 0.82 0 .63 0.58 1.18 0.8 

MG 723 Lula-2 2 0.97 1.21 0.67 0.66 0.52 0.82 

Collor-2 19 0.91 0.64 0.13 0.36 0.81 

PB 171 Lula-2 D 0.78 0.83 0.38 0.61 0.75 
Collor-2 20 0.83 1.19 0.68 0.74 

GO 211 Lula-2 4 0.85 1.06 0.81 .. 0.29 0.75 

Collor-2 21 0.8 0.7 0.47 0.72 0 .68 

SE 74 Lula-2 1 0.94 0.8 0.29 0.34 0.69 

Collor-2 16 0.89 0.54 0.41 0.5 0.42 0.74 

PI 118 Lula-2 8 0.48 0.87 0.26 0.66 

Collor-2 6 0 .35 0 .74 0.6 0.66 0.64 0.67 

RS 317 Lula-2 -9 0.73 0.97 1.34 0.63 0.63 

Collor-2 13 1.31 0 .84 0.4 0.7 

RN 152 Lula-2 13 0.82 0 .2 1.19 0.44 0.57 0.56 

Collor-2 11 0.85 0 .6 0.6 0.66 0 .18 0.87 0.69 

BA 415 Lula-2 2 0.88 1.17 1.04 0.83 0.66 0.53 

Collor-2 15 0 .82 0.7 0.17 1.28 0.45 

CE 178 Lula-2 12 0.63 0.5 0.43 0.34 0.32 

Collor-2 34 0.5 0.29 1.25 0.35 

& ~ Estados, capitais ou municípios; • não incluídos; • • rejeitados pelo programa; D - menor que 1 % . 

Flpra 11 Cálculo das equaç6es de recreado múltipla 
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ENTREVISTA 

Entrevista concedida a Cássio Leite Vieira (Ciência Hoje/Rio) 

Elisaldo de Araújo Carlini, professor titular da Escola Pau

lista de Medicina (EPM), é conhecido não só por sua com

petência na área de psicofarmacologia, mas também pela 

luta de anos para estabelecer uma política nacional de me

dicamentos no Brasil. Mas agora ele cansou de esperar pe

las "providências oficiais" e adotou nova estratégia: 

''Pressão através da denúncia pública, criando uma indig

nação da sociedade". 

Carlini fez de seu depoimento um desabafo, em tom in

dignado. Não é para menos. No Brasil, o Ministério da Saúde 

se tornou um cartório a serviço da indústria farmacêutica; 

trocam-se os princípios ativos dos remédios sem o conhe

cimento da população; não há controle sobre o consumo de 

drogas psicotrópicas; autoriza-se a venda de medicamen

tos que foram proibidos há três anos, entre outras irregu

laridades. 

No último mês de julho, uma comissão formada pela So

cieda_de Brasileira de Vigilância de Medicamentos (Sobra

vime) - da qual Carlini é presidente -, Sociedade Brasi

leira para o Progresso da Ciência (SBPC), Conselho Fede• 

ral de Farmácia (CFF), Conselho Federal de Medicina (CFM), 

Associação Médica Brasileira (AMB) e Instituto de Defesa 

do Consumidor (ldec), encontrou o ministro Jatene para pro

por um plano de emergência para a área de medicamentos, 

com o objetivo de solucionar - ou ao menos minimizar -

parte dos problemas. Mesmo com a receptividade do mi

nistro da Saúde, a comissão emperrou num dos piores ma

les do país: a burocracia, para a qual Carlini receita seu re

médio. A seguir, leia a íntegra da entrevista. 

• Esta entrevista, feita na gestão do Dr. Adib Jatene , mantém-se atual devido 
à gravidade dos problemas que levanta. 
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Elisaldo 
Carlini 
Um remédio 
para o Brasil 

Q ual o desdobramento do encontro recente entre o mi
nistro jatene e a comissão que reuniu várias socieda
des médicas e científicas? 
Acho que nossas reivindicações caíram num vazio.- O mi

nistro Jatene, na última reunião do Conselho Nacional de Saúde, 
no último dia 4 de setembro, declarou que, para ter continuidade, 
uma comissão como a que propusemos não deveria ser governa
mental, mas independente. Sabemos que fora do governo essa co
missão não emplacaria suas decisões. A experiência absolutamente 
desastrosa da administração no setor de vigilância de medicamen
tos até a posse do atual ministro é prova disso, pois os pleitos da 
sociedade não foram considerados, mas faço questão de deixar cla
ro que até mesmo na gestão do ministro Jatene está havendo des
respeito à sociedade civil. 

O ministro Jatene foi receptivo às reivindicações? 
Gostaria também de ressaltar a confiança que temos no trabalho, 
na seriedade e na competência do ministro Jatene, mas mesmo ele 
tem esbarrado numa burocracia já cristalizada, numa tradição de nada 
fazer de inovador. Pior. Na área de medicamentos, se instalou uma 
cultura de que a vigilância sanitária existe para servir às indústrias 
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e não à população. A indústria é servida Por que esse número excessivo de atos? 
com rapapés e prontidão enquanto a so

ciedade civil é totalmente desprezada. 

Falo com indignação, porque a situação 

é para ficar indignado. Na reunião do 

Conselho Nacional de Saúde, em que as 

sockdades médicas e científicas reivin
dicavam ao ministro e ao próprio con

selho o fim da enorme quantidade de re

gistros e modificações de registros de 
medicamentos, a Secretaria de Saúde Sa

nitária respondeu, publicando no Diário 

Na área de medicamentos, 

se instalou um cultura de que 

Um laboratório, por exemplo, "X farma

cêutica Ltda." acrescenta " indús1 ria " ao 

seu nome. Tem que registrar tudo dl' 110-
vo, transferindo a titularidade do no111c· 

antigo para o novo. É claro que o labo

ratório que mudou de nome não fez is

so por questões de ordem médica ou far

macêutica e sim por questões comerciais. 

Outras vezes, é um laboratório que ven

de a marca para outro. Sabe-se até que 

a vigilância sanitária no 

Brasil existe para servir 

somente às indústrias e não 

à população. 

Oficial da União, de uma só tacada, 21 páginas com esses atos ad

ministrativos. Foram quase 700 de uma só vez, um total desrespei

to à sociedade. Por outro lado, nós temos conhecimento de que 

pedidos importantíssimos da sociedade civil e médica estão espe-
rando resposta. 

Que pedidos? 

Por exemplo, há meses várias entidades civis-científicas pedem pro-

Consumo de drogas para emagrecer (anfetaminas•) 

ANO 

1988 

1989 

TOTAL (em toneladas) 

7,78 

10,64 

EMPRESAS 

3,65 

6,08 

• Fenfluramina, fenproporex, mazindol , dietilpropiona. 

FONTE: E. A. CARLINI 

FARMÁCIAS 

4, 13 

4,56 

vidências contra certas farmácias de manipulação que vendem fór

mulas para emagrecer ditas "naturais", mas que na realidade con

têm substâncias que induzem dependência, anfetaminas e benzo

diazepínicos. Até hoje nada foi feito (ver tabela 1). Outro exemplo: 

em 22 de junho deste ano, a Secretaria de Vigilância Sanitária da 
Paraíba detectou que alguns hospitais daquele Estado usavam ace

tona para esterilizar instrumental cirúrgico. A acetona não serve pa

ra isso e o material cirúrgico, sem a adequada esterilização, é muito 

perigoso para a saúde pública. A Secretaria Nacional de Vigilância, 

em Brasília, foi notificada através de um fax que pedia instruções 

sobre o que fazer. Não responderam. No entanto, dão demasiada 
atenção a centcnas de atos administrativos, atendendo interesses ex

clusivos da indústria. 

O que são esses atos? 

São aprovações de novos medicamentos, registros de novas fórmulas 

terapêuticas, transferências de titularidade, registros de nova apre

sentação comercial, entre outros. 

O que é uma transferência de titularidade? 
Por exemplo, um laboratório detentor de uma marca vende-a para 

outro. Isso tem sido feito automaticamente pelo Ministério da Saú

de que não procura verificar se quem compra tem capacidade para 

fabricar. 

42 

certas empresas fazem deste tipo de co

mércio sua principal atividade. 

Então, o Ministério da Saúde funciona como um cartório? 

Exatamente. Ao mesmo tempo que transfere do antigo para o no

vo, tem que cancelar os registros antigos. Isso não tem sentido, só 

porque o laboratório coloca uma nova palavra em seu nome. Isso 

tem ocorrido com uma freqüência enorme. E nunca verificam se 

a venda está realmente sendo feita, ou seja, às vezes o medicamen

to nem está nas farmácias. 

Não há uma comissão para verificar se o laboratório tem condi -

ções de fabricar o medicamento comprado? 
Não. O outro procedimento feito é mudar o princípio ativo sem mu

dar o nome do remédio. 

E quais as implicações? 
O novo princípio ativo pode não ter o mesmo efeito que o anterior. 

Há possibilidade de reação alérgica ou contra-indicação? 

Há inúmeras possibilidades . Muitas pessoas , por exemplo, são mui

to sensíveis a antibióticos. Outras podem ter reações alérgicas. Por 

exemplo, existia um produto chamado Diepin que era um ansiolíti
co, indicado para quem sofre de ansiedade. Durante dez anos, ele 

foi vendido assim. De repente, este ano, ele muda, virou um anti

depressivo. E não se consegue saber qual o novo princípio ativo , 

porque o registro do Diário Oficial da União não traz a fórmula. É 

um outro medicamento, mas continua com o mesmo nome. Pior. 

Nesse caso, mudou até a classe terapêutica: de ansiolítico para anti
depressivo. 

E o que Jaz o atual Ministério da Saúde? 

No caso específico do Diepin, apenas atenderam o pedido da in

dústria para registrar uma nova apresentação comercial desse me

dicamento. Tinham que cancelar esse produto. Não poderiam manter 

o nome antigo com uma nova substância, porque um ansiolítico é 
uma droga que nada tem a ver com um antidepressivo. Esse último 
pode até fazer mal para pessoas com ansiedade. 

A sociedade tem como ter acesso a essas alterações? 

Não. Nunca recebi comunicado algum. Já foram alterados mais de 

300 princípios ativos nos últimos dez meses. De março a julho, eles 

alteraram 27 princípios ativos e só mudaram o nome de três (ver 
tabela 2). Na melhor das hipóteses, temos 24 produtos com nome 

antigo, mas com substâncias novas. 
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ENTREVISTA 

A população está usando um produto 

diferente sem saber? 

Sim. Não se sabe se é bom ou ruim, se 

é tóxico ou não. 

O governo tem medo de 

receber sugestões. 

tórios multinacionais, status de órgão 
técnico consultivo do Ministério da Saú

de. Ela já foi destituída dessa função? 

Não, mas estamos tentando tirar essas 

funções da Abifarma. 
E os médicos tomam·conhecimentodes

sas alterações? 

Não. Por lei, cada laboratório ou o Mi

nistério da Saúde deveria notificar todos 

os médicos do território brasileiro, as far
mácias brasileiras, informando que tal 

produto tem agora nova composição 

Registram produtos novos na 

base da improvisação e da 

incompetência. Não há outra 

explicação. 

Há um projeto de decreto do ano pas
sado, não? 

É um projeto do deputado Eduardo Jor

ge. Há também um parecer do deputa

do Sérgio Arouca, pesquisador da Fio

cruz, dizendo que a Abifarma deve ser 
química. Na realidade, nem essa é a melhor solução. Se a fórmula 

química muda, deve-se cancelar o produto e nome antigos e regis-

trar outros. 

Como é feita a aprovação de novos medicamentos no Brasil? 

Atualmente, não sei, mas certamente uma aprovação só poderia ser 

feita após cuidadosa análise por especialistas de reconhecida capa

cidade. 

Atos administrativos com medicamentos no Diário Oficial da União 
(março a julho de 1992) 

LANÇAMENTOS NO O. O. U. · 

Medicamentos: 647 

Cosméticos: 1.902 

Alimentos: I .304 

MEDICAMENTOS (129 LANÇAMENTOS POR MÊS) 

Modificação da fórmula do princípio ativo: 27 

Nova apresentação comercial: 42 

Transferência de titularidade: 38 

Nova denominação de produto: 3 

FONTE: E. A. CARLINI 

Não há organização? 
Não. Há uns quatro ou cinco anos, existia a Comissão Nacional de 

Avaliação Técnica de Medicamentos, Conatem, criada por esforço 

muito grande das pessoas ligadas às sociedades científicas, composta 

por 12 professores titulares de medicina, que analisavam e davam 

um parecer técnico gratuitamente para o ministério. A decisão po

lítica de lançar ou não o remédio cabia ao governo. Depois que o 

presidente Fernando Collor entrou, nunca mais essa comissão foi 

convocada. 

Ela ainda existe? 

Acho que foi desativada, dever ter havido um ato qualquer de can

celamento. A administração Collor não a viu com bons olhos. 

O decreto nº 38.324, de 19 de dezembro de 1955, concede à Abi

farma, associação que congrega quase exclusivamente os labora-

OUTUBRO DE 1992 

destituída dessas funções. 

Por que a Conatem, que trabalhava de graça para o governo, com 

profissionais de alto nível, não vingou? 

Acho que por causa da mediocridade. Parece que o governo tem 

medo de receber sugestões. Estão registrando produtos novos na 

base da improvisação e da incompetência. Não encontro outra ex

plicação. 

Confusão terapêutica: o caso do Bentyl" (diclclomina) 

1. PAPEL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 
Em 11 de junho de 1992, o Diário Oficial da União autoriza a transferên
cia de titularidade do Bentyl" gotas , que no Brasil é conhecido por 
"Bentinho" pelas crianças de rua. 

2. PAPEL DA INDÚSTRIA: 
Ainda em maio de 1992 , o novo "dono" já fazia propaganda do Bentyl" 
goras na Revista Farmacêutica Kairos, antes mesmo ela aprovação ela trans
ferência ele titularidade pelo Ministério da Saúde. 

3. PAPEL DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL OE SAÚDE: 
Pelo menos desde 1986, Bangladesh, Reino Unido, Noruega e Suécia res
tringem ou proíbem o uso cio Bentyl " goras, porque esse medicamento 
tem potencial de abuso e pode levar à morte por convulsão em crianças. 

FONTE: E. A. CAHLIN I 

Há possibilidade de os medicamentos com novos princípios ativos 
estarem matando pessoas no Brasil? 

Não só os novos como também os ant igos por má utilização. Não 

tenho a menor dúvida. Esse problema no Brasil está sendo tratado 

com um desrespeito muito grande , apesar da boa vontade do mi 

nistro Jatene. 

Então, o terceiro escalão continua mandando no Brasil? 

Pelo menos no Ministério da Saúde, não tenho dúvida. Por exem

plo , no último dia 6 de junho esse ministério autorizou a transfe

rência de titularidade do medicamento Bentil gotas. Um mês antes, 

o novo detentor da marca já fazia propaganda desse produto. É um 

escãndalo (ver tabela 3 ). 

Sem mesmo saber se a transferência seria aprovada? 

É. Um mês antes, a autorização é de junho; a revista , de maio. Pior. 
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Se houvesse um mínimo de vigilância sa

nitária, teriam verificado que, desde 86, 

as Nações Unidas advertem que o Bens 

til, em gotas, é muito perigoso . Bangla
desh, Noruega, Suécia, entre outros, res

tringiram ou proibiram o uso desse com

posto, porque ele tem potencial de abu

so e pode até causar morte por convul

são em crianças . Aqui, esse medicamen

to, conhecido nas ruas como "benti
nho", é usado por crianças de rua de vá-

Mas essas drogas são 

perigosas e se não houver 

controle rígido podem ir para 

o mercado negro. 

ciedade. Tem um outra coisa curiosa. O 

Brasil tem obrigação de controlar as dro

gas que causam dependência física . É 

uma obrigação ditada pelas convenções 

internacionais das quais o Brasil é signa

tário . O Brasil deve todo ano enviar ma
pas sobre o consumo de anfetaminas, 

morfinas etc. A Junta Internacional de 

Controle de Entorpecentes das Nações 
Unidas solicitou, no início deste ano, ao 

Ministério das Relações Exteriores e ao 

É preciso mais cuidado 

no controle. 
rios Estados. Mesmo assim, o Ministério 

da Sáude não o proíbe. No Brasil, não devia ser permitido nem que 

um laboratório vendesse a outro. Esse é só um caso típico. 

Há outros casos semelhantes? 
Denunciei um outro . Em agosto último, o Serviço Nacional de Vi

gilância Sanitária aprovou a mudança de titularidade de três tipos 

de um remédio chamado Parenzyme, analgésico, ampicilina e te

traciclina (ver tabela 4). Primeiro, misturar antibióticos com enzi-

Confusão terapêutica: associação com antimicrobianos 

1. Em 13 de dezembro de 1989, a Ofi cina de Trabalho para a Formula
ção de Política na Área de Antimicrobianos' publica, em seu relatório 
final , uma lista de associações que deveriam ser proibidas. Entre os re
médios, estava o Parenzyme ampicilina e o Parenzyme tetraciclina . 

