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E daqui que Saem os componentes que deixam o 
Classe A da Mercedes afinado com a natureza. 

Ao entrar num Classe 
A da Mercedes Benz, um dos 
carros mais modernos fabri
cados no Brasil, você sente o conforto da alta tec
nologia. 

E agora, você também sente o conforto de diri
gir sentado num banco desenvolvido dentro dos 
melhores preceitos de respeito ao meio ambiente. 

É que os bancos do Classe A estão sendo produ
zidos no Pará com fibras de coco, utilizando-se 
uma tecnologia que permite o aproveitamento 
total da casca do fruto. O que antes virava lixo, 
hoje é matéria-prima. 

A tecnologia foi desenvolvida pela Poematec, 
empresa do Programa Pobreza e Meio Ambiente 

SECRETARIA ESPECIAL 
DE PRODUÇÃO 

na Amazônia (Poema), e a 
primeira indústra para pro

dução de estafamentos de car
ros, e outros componentes, começa a operar em 
janeiro, no município paraense de Ananindeua. 

A fibra de coco sai principalmente do Marajá, 
de unidades de beneficiamento geridas por coo
perativas. No processo, entra ainda uma unidade 
de beneficiamento de látex pertencente a uma coo
perativa de assentados pela reforma agrária. Ao 
todo, quase 4 mil empregos diretos são gerados. 

O produto final é tão bom que foi adotado por 
uma indústria automobilística de ponta. 

Mais uma prova de que no Pará o desenvolvi
mento se faz em harmonia com a natureza. 

SECTAM 
SECRETARIAElECUTIYADEClh:CIA,TECNOLOGIAEMEIOAMIIENTE 

Gl 
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Países industrializados de olho 
na diversidade biológica brasileira 
Cobiçados por potências estrangeiras desde a época do Descobrimento, os re

cursos naturais do Brasil já foram saqueados de várias maneiras ao longo dos sé

culos. Hoje, essa cobiça se volta para o aproveitamento da nossa biodiversidade, 

talvez a maior do planeta: além de aproximadamente 50 mil espécies de vegetais, 

estima-se que o país tenha 524 de mamíferos, 3 mil de peixes, quase 1.700 de pás

saros, 517 de anfíbios e 467 de répteis, sem falar dos milhões de espécies de in

setos e de microrganismos. Esgotados ou drasticamente reduzidos os recursos 

naturais em países mais desenvolvidos, a poderosa indústria farmacêutica inter

nacional, que movimenta bilhões de dólares na procura de novos medicamentos, 

busca explorar e patentear substâncias oriundas de nossa flora e nossa fauna, à 

revelia de uma legislação que, em tese, deveria protegê-las. Como evitar que isso 

aconteça? É a discussão que Ciência Hoje levanta em seu artigo de capa. 

A partir de sua origem, no século 19 - especialmente após o trabalho pioneiro 

do espanhol Santiago Ramón y Cajal -, a neurociência vem tentando compreen

der o funcionamento dos processos cerebrais. Mas até hoje persistem as dificul

dades enfrentadas na análise do comportamento dos neurônios: sequer se co

nhece bem a maneira pela qual a informação é codificada, processada e transmi

tida no sistema nervoso. O avanço científico e tecnológico no tratamento de pro

blemas neurológicos ainda é um dos desafios para o milênio que se inicia. Nesse 

sentido, a importância da computação aplicada a essa pesquisa é tão grande que 

já se fala em 'neurociência computacional', responsável por grandes progressos 

na visualização de células e estruturas neurais, assim como no estudo das rela

ções entre forma e função neural. 

No último artigo da série comemorativa do Descobrimento, Ciência Hoje reca

pitula desde as verdadeiras 'aulas' de história natural dadas pelos índios aos je

suítas até os estudos desenvolvidos por museus, institutos de pesquisa e cur

sos universitár~ s criados aqui nos séculos 19 e 20. Ao longo desses 500 anos, 

muitos dados sobre a fauna brasileira foram levantados por aventureiros, cronis

tas, missionários e viajantes. Mas, em conseqüência da proibição, por parte da 

Coroa portuguesa, da divulgação de informações que estimulassem a cobiça de 

potências estrangeiras, grande parte deles só recentemente veio a público. Ago

ra, a legislação extremamente restritiva sobre coletas biológicas no país ameaça 

impedir o próprio acesso a essas informações. 

A redação 
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Os 5ooanos 
da zoologia no Brasil 
Muitos dados sobre a fauna brasileira 

foram levantados por aventureiros, cronistas, 

missionários e viajantes, antes que os cientistas 

se interessassem pelo assunto. 

Parte desse acervo ficou esquecida por séculos, 

e só recentemente veio a público. 

Por Nelson Papavero 

Biopirataria: 
a diversidade biológica na mira 
da indústria farmacêutka 36 
A antiga pirataria - o saque de navios mercantes 

em alto-mar - foi substituída, nos tempos atuais, 

em que a biodiversidade tornou-se uma grande 

riqueza, por outro tipo de saque: 

os bens cobiçados são substâncias que possam 

ser usadas em remédios e os métodos usados 

para obtê-los são mais sutis. 

É a chamada biopirataria. 

Por João Batista Calixto 



De olho nos neurônios: 
as 'formas' virtuais 

do pensamento 44 
O uso de técnicas computacionais abriu 

perspectivas promissoras para o estudo 

do sistema nervoso e deve levar a expressivos 

avanços nessa área de pesquisa. 

Hoje, a importância da computação aplicada 

à neurociência é tão grande 

que já se fala em neurociência computacional. 

Por Luciano da F. Costa, 

Maria Cristina F. de Oliveira e Rosane Mingh im 
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g Antipartículas conduzem à antigravidade? 

GUILHERME PUPO, SÃO PAULO/SP 

Como deve ser do conhecimento 

do leitor, a gravidade manifesta-se 

pela atração entre corpos massjvos, 

ou seja, resulta do fato 

~os cor~ possuírem massa~ 

Uma vez guJ a interação 
gmvítackmalentre corpos sémpre 

ani~~ -sjl,ptra,tiva. ~ ste 
,pp~~ ~ édcqe ~ ssa, 
tletalJno,qoqo àsuamedida 
~ atribw'dêàm número PPSitivo. 

Por outro lado,.a intera"ção n 
eletromagnética entre corpos 

eletrizados, mesmo em repouso, 

pode ser atrativa ou repulsiva. 

Assim, à propriedade responsável 

pela interação eletromagnética, 

denominada carga, atribuíram-se 

duas espécies de medidas, 

que convencionalmente podem 

c1rNCIA HOJE• vol. 28 • nº 167 

ser positivas ou negativas. 

Em analogia com a eletricidade, 

uma repulsão gravitacional 

esté;tria ass.,ociada à existência 

de partículas de massas 

de.medidas de sinats opostos, 

ou seja, partículas às quais 

poderíamos atribuir uma medida 

negativa d~massa 
Em prmdf)fó, .o c_onceito 

de antipartícu1a cliz respeito 
à associação de cada partícula 

carregada a uma outra partícula de 

carga elétrica oposta. 