2. Em 3 de agosto de 1992 , o Diário Oficial da União publica a aprova
ção de mudança de titularidade para o Parenzyme analgésico, Parenzy
me ampicilina e Parenzyme tetraciclina . 

* Constituída pela 0imed/SNVS e PCIH/SNDES 
H)Nl'E: E. A. C.:AR LINI 

mas é um absurdo terapêutico. Segundo, em 1989, uma comissão, 

com o nome de Oficina de Trabalho para a Formulação de Política 
na Área de Antimicrobianos, constituída pelo próprio ministério, 

solicitou a proibição de fabricação do Parenzyme ampicilina e te

traciclina. Participavam dessa oficina membros do Serviço Nacio
nal de Vigilância Sanitária. Quer dizer, o governo aprovou este ano 

o que havia proibido três anos atrás. 

Quais as medidas que a comissão que visitou o ministro Jatene 
pretende tomar daqui para a frente? 
Vamos pressionar, denunciar. Eu, como presidente da Sociedade 

Brasileira de Vigilância de Medicamentos, já estou fazendo isso, por

que cansei de esperar por providências oficiais. Há mais de um ano, 

tentamos convencer o ministério dessas irregularidades . Antes mes

mo da administração atual. Temos o apoio do ministro Jatene e do 
segundo escalão. O próprio secretário executivo do ministério está 

tentado ajudar. 

Então, qual a solução? 
Pressão através da denúncia pública, criando uma indignação da so-

44 

Ministério da Saúde o despacho urgente 

do formulário ainda dé 1991. 

Estamos atrasados um ano com a planilha? 

Estamos mais atrasados, porque há queixas de que a de 1990 tam

bém não foi enviada. Isso nos causa vergonha, porque nós, da Es

cola Paulista de Medicina, somos um centro brasileiro de informa
ção de drogras psicotrópicas, sob a sigla de Cebrid. Somos creden

ciados pela Organização Mundial de Saúde. Temos obrigação social 

de contribuir com essas coisas. É minha função aqui, não como pre

sidente da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, mas 

como professor titular da escola. Há anos, estamos tentanto fazer 

um convénio gratuito com o Ministério da Saúde. Se eles não têm 
capacidade de fazer essas planilhas, nós poderíamos fazê-las. Faría

mos a análise dos dados e enviaríamos as planilhas prontas para a 

ONU. Só recebi parte dos dados de 1990. Mas o governo quer assi

nar um convénio em que não poderíamos usar esses dados para na

da. Até já concordamos com essa cláusula, para evitar mais demo

ra. O governo não tem o direito de esconder dados sobre medica
mentos. Eles são públicos. 

Por que o governo não quer divulgar esses dados? 
Não sei qual o motivo, mas essas drogas são perigosas e se não hou

ver controle rígido podem ir para o mercado negro. Não estou que

rendo levantar suspeitas, mas é preciso mais cuidado no controle. 

Pode haver um mercado negro de psicotrópicos no Brasil? Tem gen
te lucrando com esse tipo coisa? 
Pode, o que seria lamentável. Mas, veja, mais da metade das farmá

cias, obrigadas a mandar os mapas de consumo todos os anos, não 

mandou nem as de 1990, assim tudo pode estar acontecendo. 

E não há pressão, exigências do ministério? 
Nenhuma. Poderíamos fazer isso de graça, mesmo assim eles não 

mandam. Isso é uma informação importante. Um centro de infor

mação sobre drogas pSicotrópicas como o nosso tem que ter isso. 

Esses dados não podem ser segredos. Têm que ser publicados para 

o mundo. A Organização Mundial da Saúde pede e publica anual
mente relações desse consumo para o mundo inteiro. Por que o Bra
sil não faz isso? Mas ainda temos esperança que, apesar do emperra

mento de toda a burocracia, o convénio ainda venha a ser assinado. 

Há uma denúncia n;iuito séria contra o Brasil. A Junta Interna

cional de Controle de Entorpecentes da ONU, na mesma carta en
viada aos dois ministérios brasileiros, denunciou que a Bayer da 
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destruída. Acho que se perdeu no serviAlemanha exportou 1.250 quilos de me

tilfenobarbital, mas o Brasil nunca acu

sou a entrada dessa droga. O que teria 

acontecido com essa droga? 

Há cinco anos, o Boletim de 

Estudo de Dor no Câncer 

ço público a noção de cidadania e patrio

tismo, que são importantes. Acho que es

se pessoal não está trabalhando em prol 
da coletividade, até porque o governo 

Collor desmantelou a máquina pública e 

destratou o funcionalismo . Assim, pelo 

menos no campo dos medicamentos, a 

máquina pública foi atraída por um seg

mento que é extremamente sedutor, ex
tremamente poderoso, que é a indústria 

Esse fato é verdadeiro. Não sei o que 
aconteceu. com essa droga . Aliás, nem o 

ministro da Saúde sabe . É o que eu disse 

há pouco: não havendo controle falta 
informação. 

denunciou internacionalmente 

que o Brasil deixa seus 

doentes cancerosos morrerem 

Especialistas internacionais e a própria 
ONU estão preocupados com a peque-

em agonia. 

na quantidade de morfina que o Brasil importa para aliviar a dor 

de cancerosos, não? 
Há cinco anos, o Cancer Pain Bulletin [Boletim de Estudo de Dor 

no Câncer] denunciou internacionalmente que o Brasil deixa seus 

doentes cancerosos morrerem em agon ia. O governo brasileiro não 

autoriza ou estimula o fornecimento de quantidades suficientes de 

morfina para fins médicos. 

O Brasil importa de 1 O a 80 quilos de morfina por ano para uma 

população de cerca de 1 70 milhões. Essa quantidade é irrisória? 

Sim, é muito pouco. Mas ao mesmo tempo que autoriza essa pe

quena quantidade para fins médicos, o governo brasileiro autoriza 
sistematicamente a importação de três toneladas de morfina para 

outros fins. 

Quais fins? 
Esse é um grande mistério. Ninguém sabe para que serve essa mor

fina. Por exemplo, pode-se transformar morfina em codeína para 
se fazer xarope contra a tosse. Mas o Brasil importa codeína aos mon

tes, como produto finalizado. A morfina pode ser também transfor

mada em heroína, droga de alta dependência. Não estou dizendo 

que isso é feito. Quero deixar claro que não estou acusando nin

guém, mas é preciso uma explicação oficial. 

Mas há possibilidade dessas três toneladas estarem alimentando 

um mercado negro? 

Exatamente. No ano passado , o governo brasileiro foi acusado pelo 

governo alemão e o governo norte-americano de ser rota de heroí

na para esses países. 

O Brasil tradicionalmente não tem heroína .. 
Sim. O uso de heroína no Brasil é praticamente zero. 

Então, essa quantidade importada poderia estar alimentando o 

mercado externo e não o interno? 
Sim. A morfina pode estar sendo transformada e indo para fora. Pa
ra isso , o governo brasileiro tem que dar uma resposta. Isso não é 

uma acusação, mas sim um pedido de informações que eu já fiz pe

lo menos umas três vezes para o Ministério da Saúde neste último 

ano . Não só não me dão como não aceitam que a gente organize 

os documentos para dar as respostas a eles. 

Se o ministro Jatene é receptivo, por que esse tipo de coisa acontecei' 
É que a máquina dos ministérios brasileiros está toda enferrujada, 

OUTUBRO DE 1992 

farmacêutica. Segurtdo os dados oficiais, 

que conseguimos com o ex-ministro Borges da Silveira, em 1989 

hav ia um estoque de 4.021 quilos de ansiolíticos benzodiazepíni

cos para uso médico, mas, na verdade, foram consumidos 8.930 

quilos. 

Então apareceram quatro toneladas de algum lugar? 

Deve ser entrada clandestina. 

Pode haver tráfico? 

Sim, pode haver de tudo. Isso não desperta reação alguma por par

te do Ministé rio da Saúde. Já denunciamos isso inúmeras vezes. 

O Brasil tem uma política de medicamentos? 

Nenhuma, é um desleixo total. O exemplo mais típico é o modo 

como o Ministério da Saúde autoriza a importação de 1 O a 80 qui

los de morfina para um uso mui to importante, quantidade totalmente 

insuficiente, e ao mesmo tempo libera a importação de três tonela

das que não se sabe para que servem. Isso é política? É a ausência 
de política. 

A curto prazo qual seria a solução? 

Nossa proposta é uma comissão realmente poderosa, formada pela 

SBPC, AMB, CFF, CFM, Sobravime e Idec, que procurasse estabele

cer um programa de política de medicamentos. Teríamos que fazer 
uma revolução imediata. Há falta crónica de produtos importantes, 

essenciais no Brasil. Toda semana falta um deles. A solução seria 

criar imediatamente um banco de insumos farmacêuticos, espécie 
de banco regulador. 

Como funcionaria? 
Por exemplo , um laboratório oficial ou particular vai fabricar de
terminado produto que é importante. Se falta matéria-prima, ele vai 
ao banco de insumos e se abastece. O papel da comissão seria veri

ficar se o laboratório usou mesmo a quantidade comprada. Inclusi
ve, esse banco de insumos teria lucro. Venderia com um sobrepre

ço qualquer para garantir seu funcionamento, mas ainda assim sai
ria bem mais em conta do que se verifica hoje nos preços dos me

dicamentos. 

Seria governamental? 
Não, para não virar um instrumento de politicagem barata. Teria 

que ser um banco dirigido por uma comissão mista, com repre

sentantes das sociedades médicas, do governo e da indústria. Es

ses medicamentos deverão ser os da Relação Nacional de Medica-
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vermos, serei a favor do reconhecimenmentos Essenciais, fe ita pela Central de 
Medicamentos . 

Todos os países to de patentes. Todos os países fizeram 
isso. A Alemanha e o Japão só passaram 

a reconhecer as patentes quando suas in

dústrias desenvolveram medicamentos. 

Agora, não se pode lançar fa lsos argu

mentos em re lação a isso. Por exemplo, 

fa la-se que o reconhecimento de paten
tes vai prej udicar o rendimento científi

co e tecnológico do país. Discordo. Vi

vemos há mui to tempo sem patentes e 

Quantos itens tem essa relação? 

Cerca de 400. 
fizeram isso. 

A _Alemanha e o Japão 
Para todas as doenças? 

Praticamente todas. São raras as exce

ções. Se o laboratório "X" não estives

se produzindo um determinado medica
mento por não ter determinada substân

cia , poderia comprá-lo nesse banco de 

só reconheceram patentes 

quando suas indústrias 

desenvolveram medicamentos. 

insumos. Se não o fizesse , estaria cometendo um crime . 

Qual o outro passo dessa política? 

Não podemos ficar dependentes da importação de uma relação de 
medicamentos essenciais. Podemos fabricá- los aqui. O país tem ca

pacidade tecnológica para uma boa copiagem. Com poucos milhões 

Confusão terapêutica: o caso Diepin • 
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Diepin 
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de dólares, poderia se desenvolver em vários lugares do Brasil ca

pacidade para fabr icar esses cerca de 400 medicamentos. Em dois 

ou três anos, poderíamos ser independentes nessa área. Temos ca

pacidade técnica para criar recursos humanos. A Codetec, de Cam
pi nas, já desenvolveu capacidade para fabricar duas ou três deze

nas desses insumos básicos. Tenho certeza de que se houvesse von

tade política, em dois ou três anos nós seríamos capazes de fabri
car, para o nosso consumo interno, todos os medicamentos essen

ciais. 

Todos os 400? 
Exato. O terceiro passo, mais demorado, é a inovação fa rmacológi

ca, descoberta de novos medicamentos. Isso só poderia ser feito 

com um projeto de cinco a dez anos, no mínimo, associando o Mi
nistério da Educação, o Ministério da Saúde, o CNPq, a Capes e a 

comunidade cient ífica. Acho que a SBPC deveria fazer um progra
ma nesse sent ido. 

A indústria farmacêu tica nacional vai ter que enfrentar o proble

ma das patentes. A Sobravime tem alguma posição sobre esse 

assunto? 
A Sobravime, como tudo que é polêmico, não tem uma posição fi

nal. Pessoalmente, sou contra as patentes, por uma questão muito 
cínica. O Bras il não tem co isa alguma para patentear. O d ia que ti-
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isso não ajudou a desenvolver nossa in

dústr ia farmacêutica. Ao contrário, ela ficou sem vontade alguma 

de reagir, progredir. Com ou sem patentes, podemos ter desenvol
vimento científico. Por exemplo, teoricamente, os medicamentos 

similares, fabr icados por laboratórios brasileiros que compram a 

matéria-prima de países que não reconhecem patentes, deveriam ser 

mais baratos que o produto fabricado pelo detentor da patente. Não 

Confusão terapêutica: exemplo de um laboratório 

Em 26 meses, de 26 de dezembro de l 989 a 4 de março deste ano, o 

Diário Ofic ial da União publicou 120 atos admin istrativos (cerca de 4,6 

atos por mês) de um só laboratório. Foram 46 modi ficações de fórmu las 

ou princíp ios at ivos, 16 tra nsferências de titularidade e quatro novas de

nominações de produtos, entre outros. 

FONTE: F. . A. CARLINI 

é o que ocorre. Com mui ta freqüênc ia, o preço do detentor da marca 

é mais baixo que o dos laboratórios que trabalham com similares. 

Então, não há disparidade entre os preços dos que têm a patente 

e dos que pirateiam? 
Não. Inclusive, os que não detêm a marca vendem às vezes bem 

mais caro. 

As indústrias multinacionais alegam que gastam milhões de dóla

res para desenvolver um tipo de produto que muitas vezes acaba 

pirateado pelas indústrias farmacêuticas brasileiras. O senhor acha 
isso válido? 

Acho válido, por isso é que fa lei que minha razão é cínica . É uma 

razão não-ética, baseada no que eu vi, no cinismo de outros países 
que fizeram o mesmo . Sei que isso é p ira tear, é explorar o trabalho 

dos out ros, mas muitos outros países fize ram assim. 

É como a reserva de mercado para a informática, que m uitos paí

ses praticaram, mas, na vez do Brasil, todos criticaram? 
Exato. Agora do ponto de vista pessoal, se um dia eu fizesse uma 

descoberta no meu laboratório, gastando o dinheiro público e meu 

tempo, e soubesse que lá fo ra estão copiando, fica ria louco da vi
da. Então, reconheço a razão do outro lado, mas estou agindo cini
camente, tal qual o cinismo deste mundo. 

VOL. 15/ N? 85 Cl~NCIA HOJE 



OPINIÃO 

E m final de 1985, 
Celso Furtado, então 

representante do Brasil 
junto à Comunidade 
Econômica Européia, 
escrevia em Ciência 
Hoje (n~ 4, Suplemento, 
p. 12): "Poucos brasileiros 
têm uma idéia clara do 
que ocorreu ao nosso país 
com a acumulação desse 
estoque de dívida 
externa", assinalando o 
elevadíssimo preço social 
que a economia do país 
pagava para se ajustar 
internamente à 
transferência de recursos 
para o exterior. Agora, 
sete anos passados, o 
quadro internacional e 
nacional se agravou. Em 
razão do desequilíbrio da 
economia dos Estados 
Unidos, mais da metade 
das disponibilidades da 
poupança internacional é 
drenada para esse país. 
Com sua longa experiência, 
inclusive como ministro 
de Planejamento (durante 
o governo João Goulart}, 
Furtado adverte que muito 
provavelmente a crise 
norte-americana persistirá 
por alguns anos. E 
pergunta: ''Como 
preservar nossa identidade 
cultural e unidade 
política em um mundo 
dominado por grupos 
transnacionais que fundam 
seu poder no controle da 
tecnologia, da informação 
e do capital financeiro?" 

OUTUBRO DE 1992 

A ORDEM MUNDIAL 
EMERGENTE E O BRASIL 

Celso Furtado 
Economista 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
Se pretendemos captar o sentido das trans

formações que sinalizam o perfil da realida

de mundial emergente neste fim de século, 

convém realizar um esforço de globalização 

tendo em conta os seguintes pontos: 

1. O desequilíbrio estrutural da econo
mia dos Estados Unidos, que já se prolonga 

por mais de um decênio - em razão do qual 

parte significativa da poupança dos demais 

países é drenada para financiar dispêndios 

correntes da população norte-americana - , 

muito provavelmente persistirá por alguns 
anos. A solução que venha a ser dada a esse 

problema pesará seriamente na configura

ção futura da estrutura de poder mundial. 

O declínio dos Estados Unidos como cen

tro hegemónico que se acentua no fim da 

Guerra Fria abrirá uma fase de reacomoda
ção de forças com reflexos difíceis de pre

ver na área latino-americana, a qual atravessa 

um período de crise de suas estruturas po

líticas. 

2. O segundo fator de incerteza a ter em 

conta é o amplo processo de reconstrução 
das economias do leste europeu, as quais 

continuarão a absorver parte da poupança 

gerada pelos demais países sem que tenham 

possibilidade de remunerar adequadamente 

esses capitais, o que contribui, com o dese

quilíbrio da economia norte-americana, para 
manter elevadas as taxas de juros e retardar 
o desenvolvimento do Terceiro Mundo. 

3. Independentemente das mudanças na 

configuração da estrutura do poder políti

co mundial, prosseguirá a realocação de ati

vidades produtivas, provocada pelo impacto 
das novas técnicas de comunicação e trata

mento da informação , o que tende a con

centrar em áreas privilegiadas do Primeiro 

Mundo as atividades criativas, inovadoras ou 

simplesmente aquelas que são instrumento 
de poder. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
4. Prosseguirá o avanço das empresas 

transnacionais graças à crescente concentra

ção do poder financeiro e aos acordos no 

âmbito do GATT sobre patentes e controle 

de atividade intelectual , o que não poderá 

deixar de contribuir para aprofundar o de
sequilíbrio Norte-Sul. 

5. Tudo aponta, por conseguinte, no 

sentido do debilitamento dos sistemas na

cionais, circunscrevendo-se as atividades es

tatais às áreas sociais e culturais e tendendo 

os Estados, marcados por acentuada hete

rogeneidade cultural ou económica, a desar

ticularem-se. As forças tendentes a interna

cionalizar os circuitos económicos, financei

ros e tecnológicos continuarão a operar para 

afrouxar os vínculos de solidariedade his
tórica que unem, no quadro de uma nacio

nalidade, populações marcadas por acentua

das disparidades de níveis de vida. 
6. A atividade política internacional pri

vilegiará a abordagem dos problemas liga

dos à preservação do meio ambiente, à er

radicação da fome e das enfermidades con

tagiosas, e à manutenção da paz. Na esfera 

económica, tenderão a prevalecer as ativi
dades internacionalizadas, as quais balizarão 

o espaço a ser ocupado por atividades não 

competitivas e informais. A importância re

lativa destas últimas definirá o grau de sub

desenvolvimento de cada região: áreas de

senvolvidas e subdesenvolvidas estarão as
sim estruturalmente integradas. 

7. A estrutura internacional de poder 

continuará sua evolução para assumir a for

ma de grandes blocos de nações sedes de 

empresas transnacionais que dispõem de ri

co acervo de conhecimentos e pessoal capa
citado. O intercâmbio internacional de ser

viços, particularmente financeiros e tecno

lógicos, crescerá em detrimento do de bens 

tradicionais. Na dinâmica desse sistema, pre-
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valecem as forças tendentes a reproduzir a 

atual clivagem desenvolvimento-subdesen
volvimento. Para escapar a esse sistema de 

forças que se articulam planetariamente, será 

necessário que se conjugue uma vontade po

lítica fundada em amplo consenso social 

com condições objetivas que poucos países 

do Terceiro Mundo reúnem atualmente. 
Convém refletir sobre esses ajustamen

tos estruturais globais em curso de realiza

ção se pretendemos delimitar o espaço den

tro do qual deveremos fazer nossas opções 

históricas, sem perder de vista que somos 

ainda um país em construção. Como preser
var nossa identidade cultural e unidade po

lítica em um mundo dominado por grupos 

transnacionais que fundam seu poder no 

controle da tecnologia, da informação e do 

capital financeiro? 

Mas, antes de tudo, devemos refletir so
bre a natureza da crise que nos arrastou a 

um marasmo que se prolonga por mais de 

um decênio. Crise que interrompeu a for

mação de nosso sistema económico nacio

nal quando ainda não havíamos alcançado 

autonomia suficiente para atravessar com 
êxi to mudanças bruscas na conjuntura in

ternacional como as que agora conhecemos. 

Devemos nos deter sobre a natureza da cri

se provocada por essas mudanças, crise que 

não poderá ser debelada sem um esforço 

considerável de superação dos anacronis
mos que marcam nossas estruturas econó

micas e sociais. 

Com efeito , o Brasil vive uma crise que, 

por sua amplitude e profundidade, não tem 

precedentes na história do país. Essa crise 

teve seu ponto de origem nas relações ex
ternas, económicas e financeiras, e somen

te poderá ser superada mediante drásticas 

medidas de aj ustes estruturais de dimensões 

comparáveis às que conhecemos por oca

sião da abolição da escravatura. 
Para situar-se diante de uma problemá

tica tão complexa, convém relembrar coi

sas elementares, particularmente em relação 

às contas externas do país. 

No correr do período 1980-1991, o 

quantum (volume físico) das exportações 
brasileiras cresceu 84 % , crescimento que foi 

parcialmente anulado pela baixa de 14% no 

preço unitário dessas exportações. Ora, no 

mesmo período, o índice dos valores uni

tários das exportações cresceu em 6%, o 

que significa que um quinto do valor das ex
portações se perdeu em razão do compor-
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tamento adverso dos termos do intercâm

bio externo. 

Dado o peso da dívida externa, inflada 

pela elevação das taxas de juros internacio

nais no final dos anos 70, as importações ti
veram que ser drasticamente comprimidas . 

No mesmo decênio em que o quantum das 

exportações aumentava em 84%, o das im

portações foi reduzido em 13 % , para abrir 

espaço ao pagamento do serviço da dívida 

externa, cujo refinanciamento foi brutal
mente interrompido a partir da moratória 

mexicana de 1982. 

O mais grave é que o 
problema foi 
grosseiramente 
simplificado, 
pretendendo-se ignorar 
a responsabilidade do 
setor financeiro 
internacional. 

Uma contração tão brutal das importa

ções, numa economia em que estas são prin

cipalmente constituídas de insumos de di

fícil substituição e de bens de capital, teria 
que traduzir-se em elevação dos preços re

lativos destes últimos e, a fortiori , em re

dução dos investimentos e baixa na taxa de 

crescimento da produção de bens e servi
ços. Uma economia que absorvia recursos 

externos em montante correspondente de 

2 a 4 % do PIB passou a exportar recursos 

reais em quantidade correspondente a 3 ou 

4% desse mesmo PIB. As conseqüências se

riam de fácil previsão: redução da taxa de 

investimento de 22-23% do PIB para 16%, 

queda brutal da taxa de crescimento e for
te pressão in tlacionária. 

A situação do Brasil se assemelha à de um 

país que houvesse perdido uma guerra -

a brusca elevação das taxas de juros do fi

nal dos anos 70 e o corte abrupto dos cré

ditos externos no começo dos anos 80 po
dem ser assimilados a uma agressão exter

na - sem que sua população fosse adequa

damente informada e, menos ainda, mobi

lizada para aceitar os dolorosos ajustamen

tos estruturais que se impunham. Na ausên

cia de uma política de ajustamento com ba
se e consenso, estes ajustamentos tiveram 

de ser realizados mediante inflação, desem

prego, concentração de renda, vale dizer, 

com o máximo de custo social. 

O mais grave é que o problema foi gros

seiramente simplificado, atribuindo-se ao Es
tado as causas de recessão, e pretendendo

se ignorar a responsabilidade do setor finan

ceiro internacional. Ora, foi este último que 

criou as facilidades de endividamento e 

locupletou-se com as brutais elevações das 

taxas de juros. 
Não se trata de uma crise cíclica, uma 

clássica purga recessiva capaz de revigorar 

o sistema económico. Trata-se de um pro

cesso de desmantelamento do sistema eco

nómico sob pretexto de aumentar seu grau 

de integração na economia internacional. 
Não devemos perder de vista que o sistema 

económico brasileiro ainda estava em for

mação quando teve início a crise que nos 

atingiu em cheio no início dos anos 80. No 

mundo que aí está, dominado por empre

sas transnacionais de âmbito planetário, aso
brevivência dos sistemas económicos nacio

nais é cada vez mais problemática. Portan

to, o que está em jogo é nosso destino co

mo nação dentro do novo recorte político 

mundial que se desenha. Nesse quadro de 

incertezas, os Estados nacionais continuarão 
a ter um papel decisivo na definição dos ru

mos que tomará a história de cada povo. 

É certo que já não se pode desconhecer 

que a crise da economia brasileira tem sua 

causa mais profunda num desequilíbrio que 

não poderá ser corrigido sem uma definição 
e redistribuição da carga fiscal , o que não 

é factível sem um novo pacto social ou al

go que aponte nessa direção. 

O que muitos procuram ocultar é que a 

origem desse desequilíbrio está na explosão 
da dívida externa criada pela inusitada ele
vação das taxas de juros do final dos anos 

70. Ora, essa elevação não se explica sem 

o desequilíbrio da economia dos Estados 
Unidos, em razão do qual mais da metade 

das disponibilidades da poupança interna

cional é drenada para esse país. Que a car
ga do serviço da dívida haja sido transferi

da para o setor público, aliviando as empre

sas privadas, é um fato que encontra expli

cação na tradição brasileira de socialização 

de perdas provocadas pelas crises cambiais, 

raiz da inflação inerente à nossa vida eco

nómica. A transferência para o Estado dares

ponsabilidade total pelo serviço da dívida 

tornou imprescindível uma ampla reforma 

fiscal, sem o que esse Estado está incapaci

tado para exercer suas funções ali onde ele 
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é insubstituível. De tudo isso resultou que 

o setor público passou a absorver parte subs

tancial da poupança privada e foi arrastado 

a assegurar a estas as elevadas taxas de ju

ros que contribuem para aprofundar a con

centração da renda e para estimular as ati
vidades especulativas em detrimento dos in

vestimentos reprodutivos. Dessa forma, de
sequilíbrio externo, recessão, concentração 

da renda e déficit fiscal são elementos de um 

círculo perverso de causalidade que se auto
alimenta. Para dele escapar, faz-se necessá
rio um novo pacto social que viabilize um 

amplo trabalho de reconstrução de nossas 
estruturas económicas e sociais. 

Para que o novo pacto social se torne viá

vel, é indispensável que comecemos por nos 

colocar de acordo sobre o montante dos re
cursos a transferir para o exterior como ser

viço da dívida externa e sobre a forma de 

captar esses recursos, vale dizer, sobre adis

tribuição da carga fiscal adicional daí decor

rente. O Congresso Nacional e a sociedade 

em geral teriam de deb:i•~r amplamente es
sa matéria, partindo do princípio de que no 
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quadro internacional que se apresenta atual

mente não nos resta senão negociar com os 

credores em posição extremamente desfa

vorável. O sacrifício requerido da popula

ção - correspondente a um mínimo de 3 % 

do PIB - teria de assumir a forma de item 

autónomo no orçamento federal, num pla

no plurianual de dispêndios financiado por 
impostos que incidam sobre a riqueza mo

biliária e imobiliária das pessoas físicas. Mas 
nenhum pacto social terá abrangência e le

gitimidade enquanto o Estado continuar a 

financiar seus dispêndios com inflação e a 

favorecer o capital especulativo assegu
rando-lhe taxas de juros exorbitantes . Are

forma fiscal que permita estancar a inflação 
também deverá ser utilizada para redirecio

nar os gastos públicos dentro de uma nova 

visão do desenvolvimento e da modernida

de que tenha em conta os limites ecológi

cos do crescimento económico e vise, aci

ma de tudo, satisfazer as necessidades bási
cas do conjunto da população e enriquecer 

o património cultural do país. 
E não esqueçamos que, nas grandes cri-

ses vividas pelos povos nos tempos moder

nos, a tarefa mais difícil cabe ao Estado que, 

sendo o principal instrumento da obra de 
reconstrução a realizar, terá ele mesmo de 

ser concomitantemente reconstruído . É um 

esforço hercúleo que cabe exigir da socie

dade, o qual será tanto mais penoso quan

to maior e mais prolongada for a transferên

cia unilateral de recursos para o exterior im
posta pelos credores. Devemos reconhecer 

que perdemos uma guerra e que os vence

dores nos vêm impondo as condições de 

uma paz cartaginesa. Resta saber se seremos 

capazes de sobreviver preservando a unida

de nacional. Uma estratégia de sobrevivên
cia não deve ignorar o objetivo principal 

que perseguimo~. 

O desafio que nos cabe enfrentar é o de re

construir nossas estruturas dentro de um mun

do que está, ele mesmo, em rápido processo 

de transformação estrutural. E não podemos 
perder de vista que, se nos deixamos arrastar 

pelo processo de internacionalização sem um 
projeto próprio, dificilmente preservaremos 

nossa unidade como povo e como nação. 
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Aidéia de que é 
servindo ao setor 

produtivo que a 
universidade brasileira 
encontrará seu caminho 
e colocará o país na 
rota da chamada 
'integração 
competitiva' é 
frontalmente 
descartada neste 
artigo. Para seus 
autores, que defendem 
Irrestrita liberdade de 
ensino e pesquisa no 
ambiente universitário, 
o estreitamento de 
vínculos com o 
segmento empresarial 
implicará o 
direcionamento das 
investigações 
científicas para setores 
de alta aplicabilidade, 
sacrificando o 
compromisso da 
instituição com a 
universalidade do 
saber. Os centros de 
tecnologia seriam, 
segundo eles, a ponte 
ideal para mediar as 
relações entre o setor 
privado e a 
universidade. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
As formas potenciais de cooperação entre 

a universidade e o setor produtivo, o lugar 

dessa re lação nas instituições de ensino su

perior - e seu impacto sobre as atividades 

acadêmicas - e a transferência de tecnolo

gia são as questões discutidas aqui, a partir 
de uma perspectiva coerente com os prin

cípios que norteiam a vida universitária. 

O governo Collor elegeu como paradig

ma para o desenvolvimento a chamada in

tegração competitiva. Mas a abertura da eco

nomia com vistas à concorrência no mer
cado internacional requer, como se sabe , a 

modernização da estrutura produtiva . À uni

versidade caberia transferir tecnologia para 

a iniciativa privada através da prestação de 

serviço. Começam a surgir financiamentos 

para ciência e tecnologia (c&t) destinados a 
empresas que repassariam recursos às uni

versidades que atendessem suas necessida

des. Essa estratégia tem encontrado resso

nância até mesmo nas agências de fomen

to, que, diante da escassez de recursos, ten

dem a guiar-se cada vez mais por critérios 
baseados no retorno de investimentos. 

A industrialização nacional, calcada na 

substituição de importações, teve no esta

do seu principal agente viabilizador. O se

tor produtivo privado nacional foi, ao lon

go de décadas, apoiado por um conjunto de 
políticas que incluíam, entre outras medidas, 

crédito fácil , incentivos fiscais, reserva de 

mercado, preços e tarifas públicas contro

lados e política salaria l de contenção. As ex

portações alcançavam volumes expressivos 

à custa sobretudo de mecanismos de apoio 
altamente subsidiados, caracterizando uma 

competitividade espúria e não autêntica. 
As recentes transformações na ordem 

econômica mundial , provocadas pela revo

lução tecnológica, deslocaram o eixo do de

bate sobre o desenvolvimento da competi-

ção baseada em vantagens comparativas es

táticas, a exemplo dos recursos naturais 
abundantes, para a competitividade cons

truída a partir de vantagens comparativas di

nâmicas, como a tecnologia da informação. 

A competitividade baseia-se hoje na inova

ção tecnológica e na rápida capacidade de 

incorporação de novas técnicas . Seria de se 
esperar, então, que o setor produtivo nacio

nal investisse fortemente em pesquisa e de

senvolvimento (p&d). Isso, no entanto, não 

ocorre. Mesmo nos setores de exportação 

de aves, açúcar, laranja e soja - entre ou

tros em que o Brasil tem tradição -, a pro
dutividade é baixa se comparada aos pa

drões internacionais. 

O que se quer discutir , portanto, é o de

senvolvimento de mecanismos que levem 

o setor produtivo nacional a investir recur

sos próprios em p&d, sem contar apenas 
com repasses do governo. Assim, a política 

estatal para o setor precisa orientar-se por 

critérios de seletividade que preservem o 

significado do gasto público. Do contrário, 
o programa de modernização corre o risco 

de constituir-se em um simples canal de 
apropriação privada dos limitados recursos 

governamentais alocados nas áreas de c&t. 

A un iversidade desfruta de amplo reco

nhecimento social e há um razoável 

consenso de que cm muitas de suas áreas re

pousa o que há de melhor em matéria de 

competência instalada no país. No momemo 

em que a crise econômica se torna mais agu
da, em que cresce a pressão pela moderni

zação do país e em que se estabelece a ne
cessidade de rápida incorporação pela in

dústria dos conhecimentos gerados cm ins

tituições públicas de nível superior, a uni

. versidade é chamada a participar da busca de 
soluções para os problemas do setor produ-
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livo. Recursos do setor privado para docen

tes vêm crescendo nos últimos anos. Na me

dida cm que o mercado se torna mais com

petitivo, a busca de espaços onde há acú

mulo de conhecimento é um desdobramen
to natural da ansiedade pela apropriação de 

pré-investimentos que melhorem a perfor

mance das empresas. O desafio é criar me

can ismos que viabilizem - com adequada 

remuneração - a canalização do know-how 

dessas instituições para a esfera produtiva . 