Por exemplo, a antipartícula 

do elétron (carga -e) é uma 

partícula de massa de mesmo sinal 

e carga elétrica positiva (+e), 

denominada pósitron. 

Desde que nessa associação, 

denominada conjunção 

de carga (operação que inverte 

o sinal de todos os chamados 

números quânticos aditivos 

associados a uma partícula), 

o sinal da massa mantém-se 

inalterado, a interação 

gravitacional entre

as partícuJa · -e sua~ p~ ·jq.;; 
• antipartículiiS também 

· ê atrativa, ... não danáo origém 
a uma p6ss~el antigravidade, 

ou repulsão gravitacional. 

Vitor Oguri 
Departamento de Física Nuclear 

e Altas Energias, 

Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro 



i O que é síndrome do X-frágil? 
ANA BEATRIZ G. CARVALHO, POR E-MAIL 

A síndrome do X-frágil, uma patolo

gia genética, é a causa mais freqüen

te de deficiência mental herdada. 

Atinge um em cada 1.250 meninos e 

uma em cada 2 . 500 meninas. Ca

racteriza-se por deficiência mental 

leve ou grave, associada a caracterís

ticas físicas como orelhas grandes e 

proeminentes, face estreita e alonga

da e, em indivíduos do sexo mas

culino, testículos de volume aumen

tado. Alterações de comportamento, 

tais como déficit de atenção, hiperati

vidade, humor instável e comporta 

mento semelhante ao de autistas, 

são mais evidentes em crianças. 

A síndrome é causada pela alte

ração de um gene do cromossoma X. 

Todas as pessoas têm no início des-

se gene um número variável de có

pias repetidas (em geral até 50) das 

bases CGG (citosina, guanina, gua

nina). Indivíduos com a síndrome do 

X-frágil têm mais de 200 cópias, a 

chamada mutação completa. Os que 

apresentam de 50 a 200 cópias (pré

m utação) são indivíduos normais, 

mas podem transmitir o defeito a 

seus filhos. Portanto, as mulheres 

com a pré-mutação podem ter filhos 

ou filhas com a síndrome. Homens 

com pré-mutação a transmitem para 

suas filhas e estas podem ter filhos 

com o problema. 

Exames especializados para o di

agnóstico da síndrome do X-frágil 

devem ser realizados em casos sus

peitos, e o aconselhamento genético 

~ Como são formadas as verrugas? 

U Existe alguma predisposição genética? 

LEONARDO DE A. NETO, ARARAQUARA/SP 

Verrugas são lesões que surgem na pele e que, em geral, 
desaparecem após algumas semanas ou meses. 
Na maioria dos casos, são causadas por um dos muitos tipos de vírus 
do grupo papiloma, permitindo o surgimento de lesões recorrentes 
ao longo da vida. Raramente surgem em crianças com menos 
de cinco anos, mas observa-se um aumento do número 
de pessoas que sofrem desse problema. 

A infecção ocorre pelo contato direto, através de instrumentos 
como tesouras e facas contaminadas, com pequenas lesões de pele, 
ou ainda por relações sexuais. Com o passar dos anos, 
alguns tipos de vírus causam lesões que, se agravadas 
por certos fatores (excesso de radiação solar, diminuição 
da imunidade do organismo, propensão genética, abortos sucessivos, 
e outros fatores ainda desconhecidos), podem evoluir e 
se transformar em câncer, especialmente no colo do útero e na pele. 
A remoção cirúrgica é necessária em alguns casos, 
como no das verrugas de laringe, 
que podem até causar problemas respiratórios. 

Hermann Schatzmayr 
Departamento de Virologia, Instituto Oswaldo Cruz 

o LEITOR PERGUNTA 

à família é recomendável. Embor.a 

não haja cura para a síndrome, a 

qualidade de vida dos afetados e de 

suas famílias pode melhorar com 

educação especializada e medica

mentos para controlar as alterações 

de comportamento. Recentemente, 

algumas famílias de portadores da 

síndrome uniram-se para criar a Fun

dação Brasileira da Síndrome do X

frágil, que pode ser contactada pelo 

e-mailxfragil@zaz.com.br ou pelo te

lefone (0-XX-51) 330-5617. 

Têmis Maria Félix 

Serviço de Genética Médica, 

Hospital das Clínicas 

de Porto Alegre 

Av. Venceslau Brãs, 71 

fun~os • casa 27 

CEP 22290-1110 • 

Rio de Janeiro • RJ 

E-MAIL: 
chojered@sbpcnet.org.br 
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O que se sabe hoje sobre a origem 

do mal de Alzheimer? 

Existem historicamente duas hipóteses sobre a ori
gem da doença. Urna tem a ver com o citoesqueleto 
da célula, com estruturas denominadas emaranha
dos neurofibrilares, gerados pela hiperfosforilação 
de urna proteína, a proteína 'tau'. Essa linha de pen
samento era importante até há 10 anos. A outra hi
pótese, favorecida pela grande maioria das pesqui
sas mais recentes, é a da acumulação do peptídeo ~
arnilóide em estruturas de outro tipo chamadas de 
placas senis, que têm cerca de 60 rnícrons e estão 
presentes em distintas zonas do cérebro, em grande 
número, nos doentes de Alzheirner. Essas placas 
desencadeiam a neurotoxicidade e a morte dos 
neurônios, reduzindo a atividade do sistema nervo
so. Independente das duas hipóteses, o importante é 
que a formação tanto dos emaranhados neurofibri
lares quanto das placas senis não ocorre em todo o 
cérebro, mas apenas em áreas muito específicas 
desse órgão - o hipocarnpo, por exemplo - que têm a 
ver com a memória e com a aprendizagem. 

Por que a hipótese que associa a origem da doença 

ao peptídeo ~-amilóide é a mais aceita hoje? 

Essa hipótese tem bastante apoio hoje por urna série 
de razões. A proteína que dá origem ao peptídeo 
~-arnilóide - denominada proteína precursora do 
arnilóide, ou APP [na sigla em inglês] - é codificada 
por um gene situado no crornossorno 21. O ~-arni
lóide surge quando a APP, urna proteína de mem
brana, de alto peso molecular, é cortada por enzimas. 
Sabe-se há muito que o crornossorno 21 também está 
vinculado à síndrome de Down [ causada pela pre
sença de três cópias desse crornossorno, e não duas, 
corno seria o normal]. Os portadores dessa síndrome 

considerada esporádica. As percentagens atribuí
das a cada urna vêm mudando: há algum tempo 
dizia-se que a parcela familiar representava 20% 

dos casos, mas hoje se sabe que não mais que 8% 
do total de casos do mal de Alzheirner são heredi
tários. Já foram identificados, além do gene da APP, 
outros três genes que predispõem à doença. Um 
desses genes, muito importante, situa-se no cro
rnossorno 14 e corresponde a urna proteína de
nominada presenilina-1. Outro gene, presente no 
crornossorno 1, também codifica urna presenilina, 
do tipo 2. E há um terceiro gene, que não desenca
deia a doença, mas é um fator de risco, ou seja, 
favorece seu surgimento. Situado no crornossorno 
19, esse gene codifica a apolipoproteína-E - parti
cularmente um dos alelos desse gene, o alelo 4. 