Essa visão é hoje um consenso entre se

tores do governo envolvidos na formulação 

de uma política industrial para o país e lide

ranças empresariais. Reflete uma leitura ex

terna cio papel ela universidade e revela uma 

visão instrumental ela instituição, desconhe
cendo a essência de sua vocação. O papel ela 
universidade é gerar e transmitir conheci

mento, e seu compromisso com a universali

dade cio saber deve ser visto numa perspec

tiva diacrónica . Decorre daí o princípio ela 

autonomia , fundamental para que seus obje
tivos sejam alcançados. A liberdade de en

sino e pesquisa é um requisito indispensável 

ao desenvolvimento da atividade académica. 

Para que a universidade cumpra seu papel, 
é preciso que as atividades de ensino e pes

quisa sejam tratadas de forma privilegiada, 

cabendo à extensão o papel de âncora da 

instituição no contexto social. Do desenvol

vimento equilibrado dessas três áreas depen

de o crescimento da universidade. 

As atividades de ensino de graclução e 

pós-graduação têm nitidez, embora já apre

sentem pontos de interseção com a pesqui

sa e a extensão. As atividades de pesquisa 
b;ísica , por estarem desvinculadas da expec

tati va de resultados imediatos , são também 
facilmente demarcáveis. A pesquisa aplica

da, no entanto, constitui-se, juntamente com 

a extensão, em campo de múltiplos equívo

cos. Essas confusões ameaçam prejudicar a 

pesquisa e a própria universidade. 

A crescente pressão visando o direciona
mento das investigações científicas para se

tores de 'alta aplicabilidade' encerra uma sé

rie de problemas , cuja explicitação é urgen

te, sob pena de determinadas instituições de 

ensino superior ultrapassarem o pon to de 

não-retorno no estreitamento de seus vín
culos com o segmento empresarial. A men

cionada pressão se dá através da administra

ção e do direcionamento do fluxo de recur

sos financeiros. Os recursos orçamentários 

no âmbito da universidade em custeio e capi-
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tal são irrisórios. O sistema paralelo de apoio 
à c&t, baseado no CNPq, na Finep e nas fun

dações estaduais de àmparo ã pesquisa , vem 

enfrentando dificuldades para garantir os 

montantes e fluxos de recursos aportados. 
A aproximação entre o setor produtivo 

e a universidade passa -a ser induzida prin

cipalmente através da injeção de recursos 

em programas comuns, na perspectiva de 

um modelo que vê nas instituições de ensi

no superior o locus privilegiado para se pra

ticar a transferência de tecnologia. A ausên
cia de uma cultura tecnológica estruturada 

com base em algum modelo explica, em 

grande parte, esse equívoco. A existência de 

uma competência reconhecida não pode ser 

confundida com capacidade e disponibili

dade de repasse direto ao setor produtivo 
de estudos técnicos e análises. 

, Desse ponto de vista, não haveria qual

quer inconveniente nessa operação. As três 

partes - empresa, universidade e governo 

- só teriam a ganhar. As empresas encon

trariam uma forma de solucionar seus pro

blemas específicos, a universidade se apro
ximaria da sociedade, e o governo, privati

zando o financiamento da pesquisa, redu

ziria sua tutela sobre a população, ao mes

mo tempo em que viabilizaria seu modelo 

ele política industrial. Essa perspectiva, no 

entanto, introduz riscos ele promover uma 
profunda distorção no processo de alocação 

de recursos. As áreas em que a universida

de tiver dividendos a oferecer ao mercado 

tenderão a se transformar rapidamente em 

instâncias de prestação de serviço, dando lu

gar à mercantilização das atividades. O in
vestimento em setores cujas investigações 

apenas a longo prazo produzem desdobra

mentos relevantes será considerado de ris

co, podendo eventualmente serem contem

plados com investimentos maiores ou me

nores, a depender do potencial de risco e 
da disponibilidade de excedentes. Áreas re

lacionadas com a cultura deverão ser clas

sificadas como irrelevantes do ponto de vis

ta mercantil e dificilmente serão contempla

das com recursos oriundos do mercado. 

Nos três casos a pesquisa sofrerá sérios 
danos, podendo, na melhor das hipóteses, 

dar lugar à prestação de serviços ele alto ní

vel, subordinada às exigências do mercado 

e à lógica empresarial. Mesmo nesse caso, 

em que resultados imediatos são plausíveis, 

é razoável supor que as perspectivas a mé
dio e longo prazo não sejam promissoras. 

Q ueremos enfatizar que a modernização 

do setor produtivo se dará a partir do 

desenvolvimento do processo tecnológico , 

que é uma atividade idealmente ligada a cen

tros de tecnologia e não a universidades. 

Se esses centros são cm pequeno número 
e/ou não têm capacidade para cumprir o 

papel para o qual foram criados, a solução 

é fortalecê-los e não substituí-los pela uni

versidade. Caso tenham que desempenhar 

um papel que cabe aos centros de tecnolo

gia, estas certamente se descaracterizarão. 
A criação de novos centros e a reestrutura

ção dos que já exis tem - com o indispen

sável apoio do setor produtivo - devem ser 

o objetivo de qualquer programa de c&t. 

Um encadeamen to institucional que abran

ja a empresa privada, o centro tecnológi
co e a universidade é a forma mais adequa

da para se estruturar e implementar uma po

lítica de c&t adcqu:1da ;)s ncccssid:1dcs do 

país. Os primeiros resultados ser:1o mais len

tos se comparados à op<; ;1o que vem sen

do privilegiada , mas certamente serão mais 
efetivos. 

O desenvolvimento de atividades de en

sino, pesquisa básica e pesquisa aplicada é 

a essência da vocação acadêmica. A aloca

ção de recursos de forma seletiva e direcio
nada na universidade é uma medida não só 

saudável , mas necessária na atual conjuntu
ra . O financiamento de p&d via atrelamen

to de repasses ao setor privado para a con

tratação de serviços da universidade encer

ra graves riscos: gera distorções nas áreas de 

alto significado comercial, relega a plano se

cundário as áreas que não garantem retor
no a curto prazo. 

A forma ideal de mediação das relações 

cio setor privado com a universidade en

volve o fortalecimento dos centros de tec

nologia . Esse encadeamento institucional 

propicia o filtro adequado par:1 as deman 

das do mercado e para a contr ihui<,/ 10 aca
clêmica, de modo a potenci;ilizar ;1 intera

ção da uni\'crsid:1de com :1s empresas. A uni

versidade se justifica pela form;1<;:10 de re

cursos humanos compe len tes e pelo desen

voh·imento de ati\'idades de pesquisa que 

propiciem a antecip:1<; :10 de 110\'0S con he
cimen tos . Sua contr ibui <;:1o para o desen

volvimento nacional será tanto maior qu;in

to mais su;is a,J ies se pautarem por sua 1·0-

caç1o e compe tência. É c11111prindo esse 

papel que sua atuação adquire significado 

social. 

51 



CIENCIAB 
Publicada mensalmente sob a responsabilidade da Sociedade Bra
sileira para o Progresso da Ciência . 

Secretaria: Av . Venceslau Brás, 71, fundos, casa 27, Rio de Ja
neiro, CEP 22290-140. Tel.: (021) 295-4846. Fax: (021) 541-5342. 

Editores: Alberto Passos Guimarães Filho (Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas / CNPq), Darcy Fontoura de Almeida (Insti
tuto de Biofísica/ UFRJ), Ennio Candotti (Instituto de Físi
ca/ UFRJ), Roberto Lem (Instituto de Biofisica/ UFRJ), Ildeu 
de Castro Moreira (Instituto de Física/ UFRJ), Luiz Drude de 
Lacerda (lnstituto de Química/ UFF), Yonne Leite e Carlos Faus
to (Museu Nacional / UFRJ) . Marília Martins da Costa Cruz 
(secretária). 

Conselho Editorial: Alzira de Abreu (Centro de Pesquisa e Do
cumentação em História Contemporânea do Brasil/FGV), Ân
gelo Barbosa Machado (Instituto de Ciências Biológi
cas/ UFMG), Carlos Morei (Fundação Oswaldo Cruz/ RJ), Jo. 
sé C. Maia (Instituto de Química/ USP), Otávio Velho (Museu 
Nacional / UFRJ), Reinaldo Guimarães (Instituto de Medicina 
Social / UERJ), Sônia de Campos Drietrich (Instituto de Botâ
nica/ SP). 

Diretor: José Monserrat Filho. 

Secretaria de Redação: Cilene Vieira (editora associada); Sora
ya Araújo (secretária); Maria lgnez Duque Estrada (editora de 
texto); Regina Ferreira (coord. de revisão); Cássio Leite Vieira 
(coord . de jornalismo); Luisa Massarani (repórter); Micheline 
Nussenzveig (setor internacional). 

Edição de Arte: João de Souza Leite (direção de arte); Christia
ne Abbade (coordenação); Ana Claudia Ribeiro e Claudia Fleury 
(programação visual); Selma Azevedo e Carlos Henrique dos 
Santos (desenho e arte-final). 

Administração: Ada1gisa M. S. Bahri (gerente); Neuza Maria 
de Oliveira Soares, Neuza Luisa de S. Soares, Pedro Paulo de 
Souza, Ailton Borges da Silva, Adherbal C. Ferreira, Marly Ono
rato, Luciene dos Santos Azevedo, Ernesto P. Pereira, Allan 
Kardec Jr., Márcio de Souza. 

Assinatura, Circulação e Expedição: Sandra M. L. Vaz de Oli
veira (gerente), Maria Lúcia de G. Pereira, Francisco Rodrigues 
Neto , Guilherme Frederico da Silva, Moisés V. dos Santos, Da
niel Vieira dos Santos, Delson freitas , Orlando J. dos Santos 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência foi fundada em São Paulo, em I 948. 
É uma entidade civil sem fins lucrativos nem 
cor política e religiosa, voltada para a proe I dução do desenvolvimento científico e tecno-

"--1 lógico no país. 
Desde sua fundação organiza e promove reuniões anuais, com 
a participação de cerca de 70 sociedades e associações científi
cas das diversas áreas do conhecimento, onde professores e es
tudantes discutem seus programas de pesquisa. Temas e proble
mas nacionais e regionais são debatidos com participação fran
queada ao público em geral. Através de suas secretarias regio
nais promove simpósios, encontros e iniciativas de difusão cien
tífica ao longo de todo o ano. Mantém ainda quatro projetos 
nacionais de publicação: a revista Ciência e Cultura (1948-) e 
a revista Ciência Hoje (1982-), que se destinam a públicos dife
renciados, o Jornal da Ciência Hoje (1986-) e a revista Ciência 
Hoje das Crianças (1990-). 
Podem associar-se à SBPC cientistas e não-cientistas que mani
festem interesse pela ciência; basta ser apresentado por um só
cio ou secretário-regional e preencher .o formulário apropriado. 
A filiação efetiva-se após a aprovação da diretoria, e dá direito 
a receber o Jornal da Ciência Hoje e a obter um preço especial 
para as assinaturas das revistas. 

Sede nacional: Rua Costa Carvalho, 222 - CEP 05429-000, São 
Paulo, SP C. Postal 11008 - CEP 05499-000, São Paulo, SP. 
Tels.: (011) 211-0933, 211-5008. Telex: (1 I) 81681 SBCH. Fax: 
(011) 212-1376. 

Regionais: AC - Depto. de Economia/ UFAC, C. Postal 128, 
CEP 69900-000, Rio Branco, AC, tel. : (068) 226-1422, r. 134, 
fax: (068) 226-3017 (Reginaldo Fernando de Castela); AL - Cen
tro de Ciências Biológicas/UFAL, Praça Agranio Jorge, s/n?, 
Prado, CEP 57010-000, Maceió, AL, tel.: (082) 223-5613 (Wins
ton Menezes Leahy); AM - Depto de Ciências da Saúde/lN
PA, C. Postal 478 , CEP 69011-000, Manaus, AM, tel.: (092) 

52 

Nunes, Jorge Noé Lopes Carmo, Márcia Cristina G. da Silva, 
Manoel Antonio O. Aguiar, tel.: (021) 270-0548. 

Departamento Comercial: Álvaro Roberto S. Moraes (gerente); 
lrani F. Araújo (secretária). 

Colaboraram neste número: Luiz Fernando P. Dias (analista de 
sistemas); Mariana Barcinski (estagiária), Maria Elisa S. Cruz 
Lima (revisão) . 

Conselho Científico: Antônio Barros de Castro (Faculdade de 
Economia e Administração / UFRJ), Antônio Barros de Ulhoa 
Cintra (Hospital das Clínicas/ USP), Carlos Chagas Filho (Ins
tituto de Biofisica/ UFRJ), Carolina Bori (Instituto de Psicolo
gia/USP), Crodovaldo Pavan (Instituto de Biologia/ Unicamp), 
Dalmo Dallari (Faculdade de Direito/ USP), Elisaldo Carlini (De
partamento de Psicobiologia/EMP), Fernando Gallembeck (Ins
tituto de Química/ Unicamp), Francisco Weffort (Faculdade de 
Filosofia/ USP), Gilberto Velho (Museu Nacional / UFRJ), Her
bert Schubart (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), 
Herman Lent (Departamento de Biologia/ Universidade Santa 
Úrsula), João Steiner (Instituto de Pesquisas Espaciais), José 
Antônio Freitas Pacheco (Instituto Astronómico e Geofísi
co/ USP), José Goldemberg (Instituto Je Física/ USP), José Reis 
(SBPC), José Ribeiro do Valle (Departamento de Farmacolo
gia/ EPM), José Seixas Lourenço (Instituto de Geociências/ UF
PA), Luis de Castro Martins (Laboratório Nacional de Com
putação Científica/ CNPq), Miguel Covian (Faculdade de Me
dicina de Ribeirão Preto/USP), H. Moysés Nussenzveig (De
partamento de Física/ PUC-RJ), Newton Freire-Maia (Depar
tamento de Genética/ UFRJ) , Oswaldo Porchat Pereira (Cen
tro de Lógica/ Unicamp), Otávio Elísio Alves de Brito (Institu
to de Geociências/ UFMG), Ricardo Ferreira (Departamento de 
Química Fundamental/UFPE), Sylvio Ferraz Mello (Instituto 
Astronômico e Geofísico/ USP), Telmo Silva Araújo (Departa
mento de Engenharia Elétrica/ UFPB) , Warwick E. Kerr (Univ. 
Fed. de Uberlândia/ MG). 

Sucursal Belo Horizonte: Ângelo B. Machado, Roberto Barros 
de Carvalho, Marise Souza Muniz - Depto. de Zoologia, Insti
tuto de Ciências Biológicas/UFMG, C. Postal 2486, CEP 
31270-901, Belo Horizonte, MO, tel.: (031) 443-5346, fax (061) 
224-7147. 

Sucursal Brasília: Margareth Marmori - ICC, Ala Sul, Bloco A, 
sobreloja sala 213, Campus Universitário, UnB, C. Postal 04323, 
CEP 70910-900, Brasília, DF, tel. e fax (061) 273-4780. 

Sucursal Recife: Luiz Antonio Marcuschi, Angela Weber - Av. 
Luís Freire s/ n?, CCN, Área II , Cidade Universitária, UFPE, 
CEP 50740-540, Recife:PE, tel.: (081) 271-2211, r. 2468/ 2469. 

642-3377, r. 178/642, fax: (092) 642-3440 (Wanderli Pedro Tad
dei); BA - Instituto de Física/UFBA, Rua Caetano Moura, 123, 
Federação, CEP 40210-350, Salvador, BA, tels.: (071) 
247-2033/247-2343/247-2483 (Alberto Brum Novaes); CE -
Depto . de Ciências Sociais e FiJosofia/ UFCE, Av. da Universi
dade, 2762, Benfica, CEP 60020-180, Fortaleza, CE, tel. : (085) 
243-2747, fax: (085) 243-2514 (Maria Sulamita de Almeida Viei
ra); DF - Depto de Sociplogia, Instituto de Ciências Huma
nas/ UnB, Campus Universitário, CEP 70910-9(K), Brasflia, DF, 
tels.: (061) 348-2788/348-2389 (Ana Maria Fernandes); GO -
Departamento de Fisica/UFGO, C. Postal 131, CEP 74580-000, 
Goiânia, 00, tel.: (062) 205-1000, r. 168 (Fernando Pelegrini); 
MA- Depto. de Biologia/UFMA, Largo dos Amores, 21, CEP 
65020-000, São Luís, MA, tel.: (098) 232-3360 (Murilo Sérgio 
Drummond); MS - Depto. de Biologia, Centro de Ciências Bio
lógicas e da Saúde/Fundação UFMS, Campus Universitário, 
CEP 79069-900, Campo Grande, MS, tel.: (067) 751-1746 (An
tonio Carlos Marini); PA - Depto de Geofísica, Centro de Geo
ciências/ UFPA, C. Postal 1611, CEP 66001-000, Belém, PA, 
tels.: (091) 229-5438 ou 229-181 I, r. 26, fax (091) 229-9677 (Ja
cira Felipe Beltrão); PB - Dep. de Eng. Elétrica, Centro de 
Ciências e Tecnologia/UFPB, Rua Aprígio Veloso, 882, Bodo
congo, CEP 58109-000, Campina Grande, PB, tel.: (083) 
333-1000 (Mário de Souza Araujo Filho); PE - Depto de Fisi
ca/UFPE, Av. Prof. Luiz Freire, s/n?, Cidade Universitária, 
CEP 50740-540, Recife, PE, tel.: (081) 271-8450, fax: (081) 
271-0359; PI - Depto de Física do CCN/UFPl, Campus Uni
versitário do lninga, CEP 64000-000, Teresina, PI, tel.: (086) 
222-1211, r. 283 (Paulo Rômulo de Oliveira Frota); PR- Dep
to. de Métodos e Técnicas da Educação/UFPR, Rua General 
Carneiro, 460, sala 504, CEP 80060-150, Curitiba, PR, tel.: (041) 
264-25 II, r. 278 (Araci Astinelli da Luz); Londrina (seccional) 
- Deplo. de Biologia Geral/UE de Londrina, C. Postal 6001 
CEP 86051-000, Londrina, PR, tel.: (0432) 21-2000, r. 417/52', 
(Ilce Mara de SyUos Colus); Maringá (seccional) - Depto. de 
Biologia Celulat e Genética/UE de Maringá, Av. Colombo, 3690, 
CEP 87020-900, Maringá, PR, tels.: (0442) 26-2727, fax: (0442) 

Sucursal São Paulo: José Carlos C. Maia, Carmen Lúcia Vis
conti Weingrill, Gláucio C. Lobão- Av. Professor Luciano Gua1-
berto, 374, 3? andar, sala 320, Prédio da Antiga Reitoria, Ci
dade Universitária, USP, CEP 05340-901, São Paulo, SP, tels.: 
(011) 814-6656 ou 813-3222, r. 2713 . 