Sempre que há mutações nesses genes, em parti
cular naqueles que correspondem às presenilinas, 
o que se verifica em 60% dos casos familiares, 
encontra-se, tanto no plasma sangüíneo quanto no 
líquido céfalo-raquidiano, níveis elevados do ~
arnilóide. Esses níveis podem ser até 10 vezes mais 
altos que os de indivíduos sem as mutações, par
ticularmente para o ~-arnilóide formado por 42 

aminoácidos (há urna segunda forma, com 40 

aminoácidos). 
Outra evidência é a neurotoxicidade desse peptí

deo. O ~-arnilóide normalmente é solúvel, mas 
pode se agregar e formar as chamadas fibras 
arnilóides. Quando essas fibras são postas em urna 
placa de cultura onde estão crescendo neurônios, 
essas células morrem. Esses agregados equivalem 
às placas senis, embora sejam um pouco menos 
complexos do que elas, já que as placas contêm, 
além do ~-arnilóide, urna série de 'acompanhan
tes', ou seja, outros elementos . Portanto, a relação 

A proporção da incidência da doença em homens e mulheres é de um 

para um até os 50 anos. Após essa idade, que corresponde ã meno

pausa, quando as mulheres perdem o hormônio estrogênio, a inci

dência de Alzheimer aumenta de maneira dramática entre elas 

têm grande número de placas senis no cérebro, em 
função da cópia extra do gene que codifica a APP, o 
que leva a maior produção do ~-arnilóide. Essa é a 
primeira evidência: há urna correlação entre o 
crornossorno 21 e outra doença, a síndrome de Down, 
associada à mesma estrutura cerebral presente no 
mal de Alzheirner. 

Urna parte dos casos do mal de Alzheirner é con
siderada hereditária ou familiar, e outra parte é 

com a síndrome de Down, o fato de as mutações no 
gene da proteína APP levarem ao surgimento da 
doença e a neurotoxicidade do ~-arnilóide susten
tam a hipótese de que esse peptídeo está direta
mente ligado à origem da doença. 

O conhecimento atual sobre o mal de Alzheimer 

permite determinar o momento de início da doença? 

A enfermidade, acreditamos, parte basicamente de ► 
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mutações genéticas, e pode se manifestar em dis
tintas etapas da vida. Por isso, todo Alzheimer fa
miliar ocorre precocemente. Historicamente, ha
via uma distinção entre o que se chamava de de
mência senil e o que se chamava de demência pré
senil, e pensava-se que só a demência senil cor
respondia ao mal de Alzheimer. Hoje, sabe-se que 
a demência pré-senil também é Alzheimer e que 

existem certas drogas que permitem retardar o de
senvolvimento da enfermidade por um ano, ou um 
ano e meio. São drogas dirigidas a um dos sistemas 
neurotransmissores, o sistema colinérgico, particu
larmente ao neurotransmissor acetilcolina. Mas há 
perspectivas de terapia muito promissoras. Um pri
meiro caminho seria evitar a formação da placa se
nil, seja inibindo a produção do ~-amilóide, seja 

Até agora só existem certas drogas que permitem retardar o desenvol

vimento da enfermidade por um ano, ou um ano e meio. Mas há pers

pectivas de terapia muito promissoras 

principalmente essa demência é desencadeada por 
genes, em particular aquele situado no cromossoma 
14 (presenilina-1). Há ocorrências esporádicas da 
doença que têm a ver com algum agente químico, 
mas a percentagem é muito pequena. Outra coisa 
importante nessa enfermidade, no aspecto geral, é 
que em certas populações humanas a incidência 
do mal de Alzheimer é maior do que em outras. Na 
população caucasiana acima de 70 anos, por exem
plo, a doença atinge 16% dos indivíduos. Já entre 
a população do tipo mongol, do Japão e da China, 
e provavelmente entre a população indígena das 
Américas, o percentual é muito menor, em torno 
de 4%. 

Existem estatísticas referentes à parcela 
da população mundial atingida por Alzheimer? 
Há dados para a América do Sul? 
Tenho dois dados parciais. O primeiro é sobre os 
Estados Unidos: há cerca de 4,5 milhões de doentes 
de Alzheimer naquele país. No Chile, existem 100 
mil doentes de Alzheimer. Outro fator estatístico 
importante é que a proporção da incidência da do
ença em homens e mulheres é de um para um até 
os 50 anos. Após essa idade, que corresponde à me
nopausa, quando as mulheres perdem o hormônio 
estrogênio, a incidência de Alzheimer aumenta de 
maneira dramática entre elas. Em alguns casos a 
proporção chega a 3 para 1, ou 5 para 1. Ou seja: o 
estrogênio é claramente um fator importante para 
prevenir o aparecimento do mal de Alzheimer. Es
tudos muito detalhados mostram que a aplicação 
de estrogênio não tem efeito em pacientes que já 
têm Alzheimer. Mas não se está dizendo que o 
estrogênio detém a doença depois que ela surge, e 
sim que esse hormônio provavelmente ajuda apre
veni-la. 

Quais as perspectivas de tratamento do Alzheimer? 
Em termos de terapia farmacológica, até agora só 

impedindo sua agregação. Se conseguirmos dimi
nuir ou eliminar a produção do 'tijolo' que vai for
mar a placa senil, ou a agregação desses 'tijolos', 
será possível pensar em controlar essa placa. A ou
tra forma, aplicável quando a doença já se instalou, 
é destruir ou desagregar as placas já formadas. 

Penso que o primeiro caminho provavelmente 
será o mais importante, por estar mais próximo e 
não por ser o mais eficaz. A estratégia é evitar ou 
controlar a quebra da proteína precursora do ~
amilóide, a APP, atuando diretamente nas enzimas 
envolvidas nesse processo. Esse é o caminho que os 
especialistas do mundo todo acreditam ser o mais 
promissor para solucionar o problema de Alzheimer 
ou, pelo menos, controlá-lo. O outro caminho, com a 
doença já está parcialmente estabelecida, seria de
sarmar ou destruir a placa senil, o que é complica
do. Várias tentativas estão sendo realizadas, como a 
do professor Sérgio T. Ferreira, na Universidade Fe
deral do Rio de Janeiro, com certos compostos orgâ
nicos. No Chile, também demonstramos que algu
mas proteínas presentes no próprio cérebro podem 
desagregar o ~-amilóide. 

É possível desenvolver uma vacina 
contra o mal de Alzheimer? 
A vacina é uma terceira opção de combate à enfer
midade, através da prevenção. Há muita especula
ção sobre a possibilidade de uma vacina para 
Alzheimer. Experiências têm sido feitas em animais, 
em especial em ratos transgênicos. Injeta-se nos ra
tos o peptídeo ~-amilóide-42, para criar uma reação 
imunológica, e depois induz-se a aparição de placas 
senis no cérebro dos animais. Observando-se o ani
mal após o período em que normalmente aparecem 
as placas~ de seis meses, mais ou menos-, elas não 
estão presentes no cérebro ou estão diminuídas. Isso 
sugere que é gerada uma espécie de vacina, que pro
tege o cérebro. Estudos com essa vacina potencial 
foram iniciados em humanos, ou seja, começou-se a 
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usar a estratégia de injetar o peptídeo, para aumen
tar a reação imunológica, em pacientes já com 
Alzheimer, o que envolve toda uma questão ética. 
Sabe-se que os pacientes que receberam as injeções 
não apresentaram, em um ano, reação adversa ao 
~-amilóide. Mas pode ocorrer um problema: essa 
estratégia pode ser uma faca de dois gumes, porque 
a injeção do ~-amilóide pode aumentar a quantida
de circulante desse peptídeo, fazendo com que os 
pacientes adoeçam mais rápido e morram mais 
cedo. Eu sou, até o momento, um crítico da vacina 
também porque os animais usados nesses estudos 
não são um bom modelo de Alzheimer, já que não 
apresentam as características morfológicas, nem as 
características comportamentais, de um cérebro 
humano com a doença. No entanto, se a hipótese do 
~-amilóide for a certa, então em tese essa vacina 
poderia servir. 