Correspondentes: Porto Alegre: Gilberto Carvalho Ferraz - Tra
vessa Luiz Englert s/ n?, prédio 20, sala 09, Campus Cen
tral/ UFRS, CEP 90040-900, Porto Alegre , RS , lei.: (0512) 
27-5529. Curitiba: Glaci Zancan - Dep. de Bioquímica, Univer
sidade Federal do Paraná, Campus Universitário Jardim das 
Américas, CEP 81530-900, Curitiba, PR, tel.: (041) 266-3633 
ramal 184. Maceió; MarizéPrimola Pedrosa - Departamento de 
Biologia, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal 
de Alagoas, Praça Arrânio Jorge, s/n, CEP 57072-970, Maceió, 
AL, tel.: (082) 223-5613 ramal 082. Campina Grande: Mário de 
Souza Araújo Filho - Dep. de Engenharia Elétrica, Universida
de Federal da Paraíba, Rua Nilda de Queiróz Neves, 130, CEP 
58I08-670, Campina Grande, PB, tel.: (083) 321-0005. Floria
nópolis: Thereza Cristina M. de Lima Nogueira - Coordenado
ria Especial de Farmacologia, CCB, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Rua Ferreira Lima, 26 Centro, CEP 88015-420, 
Florianópolis, SC, tels.: (0482) 22-4164 e 31-9491 

Correspondente em Buenos Aires: Revista Ciencia Hoy, Cor
rientes 2835, Cuerpo A, 5? A, li 93 , Capital Federal, tels.: 
(00541) 961-1824, 962-1330. 

Assinaturas para o exterior (11 números) : USS 100 (via aérea). 

ISS-0101-8515. Distribuição em bancas: Fernando Chinaglia Dis
tribuidora S.A., Rio de Janeiro (exclusiva em todo o território 
nacional). Composição: Renart Fotolito, Fotocomposição e Edi
tora Ltda. Fotolito: Brascolor Estudio Gráfico Ltda. Impres
são: Bloch Editores S.A. 

Para sua publicação, Ciência Hoje conta com o apoio do Cen
tro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e do Laboratório Na
cional de Computação Científica (LNCC). 

Publicidade: Rio de Janeiro: Álvaro Roberto S. Moraes, tel. : 
(021) 295-4846 e 295-6198, fax (021) 541-5342 . São Paulo: Bar
tolomeu Mastrocchirico, tel.: (011) 263-2521, fax (011) 62-0702: 
Brasília: Deusa Ribeiro, tel.: (061) 321-5009. 

IMSTITUTOVfRlf!C'.AOOIIDt:CIIIClUÇMI 

Programa de Apoio a PtJb/iéaçóes Científicas 

SCT/PA ® cNPq u!)FINEP 

22-2754 (Paulo Cezar de Freitas Mathias); RJ - Instituto de 
Medicina Social/UERJ, Maracanã, CEP 20559-900, tels.: (021) 
284-8249 ou 284-8322, r. 2303 (Reinaldo Felipe Nery Guima
rães); RN - Depto de Arquitetura/UFRN, C. Postal 1699--000, 
CEP 59072, Natal , RN, tel.: (084) 231--0664, fax: (084) 231-1699 
(Ari Antonio da Rocha); RO - Depto. de Ciências Biomédi
cas/ UFRO, CEP 78998-000, Porto Velho, RO, tel.: (069) 
221-5622, fax: (069) 224-3093 (Elizabeth Antonia L. de M. Mar
tinez); RS - Deplo. de Zoologia/UFRS, A v. Paulo Gama, 40, 
CEP 90046-900, Porto Alegre, RS, tel.: (051) 228-1633, r. 3I08 
(Ludwig Buckup); Pelotas (seccional) - Depto. de Matemáti
ca/UFPel, Campus Universitário, CEP 96010-900, Pelotas, RS, 
tel.: (0532) 25-3455 (Lino de Jesus Soares); Rio Grande (seccio
nal) - Depto de Oceanografia/Fundação Universidade do Rio 
Grande, C. Postal 474, CEP 96200-000, Rio Grande, RS, tel.: 
(0532) 32-3300 (Norton Mattos Gianuca); Santa Maria (seccio
nal) - Depto. de Física/UFSM, Campus Universitário, CEP 
97119-900, Santa Maria, RS, tel.: (055) 226-1616, r. 213 (Cláu
dio de Oliveira Graça); SC - Coordenadoria Especial de Far
macologia, CCB/UFSC, Rua Dr. Ferreira Lima, 26, Centro, 
CEP 88015-420,' Florianópolis, SC, tels .: (0482) 33-9491, fax 
(0482) 22-4164 (Therezinha Christina M. de Lima Nogueira); SE 
- CCET /UFSE, Campus Universitário, CEP 49000-000, Ara
caju, SE, tel. : (079) 224-1331 (José Daltro Filho); SP (subárea 
I) - Depto de História, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciên
cias Humanas/USP, C. Postal 8105, CEP 05508--000, São Pau
lo, SP, leis.: (011) 210-2217/210-2314 (Zilda Márcia Gricoli Io
koi); SP (subárea II) - Depto de Genética/ESALQ, C. Postal 
83, CEP 134-00-000, Piracicaba, SP, tels.: (0194) 33-001 I, r. 4125, 
fax : (0194) 22-5925 (Maria Lúcia Carneiro Vieira); SP (subárea 
II, seccional Botucatu) - Depto de Educação/Unesp, Campus 
Universitário, CEP 18610-000, Botucatu , SP, tel.: (0149) 
22-0555, r. 2232 (Alfredo Pereira Junior); SP (subárea III) -
DCCV, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias/Unesp, 
Rodovia Carlos Tonani, s/n?, km 5, CEP 14870-000, Jabotica-' 
bal , SP, tel.: (0163) 22-4000 (Áureo Evangelista Santana). 

VOL. 15/N'. 85 CIÊNCIA HOJE 



É BOM S A B E R 

Brasileiros e Ecologia 

e omeçam a ser divulgados os resul

tados da pesquisa 'O que o brasilei
ro pensa da ecologia', coordenada 

por Samyra Crespo, do Museu de Astrono

mia e Ciências Afins (MAST), e Pedro Lei

tão, do Conselho Nacional de Desenvolvi
mento Científico e Tecnológico (CNPq). Ini

ciada em dezembro de 1991 e concluída em 

julho passado, a pesquisa constou de uma 

abordagem qualitativa e outra quantitativa. 

Na primeira, foram ouvidas em várias capi

tais 90 pessoas, consideradas 'formadoras de 
opinião', entre ativistas, empresários, cien

tistas e técnicos governamentais, sobre ques

tões relativas à ecologia e ao meio ambien

te. Na abordagem quantitativa, levada a efei

tO pelo Ibope , foram feitas 3.650 entrevis

tas em 260 municípios, com maiores de I 6 
anos. Esta amostragem seguiu o perfil da po
pulação brasileira traçado pelo IBGE para 

definir os percentuais de entrevistados por 

faixa etária, região, sexo e nível de instru

ção. Parte dos questionários foi submetida 

a universitários que participaram da 44 ª 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência, em São Paulo. 

Uma das constatações da pesquisa quan

titativa é que, embora os brasileiros mani

festem muito interesse pelo tema da ecolo-

gia (51 % dos entrevistados), para a metade 
deles meio ambiente é sinónimo de nature

za. Mais da metade, também, considera o go

verno como o principal responsável pela 

proteção ambiental e 41 % acham que odes

matamento e a indústria química são os prin

cipais 'vilões ' da ecologia. Mesmo os mais 
instruídos quase não relacionaram entre os 

principais problemas o lixo nem a falta de 

saneamento básico, que são, na opinião dos 
especialistas, os principais responsáveis pe

las agressões ambientais. 

Na abordagem qualitativa, que contou 
com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente 

da Presidência da República (Seman) e do 

Instituto de Estudos da Religião (Iser/RJ), foi 
adotada a técnica da 'entrevista em profun

didade', com cerca de 40 itens. ,\lgumas de

clarações foram destacadas, sem identifica
ção dos entrevistados. Um cientista, por 

exemplo, disse: "O maior problema é o pro

jeto de modernidade que o Brasil quer. Sem 

objetivo social definido, dificilmente a so

ciedade brasileira vai incorporar a idéia de 

uma natureza sadia e ecologicamente equi
librada. ( ... ) Em termos práticos, acho que 
o problema mais grave é o saneamento, pois 

diz respeito diretamente ao homem. Depois, 

a camada de ozónio e o aquecimento da Ter-

ra. Em terceiro lugar, a poluição das cida

des e em quarto a Amazónia." 

A pesqui_sa verificou também que a tele

visão constitui a principal fonte de informa

ções sobre o tema: obteve 35% das men

ções no grupo sem instrução formal e 82 % 

no segmento de nível superior. Entretanto , 

relacionando as abordagens quantitativa e 
qualitativa - com a ressalva de que as téc
nicas usadas nas duas são muito diferentes 

-, os pesquisadores observaram uma gran

de distância entre o que a população pensa 

e os formadores de opinião advogam. Ades

peito disso, ambos os universos mostram a 
mesma disposição em aderir a valores ditos 

'ecológicos' , como programas de redução 

do consumo de energia e de reciclagem de 
lixo. 

Em dezembro estarão disponíveis para os 

interessados um banco de dados com seis 
mil referências e um relatório analítico so

bre o comportamento da imprensa , nos úl
timos cinco anos, sobre meio ambiente, via

bilizado graças ao apoio da Agência Estado 

e do Jornal da Tarde. 

Maria· lgnez Duque Estrada 

Ciência Hoje 

Você tem muito, pouco, ou mais ou menos 

interesse pela ecologia? 

Mudanças de hábito em favor do meio ambiente 

20% 

Pouco 
13% 

Nenhuma resposta 
12% 

Somando os 51 % dos entrevistados que responderam 'muito' à per
gunta com os 20% que responderam 'mais ou menos', temos uma mar
gem surpreendente de Interesse declarado, embora nem sempre acom
panhado de conhecimento real , pelo tema. 

OUTUBRO OE 1992 

Selecionar lixo 

Produtos não poluentes 

Reduzir consumo de energia 

Participar de reflorestamento 

Regular mmores 19 

Taxas de salubridade 1 7 

Alimentos sem aditivos químicos - 14 

Dispensar carro uma vez~ / semana - 14 

Tax~s para limpar o ar - 8 

Nenhuma resposta - 1 I 

38 

35 

55 

59 

Os brasileiros mostram-se, de um modo geral, dispostos a adotar ati
tudes mais condizentes com o seu manifesto Interesse pela preserva
ção do meio ambiente. Quase sempre, porém, escolhem alternativas 
que não implicam custos adicionais. 
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Um filósofo da América Latina 
Pela integração na liberdade 

o mexicano Leopoldo Zea é reco

nhecido mundialmente como uma 

das maiores autoridades da filoso-

fia latino-americana. Prova disso são as diver

sas homenagens que já recebeu, como o Pré

mio Gabriela Mistral, da Organização dos Es
tados Americanos (OEA), o primeiro prémio 

outorgado pela Fundação Memorial da Amé

rica Latina, de São Paulo, a Ordem do Liber

tador Simon Bolívar, do governo venezue

lano, e o título de Doutor Honoris Causa das 

Universidades de Paris e de Moscou. 
Nesta entrevista, Leopoldo Zca preocu

pa-se sobretudo cm reivindicar a dignidade 

do pensamento da América Latina: " A preo

cupação sobre se fazemos ou não autêntica 

filosofia demonstra nossa subserviência 

mental. Os gregos nunca se preocuparam 
com a autenticidade de seu pensamento. 

Simplesmente pensaram e refletiram os seus 

problemas. Ninguém pode vir nos dizer que 

os nossos problemas reais , sobre os quais 

pensamos, são menos dignos ou menos reais 

que os dos outros. " 
Entre as suas mais de 50 obras, muitas 

traduzidas em várias línguas, estão El Posi

tivismo en México, En torno a una filoso 

Jía americana, América en la conciencia de 
Europa, Latinoamérica en la f ormación de 

nuestro tiempo, Dependencia y liberación 
en la cultura latinoamericana e Discurso 

desde la marginación y la barbarie. Nelas 

prega a necessidade de de ixar para trás sen

timentos de orfandade que, após a indepen

dência no século XIX, nos levaram à pro

cura de modelos alheios. " Se temos alguma 
coisa a imitar das chamadas culturas univer
sais é a forma como elas partiram das suas 

experiências. É com base nesses pressupos

tos que se poderá falar de integração da nos

sa região, integração na liberdade e não pa
ra a dominação." 

Quais os momentos e os personagens mais 

representativos da construção da identida
de latino-americana? 

- Buscou-se a integração por três vias . Pri
meiro a da política, representada por Bolí-
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var. Obviamente, fracassou. Os caudilhos 
que o sucederam não pensaram a região co

mo uma totalidade e se enfrentaram uns aos 

out ros. Depois, no século XX, buscou-se a 

integração através da economia e aconteceu 

o mesmo. Interesses muito concretos das di

versas nações leva ram cada uma a buscar, 
desligada das demais, entendimentos com 

o credor ou com o centro do poder. Desta 

forma , estamos subord inados a um grupo 

poderoso que sabe o que quer. 

Uma terceira possibilidade é a que tento 

levar adiante: que se tome consciência de 
que, além de brasileiros, mexicanos, argen

tinos, estamos numa 

comunidade mais am-

pla que é a América La-

mas não devemos negar nossa própria iden

tidade para adotar a do outro . Com respei
to à identidade, não existe só a nacional. 

Existe também a regional, a de uma família 

e nesta podemos ainda encontrar as ident i

dades individuais. Numa família, da mesma 

forma como numa nação, nem todos são 

iguais. Entretanto, todos podem buscar al
go que lhes é comum . Se não fosse assim, 

não haveria sociedade de espécie alguma. 

Quando se tem respeito pelos ou tros e se 

é responsável, é possível participar de algo 

que seja comum aos interesses dos out ros. 

Não se trata de impor uma identidade, e sim 
de criar algo em co

mum sem negar as di

ferenças. 

tina . Isso é importante 

porque a integração 

pode ser feita pela 
consciência. Se os cau-

Quando cada um tiver 

consciência do que 

dilhos que sucederam 

Bolívar tivessem idéias 

como essas, a história 

seria outra. Se nossos 

economistas tivessem 
consciência de que 

possui em comum com o 

resto da América Latina, 
a integração ocorrerá 

Como o México se si

tua nesse processo? 
- Fala-se que o Méxi

co teria pouco interes

se pela integração 

latino-americana por 

estar se integrando aos 

Estados Unidos e ao por si. 

não se trata apenas de 

uma questão de nego-

ciação individual, mas de considerar o con-

junto, outra seria a história. Talvez tivesse 

que ser obrigatório o conhecimento da 
América Latina do jardim de infância ã uni

versidade . Quando cada criança, jovem e 

adulto tiver consciência do que possui em 

comum com o resto da América Latina, a in
tegração ocorrerá por si. 

Será possível construir uma integração e 

uma identidade latino-americana com as 

diferenças que nos caracterizam? 

- A identidade nega as diferenças e ao mes

mo tempo tem de partir delas . Possivelmen

te nelas há algo que nos é comum . Todos 
são iguais por serem diferentes. Não somos 

indivíduos tão distintos que uns sejam mais 

homens do que outros. Temos algo em co

mum que nos fará buscar metas comuns, 

Canadá. O fato é que 

temos uma fronteira 

muito grande que so-

fre pressões enormes, como nenhum outro 
país da região . Em 1990, o presidente Bush 
ofereceu a integração americana e aqui nin

guém disse não. Isto significa que vamos nos 
integrar mas continuar separados. 

Nós, latinos-americanos, ao contrário, 
devemos nos integrar, não cada um para o 

seu lado, e sim unificados. Há um conjunto 

de povos dispo~tos a buscar a integração 

americana de forma participativa e com uma 

solidariedade mais ampla que a econômica, 

mas não como instrumentos dos EUA. O im-
portante é integrar-nos com igualdade e não 

como quer o presidente Bush , sob a sobe

rania norte-americana. Na integração euro

péia, a França vale o mesmo que Portugal, 

a Grécia que a Alemanha. Cada qual tem as 

suas diferenças - não as nega - mas bus
ca algo em comum que beneficia ao conjun-
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to. A isso chamo de verdadeira integração. 

E qual o papel do Brasil na integração 
latino-americana? 

- O Brasil é a maior nação da América La
tina e seu peso é extraordinário. A América 

Latina é o seu lugar natural. Fala-se que o 

Brasil quer se unir aos países do Primeiro 

Mundo, mas eles não vão deixar, porque 

não lhes convém. A Argentina também pen

sava que era diferente do resto da América 
Latina porque seu povo é branco, ociden

tal e cristão. Um rapaz argentino me disse 

que depois das Malvinas se deram conta de 

que eram um povo igual a todos da Améri

ca Latina . Os EUA apoiaram a Inglaterra e 

esqueceram os militares argentinos que ha
viam colaborado com eles . Estamos assistin

do a criação de outra área de integração en

tre os países asiáticos, que por muito tem

po também foram subordinados. Para evi

tar a dominação deve-se criar formas de co

operação. O Japão e a China protagonizam 
essa integração e os 'tigres asiáticos' também 

procuram algo em comum que os beneficie . 

A única forma de se contrapor aos pode

res imperiais é a integração de vários paí

ses? Estaríamos vendo os primeiros passos 
do desaparecimento dos estados-nação co

mo os conhecemos até agora? 

- Mudanças, evidentemente, vão aconte

cer. Estamos vendo na Europa e na Ásia. Nós 

também vemos a necessidade de mudanças. 
Se um grande poder externo promove a in

tegração, ele a perturba. Por que não mu
dar em benefício dos interesses das nações 

da região, e não de um poder estranho a ela? 

É certo que temos que ceder em soberania 
para buscar metas comuns que nos façam 

fortes diante de um poder que está tratan
do de fazer o mesmo. Não nos esqueçamos 
de que estamos integrados na dependência. 

Nisso a integração é total. Por que não nos 

integrarmo~ para a liberdade? 

Não seria possível imitar um modelo eu
ropeu? 

- Não, imitar não. Necessitamos de um mo

delo nosso. A integração deve ser feita a par
tir de nossas próprias experiências. Deve

mos buscar nossa idéia de integração. Nes

te sentido, integração é como passar a fazer 
parte de uma grande família na qual os fi 

lhos têm suas próprias carreiras e interesses, 

mas que se apóiam entre si. 

OUTUBRO DE 1992 

Qual seria a Jorma política adequada pa

ra a integração, uma vez que a Europa não 
lhe parece o modelo a seguir? 
- A própria experiência mostrará. A in

tegração européia fracassou devido ao 

que aconteceu no Golfo Pérsico . De novo 

a Europa ficou subordinada aos EUA, 

embora a integração européia estivesse 

rompendo com a dependência norte
americana. Não nos esqueçamos que quan

do Gorbachev retirou as suas forças e 

permitiu a liberalização do Leste Europeu, 

obrigou os EUA a fazerem o mesmo. Os paí

ses da Europa se deram conta então de que 

têm a vantagem de serem independentes, 

autónomos. 

Os EUA arcaram com os gastos militares 

da Guerra Fria e se converteram na maior 

potência militar, o que provocou grande 

perda na economia doméstica americana . 

Terminado este período, se vêem com uma 
economia inferior à européia e à asiática, do
minadas respec'tiva-

mente pelos alemães e 

pelos japoneses, que 

ranças. Há de novo poderes querendo a he

gemonia. A intelectualidade latino-america

na deve encarar a nova situação mundial e 

ver que possibilidades temos de sobreviver, 

e como iremos adiante, sem aceitar simples
mente a situação de dependência que se es

tá armando outra vez. 

Em artigo recente, Octavio Paz fala do po

der da arte antiga asteca e afirma que a 

América representou para a Europa uma 
alteridade radical. A originalidade da 

América teria significado sua derrota. Diz 

também que a união entre os homens não 

é Jeita por uma ponte, mas por um abis

mo. Será que carregamos um pecado ori

ginal que nos Jaz buscar eternamente a 
identidade perdida? 

- Creio que a busca do original, do pecu

liar, é algo negativo. Devemos buscar nos

sa originalidade e tratar de relacioná-la à dos 

demais. Octávio Paz, em Lamento de Sole-

dad, diz que na solidão 
nos encontramos com 

todos os homens. Por 

não tiveram os custos Há de novo poderes isso é que há um cami

nho no qual o peculiar 

se universaliza. Nesse 

militares. Parece que 

tanto os russos como 
os norte-americanos 

estão sendo substituí

dos. Porém, diante do 

problema do Golfo 

Pérsico, os EUA dizem 

que estão atrasados na 
economia doméstica 

querendo a hegemonia. 

Devemos encarar a nova 

situação mundial e ver 

que possibilidades temos 

momento, trata-se de 

descobrir o universal 
não no eterno, mas no 

profundo. Muito den

tro de mim me dou 

conta de que, indepen-de sobreviver. 

mas têm as armas. E 

sabe-se que quem 
manda é quem domina as fontes de ener

gia. Os EUA, com a Guerra do Golfo, hoje 
dominam o centro do poder, que é o pe
tróleo. Assim se vai organizando nova for

ma de dependência. 

Qual é o papel da intelectualidade latino

americana no processo de integração? 

- Supõe-se que um intelectual seja um ho

mem de razão, que pode tomar consciên

cia de uma realidade e tratar , se não de dar 

soluções, pelo menos de invocar possibili
dades de soluções. Se os intelectuais se man

tiverem outra vez nas nuvens, isso não fun

cionará. O intelectual deve colocar proble

máticas não só em nível de país, mas de to

do o continente. A situação é muito diferen

te de antes de 1989, quando por um mo
mento o mundo parecia tão cheio de espe-

dentemente ele minha 

raça e meus costumes, 

sou um homem como 

todos os demais. Me afirmo como homem 

não como uma identidade especial. As di

ferenças são parte cio ser humano, porque 
os homens são algo concreto, não uma abs

tração. São algo que tem carne, ossos, san

gue, que falam uma língua, o que a mim, co

mo homem, permit~ reconhecer no outro 

um igual. Acontece que estão presentes cer-
tas convenções para que o outro me enten
da e eu o entenda. Esta é a única forma ele 
integrar-me . Se, ao contrário, cada um se 

afirma apenas no que lhe é peculiar, fica 

muito fácil pôr tudo abaixo. 

Em países com civilizações pré-hispânicas, 
é notável a força do passado nativo. Em ou

tros, como Argentina e Uruguai, a face eu

ropéia é ressaltada. Na formação das iden
tidades nacionais latino-americanas, esta-
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remos sempre /rente à dialética entre o au
têntico e o empréstimo cultural? 

- Fala-se da cultura européia, mas o que 

têm em comum um grego e um sueco? O 

que é central na cultura européia? O mun

do grego' No entanto, para um sueco, o pas

sado grego é dele. E do mesmo modo na 
América inteira, especialmente na Latina, em 

que o passado asteca, maia, inca , é parte de 

um passado comum. Não é isso, contudo, 

que vai nos qualificar a entender-nos como 

uma unidade , a assimilar tudo como uma 

unidade e nos colocar como homens den

tro desta diversidade , homens que a partir 

daí devem colocar problemas do futuro e 

não do passado. Sou um homem de agora, 

vou colocar problemas e resolvê-los. O pro

blema do passado já se resolveu. Vamos 

examiná-lo para ver que efeitos teve, mas 
isso já é história. Se insisto no passado, só 

vou encontrar estátuas de sal. 

Como entrariam os EUA nisso? 

- Os EUA têm sido uma nação excluden

te , mas aos poucos vão se assemelhando a 

nós. O espírito latino de integração de cul

turas e de raças está penetrando lá . É uma 

nação que já tem dentro de si negros , lati
nos, asiáticos, ou seja, está se mestiçando co
mo o resto da América Latina. Haverá uma 

mestiçagem gigantesca do Alasca à Terra cio 

Fogo que incluirá a América do Norte , que 

se considera distinta , independente, bran

ca, ocidental e cristã, e que por isso não quer 
saber de contaminação étnica. Entretanto, 

vimos o presidente Bush abraçando Collin 

Powell , um general negro. Quando se po

dia conceber um general negro? Tiveram de 
aceitar uma realidade que os está absorven

do, que os está devorando, que os está mes
tiçando. 

O que cabe às instituições acadêmicas nesse 
processo? 

- Educar para a integração. Demonstrar que 

não só se é parte de uma nação como tam

bém de uma nação de nações, com a mes

ma origem, os mesmos antecendentes, que 
se há de tratar de coordenar para que jun

tas tenham mais peso que separadas. 

Gustavo Lins Ribeiro 

George Cerqueira Leite Zarur 
Universidade de Brasília 
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O bicudo das palmáceas 
Praga é controlada com cana-de-açúcar e melado 

D iversos besouros da família dos 

curculionídeos são pragas de plan

tas cultivadas no Brasil, como é o 

caso do bicudo do algodoeiro (Anthonomus 

granais), que provoca danos de elevada ex

pressão econômica (ver " Bicudo do algo
doeiro no Nordeste", em Ciência Hoje nº 

21 , p . 90). Das palmáceas - sobretudo plan

tas comerciais como o dendezeiro e o co

queiro -, o besouro Rhynchophorus pal

marum é a pior praga. Além dos danos di

retos provocados por suas larvas, que se ali
mentam dos tecidos tenros das plantas, es

ses insetos transmitem o anel-vermelho , 

doença causada pelo nematóide Rhadina

phelenchus cocophilus , que é mortal a den

dezeiros, coqueiros e outras palmáceas. As 

plantações de dendê no Pará e na Bahia so
frem sério problema com essa praga , que 

ocorre também em outros países da Améri

ca Latina. O principal problema fitossanitá

rio da Bahia hoje é o anel-vermelho, que se 

distribui generalizadamente pelas regiões 

produtoras de dendê e coco e provoca , em 
plantios do Recôncavo Baiano, perdas su

periores a 50%. 

Inseto de cor negra, com aproximada

mente 5 cm de comprimento, R. palmarum 

tem a cabeça muito pequena e alongada para 

frente, terminando em forma de rostro. Os 
machos se diferenciam das fêmeas por apre

sentarem , no rostro , pêlos curtos e macios. 

A duração total de seu ciclo biológico é de 

dois meses e meio a três meses . A ovoposi

ção ocorre de três a oito dias após a emer

gência das fêmeas , que põem de 100 a 200 

ovos. Os machos vivem em média 44 dias 
e as fêmeas 40. 

Os danos causados pelo bicudo das pal

máceas podem ser diretos - quando pro

vocados pelas larvas, que se alimentam de 

tecidos do estirpe, destruindo os pontos de 
crescimento da planta - ou indiretos, quan

do os adultos disseminam o nematóide R. 

cocophilus, causador do anel-vermelho. O 

amarelecimento e o secamento dos folíolos, 
a desidratação e a coloração alaranjada dos 

pecíolos, a clorose (provocada pela falta de 

atividade dos cloroplastos , tornando ama

reladas as partes verdes) e o bloqueio no 

crescimento das folhas jovens são os prin

cipais sintomas externos apresentados pe

las plantas doentes . Nos coqueiros e dende

zeiros ocorrem ainda o apodrecimento e a 
queda dos cachos. 

Para localizar as hospedeiras, esses inse

tos utilizam pistas de odor formadas por 

constituintes químicos da planta, após esta 

sofrer ataque de insetos ou se tornar debili

tada por doenças ou ferimentos causados 

por ventos fortes ou pela atividade huma
na. Estudos que conduzimos em plantações 

de dendê com o objetivo de conhecer o 

comportamento do R. palmarum mostra

ram que componentes químicos do tronco 

da planta exercem influência na orientação 

do inseto em busca de alimento. Demons
tramos também que machos do R. palma

rum produzem, como outros coleópteros, 

substãncias químicas que atraem outros 

membros da espécie para determinado lo

cal (feromônios de agregação). 

E ntre as formas de controle do R. pal

marum , o uso de iscas atrativas, feitas 

com pedaços de palmeira doente devida

mente tratados com inseticidas, deixa mui

to a desejar: não é efetivo e põe em risco 
a vida dos animais consorciados com as 
plantas e dos animais silvestres. Além do ris

co de uma palmeira doente contaminar uma 

palmeira sadia durante o processo de erra

dicação, há também o risco de operadores 

se contaminarem ao manipular inseticidas 

e a produção de resíduos tóxicos para o 
ambiente . 

Com o objetivo de aperfeiçoar o contro

le do R. palmarum, a Comissão Executiva 

do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), se

diada na Bahia, vem desenvolvendo pesqui

sas no sul do estado visando o manejo inte
grado dessa praga, que se apóia em medi

das de controle preventivo, comportamen

tal, químico-comportamental, mecânico, 
cultural e controle biológico (ver 'Táticas pa

ra o controle integrado do R. palmarum'). 

VOL. 15/ N~ 85 Cl~NCIA HOJ( 



f 

Rhynchophorus palmarum pousado sobre a 
tampa da armadilha. 

OUTUBRO DE 1992 

TÁTICAS DE CONTROLE 

Controle preventivo na 
despalma e colheita 
• Pincelar com piche os 
pontos de onde foram reti
rados os raques foliares e 
cachos, para evi tar a libera
ção de substâncias químicas 
que atraiam inseto. 

Controle físico 
• Queima das palmeiras ata
cadas pelo R. palmarum 
e/ou anel-vermelho . 
Pré-requisito: a fl echa deve
rá ser queimada. 
Desvantagem: eliminação 
dos inimigos naturais. 

Controle qu1m1co-com
portamental 
• Uso de árvores-armadilha. 
No tronco das árvores 
doentes são feitos entalhes, 
que devem ser pulverizados 
com inseticidas. 
Vantagem: economia 
mão-de-obra. 

Controle mecânico 
• Coleta manual de pupas 
de R. palmarum. 
Desvantagem: em planta
ções com mais de 8 anos tal 
prática é inviável por causa 
cja altura das pa lmeiras . 

Controle cultural 

Controle 
comportamental 

• Erradicação das palmeiras 
doentes. 

• Uso de iscas à base de ca
na-de-açúcar e melaço em 
armadi lhas do tipo alçapão. 
Vantagem: longo período 
de atratividade em relação 
a pedaços de tronco de 
dendezeiro ou coqueiro. 

Desvantagem: possibilidade 
de contaminação de pal
meiras sadias durante o pro
cesso de erradicação. 

• Coleta e retenção de pu
pas de R. palmarum em 
gaio las teladas, com o pro
pósito de facilitar a fuga de 
Para/heresia menezesi, pa
rasitóide do R. palmarum. 
Pré-requisito: essa prática 
deve ser realizada freqüen
temente . = CONTROLE INTEGRADO 

Táticas para o controle do R. palmarum. 

Dentro das estratégias do manejo integra

do, desenvolvemos uma tática de monito
ramento e controle do R. palmarum em 

plantações de dendê que consiste no uso de 

iscas à base de cana-de-açúcar associada a 

melado em armadilhas do tipo alçapão. Num 
balde de plástico com tampa reta e 100 li

tros de capacidade, colocam-se 35 pedaços 
de colmo de cana-de-açúcar com cerca de 

40 cm de comprimento, devidamente amas
sados e, em seguida, adiciona-se uma calda 

com 200 mi de melado de cana e 800 mi 

de água. Na tampa do balde, que deve ser 

perfurada, adaptam-se quatro funis em po

sições eqüidistantes e com o bico cortado 

para facilitar a queda dos insetos no interior 
do recipiente. Os insetos, atraídos pelo odor 
emanado das iscas, ao pousarem sobre a 
tampa do balde, escorregam através do fu-

nil e ficam presos. A cada 15 dias trocam-se 

as iscas e coletam-se os insetos, que são eli

minados manualmente. Em razão das racha
duras que o sol provoca nos baldes, estes 
estão sendo substituídos atualmente por tan

ques de alvenaria com capacidade de um 

metro cúbico, em cuja parte superior é co

locada uma tampa de madeira com funil. 
Além de mais eficiente que os métodos tra

dicionais de controle do R. palmarum , o 
uso da cana-de-açúcar associada ao melado 

tem ainda a vantagem de economizar mão

de-obra e dispensar o uso de inseticidas. 