E quanto à terapia gênica? Em que pé estão os 
estudos nesse sentido? 
O seqüenciamento do genoma humano, com toda a 
informação que fornece, não serve de nada para os 
estudos sobre o mal de Alzheimer, porque já eram 
conhecidos os genes importantes para essa doença. 
Não vamos descobrir nada novo para o Alzheimer 
com o seqüenciamento do genoma. Quanto à terapia 

so de formação da placa senil e com o eventual pro
cesso de desagregação dessa placa, e a outra está 
relacionada com a chamada neuroproteção. 

Em relação à primeira linha, identificamos pro
teínas componentes da placa senil que existem tam
bém em outras partes do cérebro. Tais proteínas, por 
um lado, estimulam a formação do ~-amilóide e 
das placas. É o caso da acetil-colinesterase. Também 
demonstramos que outras proteínas associadas à 

placa - proteínas da chamada matriz extracelular, 
particularmente a laminina - são capazes de desa
gregar essa placa. A placa tem muitos componentes: 
20 ou talvez mais. A idéia não é identificar cada um 
dos componentes e ver o que ele faz, mas elaborar 
um modelo que determine o tamanho das placas 
senis em função de fatores que as estimulam e fato
res que as desagregam. O tamanho das placas é rela
tivamente fixo: elas se formam continuamente por 
um lado e se degradam por outro. Por isso o cérebro 
não tem somente uma placa grande, e sim um mon
te de placas quase sempre de tamanho parecido. 
Então, a primeira linha de trabalho de nosso labora
tório envolve as chamadas chaperonas, proteínas 
auxiliares tanto da formação como da destruição das 
placas senis. 

A segunda linha, que vem crescendo e agora está 
ocupando a maior parte do meu tempo, tem a ver 

O seqüenciamento do genoma humano não serve de nada para os es

tudos sobre o mal de Alzheimer, porque já eram conhecidos os genes 

importantes para essa doença. Acredito que, nas famílias onde exis

tem alterações do cromossomo 14, pode-se pensar em terapia gênica, 

mas essa mutação afeta uma parcela muito pequena da população 

gênica, acredito que nas famílias onde existem alte
r ações do cromossoma 14, o que codifica a 
presenilina-1, pode-se pensar em terapia gênica, mas 
essa mutação afeta uma parcela muito pequena da 
população, talvez menos de 4% no total. Claro que 
nesses 4% podem estar meu pai, minha mãe, minha 
tia, e se poderia dizer que não vale a percentagem, e 
sim a pessoa. É possível usar técnicas de terapia 
gênica contra o Alzheimer, mas não creio que a so-
1 ução do problema esteja aí. 

Gostaria que o senhor falasse mais sobre 
as suas pesquisas pessoais. 

com a chamada neuroproteção. Como já foi dito, 
quando se põe as fibras de ~-amilóide em cantata 
com neurônios em cultivo, normalmente as células 
nervosas são danificadas e começam a se degene
rar. Essa é uma evidência de dano, digamos, direto 
do ~-amilóide sobre a célula. Nosso interesse não 
está tanto em identificar como evitar esse dano 
(isso dependeria de muito trabalho de pesquisa), 
mas em descobrir o que se passa na célula quando 
é tocada ou afetada diretamente pelo ~-amilóide, 
ou seja, o que ocorre dentro da célula. Que meca
nismos intracelulares levam aquela célula a ficar 
doente? Assim, estamos investigando as vias de 
transdução de sinais intracelulares relacionadas à 

' 
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O trabalho específico de nosso laboratório envolve 
duas linhas principais: uma tem a ver com o proces- enfermidade. ► 
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Quando o ~-amilóide interage com a célula, vá
rias coisas acontecem: 1) começa a ocorrer dentro 
da célula o que se chama de hiperfosforilação da 
proteína tau, por meio da enzima glicogênio-sintase
quinase-3 ~ (GSK-3~). Essa enzima faz parte de uma 
via de sinalização intracelular denominada 'via wnt'. 

Estudos tanto em Drosophila [mosca-das-frutas] 
quanto no verme C. elegans indicam que essa via 
está envolvida no fenómeno de diferenciação celu
lar e também no câncer. O interessante é que a GSK-
3 ~, pode ser inibida com lítio, por exemplo. Quando 
é feita a inibição com lítio, mesmo existindo grande 
contato de fibras do ~-amilóide com os neurónios, 

to mais uns aos outros, pois há uma série de estudos 
comuns. 

Já é possível identificar precocemente pessoas com 
maior probabilidade de desenvolver a doença? 
Claro que sim. Há 1 O anos foi iniciado nos Estados 
Unidos um estudo sobre o fator de risco relaciona
do à apolipoproteína-E, que não desencadeia a do
ença. Muitas pessoas podem ter o alelo 4, o alelo 
maligno, do gene do cromossoma 19 e não desen
volver o mal de Alzheimer. Então não se pode dizer 
com 100% de certeza, com base nesse gene, se a 
pessoa vai ter a doença. Além disso, pode-se deter-

O diagnóstico precoce levanta uma questão ética. Alguém pode ser im

pedido de ser nomeado cardeal, ou de ser eleito presidente da Repú

blica, porque talvez venha a ter Alzheimer? 

estes não morrem nem perdem seus prolongamen
tos, continuando a viver normalmente. Assim, cla
ramente a via wnt tem algo a ver com o dano causado 
pelo ~-amilóide. Propusemos a hipótese, que esta
mos estudando agora, de que o início da doença po
de estar ligado à perda de função dessa via, o que 
desencadearia o processo de formação das placas. 
Mas há outras maneiras de evitar a toxicidade do 
~-amilóide. Essas maneiras provavelmente estão as
sociadas à via wnt, mas ainda não sabemos em deta
lhes. Quando se usa, por exemplo, agentes antioxi
dantes, como estrogênio em grandes quantidades ou 
vitamina E, o efeito do ~-amilóide é impedido, tor
nando óbvio que alguma etapa do processo envolve 
a geração de radicais livres. Hipóteses alternativas 
defendem que o peptídeo interage com certos re
ceptores da superfície neuronal. Foi descrito re
centemente que o ~-amilóide se une a um receptor 
nicotínico na superfície neuronal, denominado alfa-
7, e os professores Mello e Ferreira obtiveram uma 
evidência que sugere um envolvimento do neuro
transmissor glutamato. 

Quero dizer que iniciamos há alguns anos co
laboração com a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Já publicamos um trabalho em 1998 com 
o biofísica Fernando de Mello e vamos iniciar co
laboração com vários pesquisadores brasileiros, 
entre eles provavelmente Sérgio T. Ferreira, Jerson 
L. Silva, Débora Foguel e Vivaldo Moura Neto [ do 
Departamento de Anatomia da UFRJ]. Temos, no 
Chile, colaboração científica com a Europa e os Es
tados Unidos, mas estamos mais próximos do Bra
sil. É menos da metade do caminho, e a colabo
ração pode ser mais frutífera. Podemos ajudar mui-
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minar, sobretudo em pessoas de famílias com his
tórico de ocorrência de Alzheimer, se há mutações 
no gene da presenilina. Há três anos, assisti a uma 

. conferência de Peter Saint Georges, pesquisador ca
nadense, em que ele dizia já ser possível fazer o 
diagnóstico precoce dessa mutação, com técnicas 
de biologia molecular, em uma amostra de sangue 
ou de líquido amniótico. No entanto, como o 
percentual de casos de origem hereditária é pe
queno, o diagnóstico precoce levanta uma questão 
ética. Alguém pode ser impedido de ser nomeado 
cardeal, ou de ser eleito presidente da República, 
porque talvez venha a ter Alzheimer? Ou seja, as 
pessoas preferem não ter o diagnóstico precoce, mas 
teoricamente ele é possível, pelo menos para a 
presenilina e para a apolipoproteína-E. 

O senhor acredita que a solução para o mal de 
Alzheimer está próxima ou ainda dependerá de 
estudos de longa duração? 
Assumindo que os inibidores das enzimas que que
bram a APP serão capazes de controlar esse processo, 
evitando a formação do ~-amilóide, creio que estamos 
a quatro ou cinco anos de uma terapia. Mas não sei se 
esses inibidores vão funcionar ... Um ponto interes
sante é que os inibidores de protease são questiona
dos: muita gente diz que a aplicação desses inibidores 
enfraquece todo o organismo, já que também afeta 
outros processos metabólicas. Mas a experiência clí
nica mostra que não é assim. A hipertensão e certas 
doenças cardiovasculares, por exemplo, são tratadas 
com inibidores de protease, e em ambos os casos são 
usados inibidores para enzimas específicas. Portan
to, não estou preocupado com esse questionamento.■ 



Fundação Bradesco Projeto adioatividade 

Acidente com Césio-137 em 
Goiânia é tema de projeto 
Alunos da Fundação Bradesco fizeram pesquisas sobre a tragédia 
ocorrida em 1987, que deixou quatro mortos e várias vítimas por 
causa da radiação 

N alisar e discutir as causas e 
conseqüências do maior acidente 
adiológico do mundo, ocorrido com 

uma cápsula de Césio-137abandonada em 
um ferro velho, na cidade de Goiânia, em 
1987, com o objetivo de avaliar os benefícios 
e malefícios da utilização da energia nuclear. 

Este projeto surgiu a partir de uma aula 
de Ciências, cuja discussão era_sobre átomos. 
A professora perguntou aos alunos da oitava 
série da Escola da Fundação Bradesco de 
Aparecida de Goiânia, em Goiás, o que 

tinham de informações sobre o acidente com 
Césio-137, ocorrido em 1987, em Goiânia. Ao 
constatar que apenas um aluno ouvira falar 
sobre o ocorrido, deram o pontapé inicial ao 
Projeto Radioatividade. 

Para começar os trabalhos, 
organizaram-se em grupos e traçaram os 
seguintes objetivos: conversar com os 
familiares e comunidade em geral para 
registrar o que eles conheciam sobre o 
ocorrido; fazer a reconstrução histórica do 
acidente; refletir criticamente sobre as causas 

Sede do CNEN, 
em Abadia de 
Goiás 



Alunos em aula 
no Laboratório 
de Ciências 

Fundação Bradesco 

do acidente e os seus desdobramentos 
políticos, científicos e sociais; 
conscientização junto a comunidade sobre os 
riscos e benefícios da energia nuclear; 
relacionar as diversas aplicações da 
radioatividade; levantar os diferentes 
fenômenos atômicos que levam à emissão de 
radiações; detectar a presença de energia 
nuclear no cotidiano das pessoas, como em 
hospitais e consultórios odontológicos; 
verificar a aplicação de normas de segurança 
e a legislação trabalhista para técnicos em 
radiologia; conhecer os principais problemas 
de saúde relacionados à exposição de 
radioatividade, entre outros. 

Os alunos buscaram ainda avaliar 
criticamente o uso de energia nuclear no 
mundo moderno para fins pacíficos 
relacionando-o às várias aplicações que 
propiciam o desenvolvimento econômico 
e o bem-estar social; e também para fins 
bélicos, incentivando a corrida 
armamentista dos países que dominam o 
conhecimento acerca do átomo. A 
identificação do órgão responsável, a 
CNEN-Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, que controla o uso da 
radioatividade no Brasil, e a análise da 
questão ambiental do depósito de lixo 
radioativo que foi criado após o acidente 
também foram estudados pelos alunos. 

Reuniram o máximo de 
informações possíveis sobre o acidente. 
Eles assistiram a diversos vídeos da época 
sobre o caso, leram matérias publicadas 

em jornais e revistas, 
realizaram inúmeras 
pesquisas pela Internet e 
também nos arquivos da 
Fundação Leide das Neves, 
entidade criada pelo governo 
do estado de Goiás com o 
objetivo de prestar assistência 
médica e psicológica às 
vítimas e suas famílias, que 
recebeu este nome em 
homenagem a Leide das Neves 
Ferreira, de 6 anos, que 
morreu por causa do Césio-
137. 
O uso da energia nuclear no 

Brasil e no mundo também foi pesquisado 
pelos estudantes através de vídeos e 
documentários, de estudo do meio, de visitas 
a CNEN, além de realizarem uma série de 
discussões em sala de aula e em seminários. 

Devido à complexidade do Projeto 
Radioatividade, os integrantes do grupo 
entenderam que o assunto não poderia ficar 
restrito a disciplina de Ciências. O tema 
passou, então, a ser discutido nas aulas de 
História, Geografia, Educação Ambiental, 
Matemática, Língua Portuguesa e Artes, com 
o seu devido enfoque. 



Lixo atômico - Com os objetivos 
traçados e as formas de atuação 
definidas, os alunos foram a 
campo, dividindo-se em equipes 
de trabalho. Enquanto alguns 
alunos realizavam pesquisas em 
instftuições ligadas ao caso na 
cidade, outros colhiam 
depoimentos de vítimas, médicos, 
dentistas e pessoas envolvidas, 
direta ou indiretamente, com o 
acidente. Na época, cerca de 160 
mil pessoas foram monitoradas 
para detectar o nível de 
contaminação. 