José Inácio Lacerda Moura 

Mário Lúcio Vilela Resende 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura 

Cacaueira (Ceplac) 
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Ozônio 'bom' 
versus ozônio 'ruim' 
O caso das manchas na baixa atmosfera 

O oz6nlo, considerado o protetor dos seres vivos contra os efeitos 
danosos da radiação ultravioleta solar, tem também seu lado 'vllão'. 
Para esse gás natural ser blologlcamente favorável ou não só 
depende de sua altura na atmosfera. Na chamada camada de oz6nio, 
a cerca de 30 km da superfície, Já na estratosfera, ele é 'bom', 
porque filtra a radiação perigosa. Porém, na baixa atmosfera, a 
história muda. Concentraç6es elevadas desse oxlgênlo trimolecular 
(03), em especial se próximas à superfície, prejudicam o 
desenvolvimento das plantas. Aí, ele é o oz6nlo 'ruim'. 

Nesse enredo, o homem é um Justiceiro às avessas: suas 
atividades Industriais e suas queimadas reduzem o oz6nlo 'bom' e 
aumentam o 'ruim', formador de grandes manchas na baixa 
atmosfera. Uma cooperação científica Internacional vai estudar 
melhor esse fen6meno. Pesquisadores brasileiros estarão operando 
na região central e na costa brasileira, os norte-americanos 
sobrevoarão o Atlãntlco Sul, e os cientistas alemães, franceses e 
africanos farão um trabalho de campo na África. 
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A s duas regiões atmosféricas mais im 
portantes neste trabalho são a tro
posfera e a estratosfera. A primeira,. 

inferior, está em contato com a superfície 
terrestre. A outra, superior, fica logo acima 
da troposfera. Como as dimensões horizon
tais destas regiões são muito maiores que 
suas extensões verticais, elas são denomina
das camadas. 

Nas regiões tropicais, a troposfera se es
tende até 16 km de altura. É nessa faixa que 
a atmosfera mantém contato com os seres 
vivos da superfície e os aviões voam. 

A estratosfera chega a 50 km de altura. 
É aí que o ozônio é formado a partir da ra
diação ultravioleta (UV) solar e é também 
nessa região que está sua camada, que atua 
como escudo protetor contra a radiação UV 
danosa aos seres vivos. Na estratosfera, es
se gás é dito 'bom', por sua função de pro
teção à vida. Sendo assim, não queremos 
que sua concentração diminua. 

Na troposfera, essa função protetora de
saparece. O ozônio é só mais um gás, tóxi
co e poluente, que atrapalha funções vitais 
de animais e plantas. Ele é 'ruim' e não que
remos que sua concentração aumente. 
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O ozônio na atmosfera 
O ozônio da atmosfera é um gás produzido 
e consumido naturalmente. As concentra
ções observadas pelas-pesquisas resultam do 
equilíbrio desses processos antagônicos. O 
principal processo de produção ocorre na 
estratosfera, onde o UV decompõe, numa 
primeira etapa, a molécula de oxigênio (02) 

em dois átomos de oxigênio (O). Este pro
cesso é descrito pela equação: 

0 2 + UV----+O + O (I) 

À medida que a radiação UV penetra a 
atmosfera, ela perde energia . Isso explica 
por que na troposfera (camada mais baixa) 
o UV não é mais capaz de decompor a mo
lécula de 0 2 . Desse modo, o ozônio só é 
produzido na estratosfera. 

O segundo passo da produção do 0 3 

(símbolo do ozônio) se dá pela união de um 
átomo de oxigênio (O) a uma molécula de 
oxigênio (02). Esse tipo de ligação, em que 
um átomo se une a outros dois, todos idên
ticos, formando uma molécula triatômica es
tável, é muito raro na natureza 

Na natureza, porém, há vários processos 
de perda. Isso ocorre principalmente em 
reações químicas gasosas envolvendo nitro
gênio (N2), hidrogênio (H2) e cloro (Cl). Na 
estratosfera, as perdas de o3 predominam, 
dado seu contato com compostos nitroge
nados (processo natural) e clorados (proces
so imposto pelo homem). 

A concentração do ozônio varia com a 
altura. Essa variação faz com que a intensi
dade de produção e perda de 0 3 também 
mude conforme a altitude. O próprio pro
cesso de produção de 0 3 atenua a intensi
dade do UV que penetra a atmosfera. Com 
isso, a concentração de 0 3 se torna máxi
ma em torno dos 28 km de altura, diminuin
do rapidamente acima e abaixo dessa faixa. 
Surge assim o conceito de camada de ozô
nio. Esse termo, consagrado na literatura 
mundial, refere-se a uma fatia da atmosfera 
em torno da concentração máxima de 0 3 

na estratosfera. Essa camada fictícia é a res
ponsável por cerca de 90% da atenuação de 
radiação UV pelo ozônio. 

A camada de ozônio está diminuindo 
Para reavaliar periodicamente o estado da 
camada de ozônio, criou-se, em 1987, o Pai
nel de Tendências de Ozônio (em inglês, 
Ozone Trends Pane[), comissão internacio
nal de alto nível, composta de cientistas de 

OUTUBRO DE 1992 

vários países. Além deste painel, há também 
avaliações independentes, periódicas, para 
as quais são convidados pesquisadores de 
diversas nacionalidades. Esses trabalhos são 
chamados Avaliação Científica de Ozônio 
Estratosférico. Os resultados publicados em 
1989 e 1991 contaram com a participação 
do autor brasileiro deste trabalho como con
tribuinte e revisor. 

A última avaliação analisou cuidadosa
mente os dados disponíveis obtidos a par
tir da superfície e de satélite. Cada estação 
de medição de ozônio, criteriosamente ca
librada, teve seus dados comparados com 
os de um satélite dotado de um instrumen
to çspecial denominado Toms (sigla, em in
glês, para Espectrômetro de Mapeamento do 
Ozônio Total). 

Foram levados em conta os efeitos de 
modulação periódica como,por exemplo,o 
ciclo solar de 11 anos (a radiação solar tem 
uma variação periódica de intensidade com 
ciclo de 11 anos) e a oscilação quase-bianual 
(alguns parâmetros observados na baixa es
tratosfera têm variação periódica de quase 
dois anos). A análise das tendências desses 
efeitos ajuda a entender e reduzir suas in
fluências sobre as medições. Isso pode ser 
feito pelo cálculo da média sobre um perío
do de dois ciclos solares completos. 

Latitude Diminuição Diminuição 
total total 
(11/1978 a (11/\978 a 
10/1985) 11/1987) 

Global, menos 
altas latitudes 
(53º-53ºN) -2.6 ± 0.5 -2.5 ± 0.6 

Hemisfério 
0-53°S -2.6 ± 0.9 -2.9 ± 0.9 
0-53ºN -2.1 ± 1.5 - 1.8 ± 1.4 

Faixas 
53°S-65°S -0.9 ± 1.8 -10.6 ± 1.6 
39°S-53°S -5.0 ± 1.8 -4.9 ± 1.8 
20°S-39°S -3.2 ± 2.4 -2.7 ± 2.1 
19°S-29°S -2.5 ± 1.9 -2.6 ± 1.5 
0-19°S -1.1 ± 0.8 -2.1 ± 0.8 
0-19ºN -1.1 ± 1.5 -1.6 ± 1.3 
19°S-29ºN -3.5 ± 2.2 -3.1 ± 1.9 
29°S-39ºN -3.7 ± 2.0 -2.5 ± 1.7 
39°S-53ºN -2.7 ± 1.7 -1.2 ± 1.5 
53°S-65°N -2.4 ± 1.6 -1.4 ± 1.4 

FONTE: KIRCHHOFF, BROWELL E FISHMAN 

Tabela 1. A porcentaaem da dlmlnulçio da ca-
macia de oz6nlo em diversas faixas latltucl-
nala, observada pelo ut61He Toms. 

Várias estações de superfície, usando es
pectrofotômetros Dobson (instrumento tra
dicional usado no mundo todo para medir 
o conteúdo total de ozônio da atmosfera), 
já reuniram uma grande quantidade de da
dos nestes últimos anos. Para a grande maio
ria das estações, a tendência estatística acu
sa uma redução de alguns pontos percen
tuais da camada de ozônio para um perío
do de 22 anos. Esse decréscimo ocorre em 
latitudes polares e são maiores no inverno 
que no verão. Para uma.das estações (na ex
Checoslováquia), a redução observada nes
se mesmo intervalo de tempo foi de 4,7%. 

Outra técnica de avaliação aplicada às es
tações de superfície foi a de agrupar os da
dos em faixas latitudinais. Observou-se que 
as maiores variações ocorrem no inverno, 
em altas latitudes. 

Os dados medidos pelo Toms, instalado 
no satélite Nimbus- 7, coletados entre 1978 

e 1985, também indicam uma diminuição do 
ozônio estratosférico. A tabela 1 mostra os 
resultados numéricos para diversos agrupa
mentos dos dados. 

Portanto, o painel de especialistas con
sidera que os dados coletados por instru
mentos terrestres e satélites mostram uma 
significante e consistente tendência de de
créscimo do ozônio. 

Ozônio na troposfera 
A radiação UV que chega à troposfera é in
suficiente para gerar átomos de oxigênio 
(processo já descrito pela equação I). Essa 
é uma das diferenças - talvez a mais signi
ficativa - entre a química na troposfera e 
na estratosfera. Sendo assim, a produção de 
ozônio (03) na primeira depende totalmen
te de outros processos capazes de gerar oxi
gênio atômico (leia 'O ozônio passo a pas
so na troposfera'). 

Aspectos meteorológicos devem ser con
siderados em análises da química atmosfé
rica na troposfera. Esse fator modifica sen
sivelmente a teoria que se aplica à estratos
fera e mesmo à mesosfera ( camada que se 
estende de 50 a 85 km de altura), onde o 
estudo da química e da física recebe o no
me de Aeronomia. Avaliar o transporte da 
troposfera (conhecimento dos ventos e da 
circulação geral da atmosfera) é outro aspec
to importante para complementar as análi
ses da composição atmosférica. 

A concentração dos gases naturais da at
mosfera também pode ser alterada substan-
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Figura 1. Mancha de ozônlo bem desenvolvida e clara, entre 2,2 km e 3,4 km (altura do vôo). O verde corresponde a concentrações de 0 3 entre 
35 e 40 ppbv, normais nessas altitudes; o marrom (da mancha), a concentrações entre 55 e 65 ppbv, quase o dobro da de fundo. A mancha 
vai da longitude 67°27,7' a 67°45', distância horizontal de aproximadamente 33 km. 
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Figura 2. Outro tipo de mancha de ozônlo, menos nltida e menos localizada. Aumento generali
zado na concentração de 0 3, a cerca de 1,5 km, parece uma camada. As cores falsas da figu
ra lembram 'nuvens', que cobrem quase toda a extensão horizontal. A concentração de 0 3 de 
fundo é de 25 ppbv; a mancha (em amarelo) representa 35 ppbv. Essas concentrações foram 
observadas na reserva florestal Ducke (perto de Manaus), onde em geral as concentrações de 
0 3 troposférlco são multo baixas. 

cialmente não só pela adição de gases cria

dos artificialmente, mas também pela ação 

secundária de algumas reações químicas que 

podem modificar o equilíbrio natural dos ga

ses da atmosfera inferior. 
Gases como C02 (dióxido de carbono), 

CO (monóxido de carbono), N20 (óxido 
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de n itrogênio), entre outros, gerados pela 
indústria e pela combustão, são os princi

pais poluentes da troposfera. Processos de 

refrigeràção e de fabricação de plásticos, que 

usam clorofluorcarbonetos (CFCs), entre os 

quais o CFCl3 e o CF2Cl2' também podem 
destruir o ozónio, quando o cloro é disso-

O ozônio passo a passo 
na troposfera 

O caminho. mais eficiente para gerar o ozô

hio na troposfera parece ser a interação dos 

óxidos de nitrogênio com os radicais hidro

genados OH e H0 2: 

NO + H0 2 ---- N02 + OH 
N02 + hv NO + O 

Os processos de perda são sempre do ti
po catalítico, com reação direta dos óxidos 
de H , N e Cl. 

0 3 + OH H02 + 02 
H02 + O OH + 0 2 

ou 
NO + 0 3 N0 2 + 0 2 
N02 + O NO+ 0 2 

ou ainda 

Cl + 0 3 CIO + 0 2 
CIO+ O Cl + 0 2 

A ação é, portanto, sempre catalítica pa

ra os óxidos, havendo sempre a destruição 
de um oxigenado ímpar (03 e O) e a fo rma
ção de oxigênio molecular, que é a fo rma 

mais estável de oxigênio. 
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Figura 4 . Mancha detectada na campanha ABLE-2B, v6o de levantamento feito entre Manaus 
e Santarém. O máximo de concentração da mancha chega a 35 ppbv, numa concentração mé
dia de fundo de 15 a 20 ppbv. 

ciado, isto é , 'arrancado' das moléculas de 
CFCs pela radiação UV na estratosfera. 

A ação de poluentes na troposfera não 
só piora a qualidade do ar respirável, mas 
também aumenta as concentrações de CO 
e 0 3, cuja concentração elevada é prejudi
cial aos seres vivos. Segundo a legislação am
biental, não é recomendável a exposição por 
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mais de um hora a concentrações de ozô
nio acima de 80 partes por bilhão por volu
me (ppbv). Altas concentrações de 0 3 são 
também prejudiciais às plantações de legu
mes, por exemplo. 

O ozônio pode ser produzido na tropos
fera numa cadeia de reações de catalisação 
(leia 'Alternativas para o ciclo'). 

Manchas de ozônio na troposfera 
Como já foi mostrado, o ozônio na tropos
fera é o resultado de processos de combus
tão e reações secundárias na atmosfera. Nos 
grandes centros urbanos, o principal proces
so de combustão é a queima de combustí
vel fóssil , principalmente pelos automóveis; 
nas regiões agrícolas, a queima de biomas
sa. No Brasil, a região Amazônka e o Cerra
do contribuem bastante para esse último 
processo. 

Em situações especiais , a concentração 
de ozônio aumenta de forma considerável 
em espaços relativamente pequenos das re
giões da baixa atmosfera. São as chamadas 
manchas de ozônio. Acredita-se que elas se
jam produzidas quando os processos quími
cos de produção de 0 3 estão sob condi
ções favoráveis , isto é, próximos a fontes de 
CO, radiação UV, NO e N02 . 

Cada vez mais, os efeitos negativos do 
ozônio sobre plantações e florestas estão 
sendo avaliados. Altas concentrações de 0 3 

na troposfera podem estar relacionadas com 
a destruição de áreas florestais na Alemanha 
e nos EUA. Pesquisas recentes indicam que 
o ozônio ambiente reduz as taxas reais de 
fotossíntese em algumas plantas. Esses tra
balhos revelam ainda os efeitos negativos 

_ que altas concentrações de ozônio têm so
bre o ambiente da baixa troposfera. 

A correlação que existe entre nível de po
luição e concentração de ozônio na tropos
fera nos induz -a pensar que a concentração 
desse gás no hemisfério Sul seja menor que 
a no hemisfério Norte . Alguns estudos, po
rém, mostram que isso nem sempre é ver
dade. Por exemplo, as queimadas podem 
contribuir bastante para a produção artifi
cial de ozônio na troposfera . 

As figuras 1, 2 e 3 mostram manchas de 
ozônio detectadas por um radar de laser ca
paz de medir os valores absolutos de con
centração de ozônio. O instrumento, cons
truído no centro de pesquisas de Langley da 
NASA, faz parte do laboratório voador ins
talado no avião Electra da NASA . 

Ao longo da trilha de vôo, esse radar ob
tém perfis contínuos de concentração de 
0 3 . Em geral, o avião voa entre 2,5 e 3,5 
km do solo e o instrumento mede as con
centrações de ozônio nessa altitude. 

A figura 4 mostra mais um exemplo de 
mancha de ozônio bem localizada, desta vez 
próximo à superfície. A mancha de ozônio 
mais espetacular é a mostrada na figura 5 

61 



É BOM S A B E R 

Alternativas para o ciclo 

A reação de catalisação que produz o ozô
nio na troposfera tem início com a oxida
ção de metano (CH4) ou monóxido de car
bono (CO), além da oxidação de outros hi
drocarbonetos, especialmente o isopreno 

(C3Hs). 
A cadeia de oxidação do CO é: 

co + OH----♦ co2 + H 
H + 0 2 + M---•HO2 + M 
(O M é um gás; pode ser o 0 2 ou o N2) 
HO2 + NO----+ OH + NO2 
NO2 + h11 -----♦ NO + O 

O + 0 2 + M ---• 0 3 + M 

Nessa seqüência, pelo menos uma mo
lécula de 0 3 é produzida a partir de duas 
moléculas de 0 2, juntamente com a trans
formação de CO em CO2. Deve-se notar 
que essa seqüência de reações depende cri
ticamente da concentração de NO, que de
ve existir entre certos limites para que o re
sultado seja efetivamente uma produção de 
03" Na ausência de suficiente NO, a alter
nativa para o ciclo acima é: 

CO + OH co2 + H 

H + 02 + M HO2 + M 
HO2 + 0 3 OH + 202 

co + 03 co2 + 0 2 

ou seja, na ausência de NO, tem-se perda de 
ozônio na troposfera. Ainda outra alterna
tiva seria o ciclo: 

CO + OH ------ CO2 + H (2x) 
H + 0 2 + M HO2 + M (2x) 
HO2 + HO2 H2O2 + 0 2 
H2O2 + h11 2OH 

e, desta forma, novamente ocorre a trans
formação de CO em CO2 , mas agora com 
a perda de Or 

para o período entre setembro e outubro, 
na região do Atlântico Sul. 

O projeto Trace-A 
O projeto Trace-A (sigla, em inglês, para 
Transporte e Química próximo ao Equador
Atlântico) é uma grande cooperação cientí
fica internacional que visa estudar in loco 
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Figura S. Gigantesca mancha de oz6nlo, que não aparece nos outros perlodos do ano, entre 
a costa africana e a brasllelra. A figura é uma média dos dados de vários anos e mostra o 0 3 
em excesso em unidades Dobson (UD • ). O código de cores Indica 50 UD próximos à costa afrl• 
cana, mas a mancha se estende até a costa do Nordeste brasllelro, cobrindo uma área multo 
grande. Estes dados foram obtidos por satélites. 

a grande mancha de ozônio no Atlântico Sul. 
Para isso, pesquisadores brasileiros estarão 
operando no Brasil Central a bordo de um 
avião Bandeirante, do IPpe, e outro da Fun
dação Cearense de Meteorologia. Pesquisa
dores norte-americanos voarão sobre o 
Atlântico Sul a bordo de um DC-8, da NASA, 
que chegou ao Brasil no último 22 de setem
bro. Na África, o trabalho será feito por ale
mães, franceses e africanos. 

O avião do Inpe recolherá amostras de 
0 3, CO e, se possível, outros gases minori
tários. O objetivo é estudar a fotoquímica, 
o transporte de emissões recentes (e mais 
antigas) e a atmosfera não-perturbada no 
Brasil. Pretende-se também realizar um ex
perimento de campo na época chuvosa, 
bem antes da missão de campo principal, pa
ra avaliar os efeitos das queimadas por com
paração. Deverão participar as Universida
des Federais de Mato Grosso, de Mato Gros
so do Sul, de Goiás, do Pará e a Universida
de de Brasília. 

Conclusões 
Ressaltamos o papel diferente que o ozônio 
desempenha na troposfera e na estratosfe
ra. Nessa última camada, mais alta, o ozô
nio, caracterizado como 'bom', é biologica
mente benéfico. Na outra, o chamamos 
' ruim', lembrando que ele é tóxico em al
tas concentrações. Infelizmente, a ação do 
homem moderno diminui o ozônio 'bom' 
na estratosfera e aumenta o 'ruim' na tro
posfera. 

Na troposfera, há um mecanismo que au
menta a concentração de ozônio nas regiões 
de queimadas, onde ele é produzido indi
retamente na atmosfera por reações quími
cas sob a ação de radiação UV. Em alguns 
casos, a produção de ozônio forma acúmu
los localizados de concentrações muito aci
ma dos valores normais. Essas manchas po
dem se espalhar por grandes áreas ou per
manecer em regiões menores, bem caracte
rizadas. Há exemplos desse fenômeno no 
Brasil. 

O projeto Trace-A, trabalho de campo 
especial, está sendo preparado para estudar 
a grande mancha de ozônio, detectada por 
satélite no Atlântico Sul. Em excesso, esse 
gás tem efeitos negativos sobre animais e 
plantas, sendo às vezes mais um poluente 
da atmosfera. Há evidências de ser ele o 
principal responsável pela degradação de 
florestas na Europa e nos EUA. É também 
considerado prejudicial à fotossíntese, dimi
nuindo o rendimento de safras agrícolas. 
Sendo assim, uma das medidas para corri
gir essa situação seria limitar as queimadas 
àquelas absolutamente necessárias. 

V.W.J.H. Klrchhoff 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

E. V. Browell 
J. Flshman 

Centro de Pesquisas Langley, da Nasa, Virgí

nia (EUA) 
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O que comem os papagaios 

Q uando Cristóvão Colombo chegou 

às ilhas da América Central, ficou 

maravilhado com os grandes ban

dos de papagaios-das-Bahamas, hoje já quase 

extintos. Desde então, este continente ficou 

conhecido como a ' terra dos papagaios' . 
Periquitos, araras, maitacas, tuins e pa

pagaios são aves da família Psittacidae. Esta 

família está distribuída por toda a zona tro
pical do globo, da qual se irradia para áreas 

subtropicais, como a Patagónia . 
O Brasil é o país mais rico cm espécies 

de psitacídcos, possuindo 71 das 3 78 espé
cies existentes no mundo. É grande a varie

dade de tamanhos e cores entre essas aves, 

desde o pequeno tuim, com cerca de 12 

centímetros, até a arara-azul, que atinge um 

metro de comprimento. 
Ameaçadas pela destruição do seu hábi

tat natural ou pela captura ilegal para domes

ticação, algumas espécies correm o risco de 
desaparecer para sempre, como a arara-azul

de-lear ou ararajuba (ver 'A guaruba: novo 

símbolo nacional? ', 'Ararinha-azul a um pas
so da extinção' e 'Arara-azul-de-tear ameaça

da ', em Ciência Hoje n? 29, n? 30 e nº 61 , 

respectivamente ). 

Faz parte do saber popular que os psita

cídeos (principalmente os papagaios) alimen

tam-se de sementes de girassol , milho e pol
pas de frutas, como mamão. Mas o que co
mem os psitacídeos nas florestas? Quais as 

frutas nativas que utilizam? As respostas para 

essas perguntas são de vital importância para 

conhecimento da biologia e conservação 

dessas aves em seu ambiente natural. 

A maioria das espécies de psitacídeos é 

difícil de ser observada na natureza, em vir

tude da sua coloração verde e do hábito de 

viver nas copas das árvores . Os poucos es

tudos realizados sobre a dieta dessas aves re

velaram que os papagaios, araras, maitacas 
e tuins se alimentam principalmente das se

mentes dos frutos, mas também comem flo

res e até mesmo cupins e caramujos. Algu

mas espécies, como a caturrita, são obser

vadas freqüentemente comendo milho e ar

roz nas plantações, o que as leva a serem 
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consideradas uma praga em algumas regiões 

do sul do Brasil. 

Embora sejam aves que vivem nas flores

tas ou nos cerrados, algumas espécies con

seguem conviver com o homem nas gran

des cidades. O tuim e o periquito são co
mumente encontrados nas praças públicas 

e jardins, alimentando-se de frutos de pal

meiras e de imbaúbas. 

Com o intuito de estudar a ecologia de 

psitacídcos na mata atlântica, o grupo de or

nitologia da Universidade Estadual de Cam
pinas (Unicamp), sob a coordenação dos 

professores Wcslcy Silva e Jacques Viclliard 

e com o apoio da Fundação M. Brown (EUA) 

e da Fundação Florestal (SP), vem desenvol

vendo estudos sobre os hábitos alimentares 

de psitacídeos na floresta atlântica. Espécies 
como a maitaca (Pionus maximiliani), a ti

riva (Pyrrhura frontalis), o periquito (Bro

togeris lirica), o cuiú-cuiú (Pionopsitla pi

leata) , o sabiá-cica (Tridaria malachita

ceae) e o tuim (Forpus xanthopterygius) es

tão sendo observadas na fazenda Intervales, 
localizada no município de Capão Bonito, 

em São Paulo. Esta reserva possui uma área 

de 38 mil hectares de floresta primária e se

cundária ainda preservada. Muitas espécies 

ameaçadas de extinção, como o macuco (Ti

namus solitarius), a jacutinga (Pipile jaçu

tinga) e o pica-pau-de-topete (Dryocopus ga

leatus) ainda existem nessa reserva. 
Nossos dados revelam uma grande diver

gência na dieta de cada espécie de psitací

deo. As maitacas e as tirivas alimentam-se de 

vagens, como o ingá (Inga sp), o pau-jacaré 

(Piptadenia sp) e outras leguminosas. Os pe

riquitos e tuins preferem frutos menores, co
mo a candiúva (Trema micrantha) e a co

nambaia (Rhipsalis sp) . O sabiá-cica (figura 

1) parece ser uma espécie mais especializa

-da em comer frutos grandes e carnosos, co
mo os cítricos (laranja, mexerica e limão), 

araçás e goiabas do mato (Psidium sp). Al
gumas espécies vegetais, como a figueira (Fi

cus sp), a imbaúba (Cecropia sp) e o palmi

teiro (Euterpe edulis), são apreciadas pela 
maioria dos psitacídeos. Observamos que os 

Figura 1. O sablá-clca é uma das espécies de 
psitacldeos mais ameaçadas de extinção na 
mata atlântica. É o único papagaio que emite 
um som semelhante ao do sabiá. 

Figura 2. O tulm é uma espécie de psitacldeo 
comum nas grandes cidades. Alimenta-se fre
qüentemente de flores de capina Invasores. 

papagaios também se alimentam de flores 
(bromélias e manacás) durante a estação se
ca do ano (figura 2). 

Além de levar a um maior conhecimen

to da ecologia dessas aves, nosso trabalho 

poderá ajudar na composição da dieta de 

psitacídeos em zoológicos e também con

tribuir para que futuros projetos de arbori
zação de áreas urbanas incluam árvores que 

atraiam um maior número dessas espécies. 

Mauro Galettl, Marco Aurélio Plzo 

e Isaac Simão 

Pós-Graduação em Ecologia, 

Universidade Estadual de Campinas 

Marcos Rodrigues 

Pós-Graduação em Zoologia, 

Universidade de O:!iford, Inglaterra 
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UnB terá laboratório 
de supercondutividade 
Ainda este ano, o Centro Internacional de 

Física da Matéria Condensada (CIF) da Uni

versidade de ?rasília começará a implanta

ção de seu laboratório de Supercondutivi
dade a Altas Temperaturas, cujas instalações 

exigirão cerca de 800 mil dólares. Os recur

sos deverão ser fornecidos pelo Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (PADCT). O físico russo Igor 

Krylov , atualmente nos Estados Unidos, vi
rá montar e coordenar o novo laboratório, 

o primeiro que o Centro terá na área expe

rimental. 

De acordo com o diretor do CIF, Álvaro 

Ferraz , o labora tório deverá desempenhar 

o papel de art icu lador das pesquis.as sobre 
condutividade no país. "Nós nos conven

cemos da necessidade de iniciar pesquisas 

sobre supercondutividade diante da impor

tância dessa área para o Brasil ", diz o pro

fessor da Universidade de Brasília. 

Igor Krilov trabalhou como professor do 
Instituto Kaptza de Moscou e foi um dos pri

meiros físicos a medir o fenõmeno conhe

c ido como 'reflexão de Andreev' , relacio

nado à supercondutividade. Outros 11 pós

doutores e professores visitantes chegarão 

até dezembro para colaborar durante um a 
dois anos com as pesquisas desenvolvidas 

no CIF. 

Cesariana no Brasil 
surpreende franceses 
Especialistas franceses da área de saúde ma

terno-infantil ficaram surpreendidos com a 

alta taxa de cesarianas no Brasil: 30 a 33 % 

em hospitais públicos e , em certos hospi

tais particulares, até 90%, com alta incidên

cia de laqueadura das trompas. Os médicos 
franceses participaram em junho do Simpó
sio Franco-Brasileiro sobre a prevenção da 
mortalidade materna, realizado em São Pau
lo, por iniciativa do Centro Internacional da 
Infância .de Paris e do Departamento Mater

no-Infant il da Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo. 

Outros fatos relevantes constatados pe
los professores franceses foram o grande nú

mero de casos de gravidez na adolescência, 
a ilegalidade do aborto (apesar de largamen
te praticado), e o elevado índice de morta
lidade materna, que no Brasil se situa em 

80/100.000, enquanto na Europa é de 
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10-20/100.000. Foram discutidas medidas 

necessárias para reduzir a taxa de mortali

dade materna , estabeleceram-se pontos de 

convergência e de interesse em pesquisa e 

obtiveram-se subsídios para o aperfeiçoa
mento dos serviços de saúde. O simpósio 

também permit iu contatos para uma cola

boração permanente entre o Centro Inter

nacional da Infância de Paris e o Departa

mento Materno-Infantil da Faculda.de de 

Saúde Pública da USP. Informações mais am
plas sobre o simpósio podem ser obtidas 
com o Centro Franco-Brasileiro de Docu

mentação Técnica e Científica (Cendotec), 

Av. Waldemar Ferreira, 204 - 05501 São Pau

lo, SP. 

Uma reserva para 
orquídeas ameaçadas 
Há 15 anos, uma área de quatro hectares da 
fazenda Olhos d 'Água , situada no municí

p io de Itapebi , Bahia, foi transformada em 

reserva para orquídeas remanescentes da 

mata atlântica, nativas da região compreen

dida entre o sul baiano e o norte do Espíri

to Santo. Hoje, a Reserva Orquidófila Gen
til Bezerra de Melo abriga mais de 60 varie

dades de orquídeas, grande parte ainda não 
identificada. 

Além das orquídeas, a reserva - cuja 

área deverá ser aumentada em mais seis hec

tares - reúne outras plantas endêmicas , is
to é , que só ocorrem naquela região. Atual

mente, está sendo providenciada a catalo

gação das orquídeas ainda não identificadas, 

com a ajuda da professora Zélia Rocha, fi 

siologista vegetal do Departamento de Bo

tânica do Instituto de Biologia da Universi
dade Federal da Bahia. Outro projeto a ser 
implantado na reserva é um 'banco de or

quídeas ', ou seja, um centro de referência 
para a atividade de pesquisadores e cientis
tas , inclusive no que diz respeito à repro

dução das espécies raras pelo processo me
ristemático. 

Preocupado com a devastação da área , 

que já está comprometendo a sobrevivên

cia das orquídeas, o engenheiro agrõnomo 

Waldemiro Melo, proprietário da fazenda, 

quer dar ainda uma outra finalidade a seu 

empreendimento: ele deseja oferecer con
dições às prefeituras para desenvolver pe

quenos orquidários, de modo que as espé

cies possam ser preservadas e apreciadas de 
um modo mais amplo. Os pesquisadores in-

Orquídea do gênero Maxilaria 

teressados em obter mais informações so

bre a Reserva Orquidófila Gentil Bezerra de 
Melo devem escrever para a Fazenda Olhos 

d 'Água, município de Itapebi, km 578 da 

BR-101 , ou telefonar para (073) 286-2205 . 

Mudas sem doenças 
A primeira microempresa de biotecnologia 
criada dentro do projeto 'Incubadoras Tec
nológicas' , da Universidade de Brasília, bus

ca solução para um grave problema enfren

tado pelos agricultores brasileiros: a má qua
lidade das mudas, que com freqüência trans

mitem doenças muito prejudiciais a deter

minadas plantações. A microempressa, cha
mada 'ln Vitro ', foi formada por ex-alunos 

da universidade e pesquisa novas técnicas 

de produção, a partir de mudas de abacaxi, 

mamão, banana e violeta. 

A produção convencional de mudas é 
feita em campo ou em viveiros, o que aca
ba facil itando a transmissão de doenças e 
pragas. A idéia da empresa é fornecer aos 

agricultores plantas obtidas in vitro, que são 
livres de doenças . Em país~s como a Tailân
dia (hoje o maior exportador de bananas), 

as plantações são feitas com mudas de ba
naneiras obtidas da cultura de tecidos. 

Para receber o apoio da UnB, a microem

presa se comprometeu a pesquisar novos 

processos tecnológicos e, inicialmente, te

rá de vencer dois desafios: conseguir um 

m_eio de cultura adeq uado à produção de 
mudas de mamoeiro e baratear o custo das 

mudas de abaca:X:i. 
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PROJETO[E]_ 
[Ê] D E F Á B R I C A, F A U N A, 

FLORA E FUTURO. 

sustentável. Onde o crescimento elementos mais puros da natureza: 

industrial se harmoniza com o Oxigênio. 

a natureza. E quem vai lucrar com isso 

É um passo à frente das é o meio ambiente. E, para a 

exigências do mercado Aracruz, isto não tem preço. 

Entre desenvolvimento e meio internacional. Um projeto de Modernização com proteção 

ambiente, a Aracruz sempre fica USI 100 Milhões que vai dar ambiental faz parte do projeto 

com os dois. início à eliminação do cloro de vida da Aracruz. 

O Projeto Fé mais uma elementar no processo de 

iniciativa da Aracruz dentro da branqueamento da celulose. 

J\RACRUZ CEWLOSE 
sua filosofia de desenvolvimento Em seu lugar entra um dos Crescendo em harmonia com a Natureza. 
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