Na visita realizada ao 
Centro de Informações e de Monitoração 
Ambiental da CNEN, em Abadia de Goiás, a 25 
quilômetros de Goiânia, os alunos souberam de 
todo o cuidado tomado com as seis mil 
toneladas de rejeitas radioativos retirados no 
processo de descontaminação. Foram 
enterrados em 4.215 tambores de 200 litros, 10 
contêineres de navio, com 200 litros, além de 
1.352 caixas metálicas fabricadas especialmente 
para atender o acidente, que foram cobertas por 
camadas de diferentes materiais e placas de 
gramíneas. Ali são realizadas análises periódicas 
do solo, água e vegetação de todo o parque. 

Projeto Radioatividade 

Com o Projeto Radioatividade, os alunos 
também aprenderam, por meio de palestra 
com profissionais da CNEN, que a 
radioatividade, mesmo com seu alto grau de 
perigo que oferece, é muito importante nos 
dias de hoje para o ser humano, em setores 
como a medicina, a agricultura e para a 
geração de energia, entre outros. 

Os riscos oferecidos ao meio ambiente 
e à população, as formas de guardar os 
aparelhos de radioterapia que não são mais 
usados, os controles de possíveis vazamentos 
nos depósitos, os cuidados com as pessoas e 

--■!!Ili 
____ __, as famílias dos envolvidos no acidente, a 

� negligência dos possíveis culpados e o que 
o Brasil e o mundo aprenderam com o 
acidente foram algumas das questões 
abordadas pelos alunos. 
Divulgação do projeto - Após o 
levantamento do material e o 
detalhamento das informações obtidas 
sobre o acidente com o Césio-137, o grupo 
passou para os demais alunos da Escola da 
Fundação Bradesco de Aparecida de 
Goiânia e também para pais de alunos e 
pessoas da comunidade próxima os 
resultados obtidos com o Projeto 
Radioatividade. 

Além das apresentações em salas de 
aula, os estudantes utilizaram as mais 
diversas formas de comunicação 
existentes para divulgar o trabalho: jornal 
impresso, videodocumentário, exposições 
de texto e fotos, relatórios, palestras, 
pinturas e peças teatrais. 

Criação de 
maquete serviu 

para mostrar os 
perigos da 
energia nuclear 



Nas modalidades científicas, o Nobel 

deste ano privilegiou a informação, 

seja a que possibilitou o profundo 

impacto da revolução da informática, 

seja a que levou a um entendimento 

mais profundo da comunicação entre 

as células nervosas-por sinal, o prêmio 

de Medicina encerra com estilo o 

grande esforço da pesquisa inter

nacional destes últimos 10 anos: 

a Década do Cérebro. 

Na economia, foram premiados 

novos métodos matemáticos e esta

tísticos que levaram à criação de 

modelos para entender o complexo 

comportamento do elemento humano 

como agente econômico. 

É certo que o encontro de apro

ximação entre as duas Coréias, em 

junho passado, tenha dado a Kim Dae

jung, seu idealizador, o Nobel da Paz, 

consagrando sua luta de cinco décadas 

em favor da democracia e dos direitos 

humanos naqueles países. 

Pela primeira vez, o prêmio de Lite

ratura foi para um autor chinês -

apesar dos protestos do governo da 

China, que baniu as obras de Gao 

Xingjian, hoje exilado na França, por 

suas críticas ao regime. Seus livros e 

suas peças foram traduzidos para 

várias línguas, mas estão longe de ser 

populares, mesmo entre os chineses. 
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NOBEL DE FÍSICA 

Pioneiros da revoluçãi 

O 
último prêrnio Nobel de Fí
sica do século contemplou 

três pioneiros da revolução di-
gital: Jack Kilby, por ter partici
pado da invenção do circuito in
tegrado, bem corno Zhores Alferov 
e Herbert Kroerner, por terem de
senvolvido certo tipo de semicon
dutor que possibilitou a chama
da optoeletrônica de alta velo
cidade. 

Em quase todos os aspectos de 
nossa civilização, a revolução da 
informática e as comunicações 
têm deixado urna marca profun
da. Não é necessário ressaltar o 
impacto do computador pessoal 
e da Internet em nossas vidas. Es
sa dupla está presente nos lares, 
nos escritórios, nos hospitais, nas 
escolas, nas fábricas, no lazer etc. 
Essa invasão tecnológica tornou 
corriqueiros termos corno e-mail, 
e-negócios, e-leilões, e-livros, 
e-notícias, e-bancos, e-música, 
e-fotos etc. Sem falar em desdo
bramentos 'palpáveis', corno CDs, 
telefones celulares, impressoras 
a laser, fibras ópticas, injeção ele
trônica de veículos, leitoras de 
códigos de barras, equipamen
tos de tomografia, entre outros. 
A lista é extensa. 

Há cerca de 50 anos, por volta 
da descoberta do transistor - a pri
meira fase dessa revolução, que 
garantiu o Nobel de 1956 a seus 
inventores -, já eram conhecidos 
certos princípios básicos em rela
ção a receber, codificar, proces
sar, filtrar, transmitir, armazenar 
e apresentar informação, usando 
para isso a corrente elétrica. O tran
sistor, ocupando menos espaço, 
sendo mais confiável e usando 
menos energia, praticamente apo
sentou as válvulas - alguém ainda 
se lembra delas? Sem a chamada 

eletrônica transistorizada, um rá
dio valvulado, com peso e tama
nho razoáveis, não teria se torna
do um aparelho com poucos gra
mas, isto é, portátil. De lá para cá, 
muitos outros aparelhos, bem 
corno processos e equipamentos, 
foram aprimorados e simplifica
dos. E novas aplicações surgiram. 

Ainda naquela época, aplica
ções mais visionárias - que agora 
são fatos ou objetos triviais em 
nosso dia-a-dia - não tinham corno 
obstáculo o desconhecimento das 
leis básicas da física que os re
giam, mas certos problemas prá
ticos: o custo dos materiais, corno 
compostos e ligas sernicondutoras 
bem específicos; a integração de 
outros componentes eletrónicos, 
corno resistências e capacitares, 
com os circuitos de transistores; 
o aumento progressivo das cone
xões que deveriam ligar esses cir
cuitos etc. Esses problemas resul
tavam em pouca velocidade, gran
de tamanho e alto consumo de 
energia dos componentes eletrô
nicos, bem corno em muitos dis
túrbios indesejáveis (ruídos) nos 
circuitos. Quando se tentava ven
cer um desses obstáculos, acaba
va-se piorando outro. 

Imagine, por exemplo, um 
computador pessoal de hoje com 
modem e impressora, porém fei
tos com a tecnologia dos anos 50. 

O computador ocuparia quase 
urna sala inteira; o modem chega
ria facilmente às proporções de 
um equipamento de radioarnador; 
a impressora não estaria em me
lhores condições: lembraria, em 
tamanho, urna daquelas máqui
nas obsoletas que podemos encon
trar em gráficas. Claro, tudo isso 
com urna velocidade de 'tartaru
ga' e precisando da interação 



digital 
constante do usuário - na reali
dade, seria necessário um bata
lhão de pessoas para operá-los, 
sem esquecer um bom número de 
funcionários para a manuten
ção . Portanto, de 'pessoal' essa 
parafernália não teria nada. Sem 
contar seu preço: uma pequena 
fortuna. 

O visionário Kilby - também 
co-inventor da calculadora de 
bolso - conseguiu contornar al
guns desses obstáculos, inician
do, entre outras, a área da micro
eletrônica, que transformou cien
tistas em verdadeiros ourives, 
dado o tamanho e a delicadeza 
dos componentes que passaram a 
ser 'manuseados'. E assim a mi
croeletrônica levou à construção 
do circuito integrado, popular
mente denominado chip. 

Atualmente, consegue-se uma 
pureza de uma parte por bilhão 
(ppb) na preparação do silício, prin
cipal elemento químico usado na 
fabricação de semicondutores. Isso 
seria equivalente a ter um desvio 
na identidade entre átomos de silí
cio não maior do que um indivíduo 
na população mundial. 

No fim da década de 1950, um 
transistor tinha o tamanho de um 
grão de arroz, custava cerca de 
R$ 2, e alguns circuitos eletrónicos 
mais sofisticados precisavam de 
alguns milhares dessas pecinhas. 
Hoje, com um centavo de real, po
dem-se comprar centenas de tran
sistores, que, alinhados, não ultra
passariam o diâmetro da seção 
transversal de um fio de cabelo. 

O microprocessador Pentium III 
dos computadores pessoais con
tém 20 milhões de transistores , e 
o chip de memória 200 milhões. 
A fabricação de chips obedece a 
uma lei, de caráter empírico, de-

nominada lei de Moore: a cada dois 
anos, em média, pelo mesmo pre
ço, o número de componentes de 
um chip e sua capacidade de pro
cessar informação dobram. 

O chip é a compactação de 
milhões de transistores em uma 
miniatura, o que possibilita a 
construção de aparelhos diminu
tos que cabem nos bolsos ou nas 
mãos ou que são ainda menores. 
Se pensamos no transistor como 
um sanduíche, as heteroestru
turas semicondutoras, desenvol
vidas independentemente por 
Kroemer e Alferov, correspon
deriam às várias camadas desse 
sanduíche, só que, no caso, for
madas por diferentes ligas ou 
compostos semicondutores -
além do problema da pureza, as 
bordas das camadas precisam ser 
muito bem definidas e nítidas. 
Realmente, é uma proeza de cau
sar inveja ao mais perfeccionista 
dos ourives! 

Os primeiros equipamentos de 
luz laser funcionavam a partir de 
gases, isto é, fornecia-se energia 
aos átomos ou às moléculas do 
gás, que a devolvia na forma de 
um tipo especial de luz. Com o 
advento dos semicondutores , 
surgiram os primeiros lasers de 
estado sólido. Porém, eles fun
cionavam de forma pulsada e só 
atingiam níveis desejáveis de efi
ciência a temperaturas muito 
baixas (100 graus celsius nega
tivos, por exemplo) . Foram ostra
balhos pioneiros e persistentes de 
Kroemer e Alferov que possibi
litaram a construção de lasers de 
operação contínua e eficientes à 
temperatura ambiente. 

Hoje, algumas etapas dos pro
cessos internos dos chips já são 
feitas com feixes de luz e não mais 

Nasceu em Vitebsk, na 
Bielorússia, em 1930. Gra
duou-se em 1952 pelo Institu
to Eletrotécnico V. 1. Ulyanov, em 
Leningrado (hoje, São Petersburgo). Em 1970, 
obteve seu ôoUtorado peto Instituto · de Física 
Térnica A. F. loffe, em São Petersburgo, do qual 
é diretor desde 1987. Desde 1989, é vice-presi
dente da Academia de Ciências da Rússia. 

Nasceu em 1923 em Jef
ferson City, no Missouri (Es .. 

tados Unidos). Graduou-se 

em engenharia elétrica pela 

Universidade de Illinois e comple
tou o mestrado na Universiàade de W,isconsin. 

Começou sua carreira na Texas lnstruments em 

1958. De 1978 a 1984, foi professor de engenha
ria elétrica na Universidade do Texas, eflt Datlas 
{Iex_as)~ 

Naturalizado norte-ameri
cano, nasceu ·em 1928 na 
Alemanha. Em 1952, rece
beu seu doutorado em físi
ca teórica da Universidade de 
Gottingen. Trabalhou em labora
tórios das empresas RCA, em Princeton, 
e Varian Associates, em Palo Alto, Califórnia. De 
1959 a 1966, foi professorde tisica na Universi
dade do Colorado, em Boulaer. Hoje, está na 
Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. 

com correntes elétricas, juntan
do-se assim a optoeletrônica e a 
tecnologia de microondas à micro
eletrônica. 

O prêmio Nobel deste ano -
incluindo o de Química - apre
senta, de certa forma, uma seme
lhança com o primeiro desses prê
mios , dado em 1901 ao físico ale
mão Wilhelm Rõntgen (1845- ► 
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1923) pela descoberta dos raios 
X, e também com o já menciona
do prémio de 1956 concedido à 

descoberta do transistor. Há ne
les em comum uma inseparável 
simbiose entre o 'pensar', no sen
tido de conhecer as leis básicas 
da natureza, e o 'fazer', como uma 
transformação das leis básicas da 
física em conhecimento útil. Às 
portas do século 21, torna-se cada 
vez mais difícil distinguir entre 
pesquisa básica e aplicada, entre 
pesquisa académica e industrial, 
entre química, física e engenha
ria, por exemplo. Evidencia-se o 
caráter interdisciplinar, integra
do e veloz do conhecimento. 

E a revolução continua. Já se 
contempla desde o computador 
quântico - que faria em segundos 
tarefas que gastariam anos e anos 
das máquinas convencionais - à 

substituição da lâmpada comum 
por um diodo-Jaser, à troca dos 
centenários fios de cobre por co
nexões à base de plásticos condu
tores de eletricidade. 

No entanto, valeria fechar este 
texto com um desdobramento prá
tico resultante do Nobel de Física 
deste ano. Mal o prémio foi anun
ciado, para mim bastou teclar al
gumas letras e símbolos (http:// 
www.nobel.se) no computador. 
Em segundos , estavam em minha 
tela informações que, há poucos 
anos, seriam praticamente inaces
síveis para a maioria esmagadora 
da população do planeta. 

Roberto E. Lagos 
Departamento de Física, 

Instituto de Geociências 

e Ciências Exatas, 

Universidade Estadual 

Paulista (Rio Claro) 
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Plásticos condutores 

P or muito tempo, os políme
ros, conhecidos popularmen

te como plásticos, foram defini
dos como isolantes elétricos in
trínsecos. Parecia cientificamen
te impossível prever que esses 
materiais pudessem se tornar 
condutores de eletricidade devi
do à sua estrutura molecular, for
mada por ligações químicas do 
tipo covalente, que não permitem 
que os elétrons se movam sufi
cientemente - como em um me
tal, por exemplo - para que ocor
ra a passagem da corrente. 

No entanto, Alan Heeger, Alan 
MacDiarmid e Hideki Shirakawa 
fizeram descobertas pioneiras 
que revolucionaram nessa área os 
conceitos de condutividade elé
trica em polímeros, abrindo um 
campo enorme de utilização des
ses novos materiais para várias 
aplicações tecnológicas. 

Suas pesquisas concentraram
se inicialmente na síntese de 
polímeros conjugados (polímeros 
que têm alternância de ligações 
covalentes simples e duplas) e tam
bém na descoberta de que, após 
um processo de dopagem quími
ca ou eletroquímica, podia-se ter 
um aumento de vários milhões de 
vezes na capacidade de os polí
meros conduzirem eletricidade. 

O processo de dopagem - no 
qual se modifica a estrutura ele
trônica do polímero pela adição 
de pequenas quantidades de subs
tâncias químicas, denominadas 
redutoras, oxidantes ou protonan
tes - pode ser muito bem contro
lado , fazendo com que um mes
mo polímero possa se comportar 
desde como um isolante até como 
um condutor elétrico, podendo 
assumir também as propriedades 
dos chamados semicondutores , 

materiais que , como indica o 
nome, estão situados entre esses 
dois extremos. 

Embora a condutividade elétri
ca tenha sido inicialmente desco
berta no poliacetileno, hoje já há 
grande variedade de outros polí
meros, como a polianilina, os po
litiofenos, os polipirróis, o poli(fe
nileno vinileno), que possuem es
sas propriedades. Assim, os polí
meros condutores passaram a ser 
considerados como uma nova clas
se de materiais, por combinarem 
a flexibilidade e a facilidade de 
processamento típicas dos polí
meros com as propriedades ópti
cas, eletrônicas e magnéticas de 
metais e semicondutores. Em ter
mos tecnológicos, esses polímeros 
tornam realidade várias aplica
ções que seriam impossíveis com 
outros tipos de materiais, ou pro
porcionam a redução de cus
tos de produtos já existentes. 

Algumas aplicações são real
mente impressionantes , como as 
dos diodos emissores de luz, os 
LEDs (em inglês, sigla para light
emiting diodes), feitos à base de 
plásticos flexíveis, no qual o plás
tico é o material que emite luz 
em diferentes cores. Embora es
ses dispositivos já estejam sendo 
comercializados , as pesquisas 
nessa área não param na busca 
da obtenção de monitores e telas 
para aparelhos de televisão que 
possam ser manuseados como 
uma tela plástica flexível, que 
pode ser enrolada ou pendurada 
em uma parede, à maneira de um 
quadro. As chamadas janelas 
eletrocrômicas inteligentes são 
outra aplicação interessante, pois 
permitem que a transparência de 
uma janela - e conseqüentemen
te a luminosidade de um am-



de eletricidade 
biente - seja automaticamente 
controlada. 

Exemplos de outras aplicações 
podem ser tão diversos como re
vestimentos anticorrosivos para 
metais; revestimentos para elimi
nação de carga elétrica estática em 
dispositivos eletrônicos; produção 
de peças plásticas antiestáticas; 
capacitares; biossensores; múscu
los artificiais; baterias ultraleves; 
bem como dispositivos optoeletrô
nicos flexíveis, como lasers, mo
nitores de vídeo coloridos, fotocé
lulas e fotodetectores de grande 
área, papel de parede luminoso, 
filmes fotográficos reutilizáveis, 
e~tre outros. Algumas dessas apli
cações já foram desenvolvidas e 
agora fazem parte do nosso dia-a
dia. Muitas outras devem estar em 
breve no mercado. 

Esses estudos têm se multipli
cado a cada dia no mundo. No 
Brasil, vários grupos de pesquisa 
têm trabalhado em diversas li
nhas dessa área, como síntese quí
mica e eletroquímica de diferen
tes tipos de polímeros condutores; 
preparação e processamento de 
filmes ultrafinos; blendas e com
pósitos poliméricos; otimização 
das condições de dopagem; inves
tigação da correlação entre a es
trutura e as propriedades desses 
materiais; estudo de suas propri
edades elétricas, magnéticas, óp
ticas, mecânicas e térmicas. Tam
bém têm sido investigadas várias 
aplicações desses materiais em 
dispositivos eletrônicos, ópticos e 
eletroquímicas. 

Vale aqui ressaltar a interação 
de pesquisadores brasileiros com 
dois dos ganhadores do Nobel de 
Química deste ano. O físico brasi
leiro Paulo Miranda faz atualmen
te seu pós-doutoramento nos labo-

ratórios de Alan Heeger, na Cali
fórnia (Estados Unidos), traba
lhando em espectroscopia ultra
rápida de polímeros conjugados. 

O autor deste comentário tra
balhou em seu doutorado com 
Alan MacDiarmid, no mesmo la
boratório onde foi descoberta a 
possibilidade de condução elétri
ca em polímeros. Publicaram em 
conjunto cerca de uma dezena de 
trabalhos em revistas especiali
zadas ( sendo dois deles artigos de 
revisão), além de possuírem uma 
patente. Atualmente, estão traba
lhando no desenvolvimento de 
sensores poliméricos para gases 
de interesse na agropecuária. 

MacDiarmid já visitou o Bra
sil duas vezes, quando participou 
do II Congresso Brasileiro de Po
límeros, em São Paulo, em 1993, 

e do 2° Simpósio Ibero-america
no de Polímeros, em Gramado 
(RS), no ano seguinte. 

Sendo assim, o Brasil deve or
gulhar-se por estar acompanhan
do os avanços científicos e tecno
lógicos atuais, como é o exemplo 
dessa área tão nova e promissora, 
que abre um vasto campo de apli
cações inovadoras na indústria 
eletroeletrônica e que recebeu 
merecidamente o reconhecimen
to da Academia Real de Ciências 
da Suécia. 

Luiz Henrique Capparelli 
Mattoso 
Centro Nacional de Pesquisa 

e Desenvolvimento 

de Instrumentação Agropecuária, 

Embrapa 
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cano, nasceu em Masterton 

(Nova Zelândia) em 1927. Gra
duou-se pela Universidade da 
Nova Zelândia e obteve o doutorado da Univer

sidade Wisconsin em 1953 e, dois anos mais tar
de. o da Universidade de Cambridge (Grã

Bretanha). Em 1955, foi para a Universidade 
da Pensilvânia, onde é detentor da cátedra 
Blanchard de química. 

Nasceu em 1936 em Sioux 
City, Iowa (Estados Unidos). 
Fez seu doutorado pela Uni
versidade da Califórnia, em 

::\ Be~~eLeY, em 1961. No anq ?eguinte, foi mua a 
Universidade da Pensilvânia, onde permaneceu 
até 1982, quando se tornou professor de física 
na Universidade da Califórnia, em Santa Bárba
ra, e diretor do Instituto de Polímeros e Sólidos 
Orgânicos. Em 1990, fundou a Uniax Corporation, 
da qual é presidente. 

Doutorou-se pelo Instituto 
Tecnologia de Tóquio em 1 

quando passou a trabalhar no 

eia dos Materiais da Universi 
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NOBEL DE MEDICINA 

Fundamentos 
da comunicação entre as 
células nervosas 

Naturalizado norte-americano, nasceu em 1929, 

em Viena (Áustria). Formou-se médico pe!a Uni

versidade de Nova York em 1956. Atuou como 
professor e psiquiatra na Universidade de 

Harvard e Universidade de Nova York. De 197 4 
a 1983, foi diretor do Centro de Neurobiologia e 

.Comportam~nto e, no ano seguinte, tornou-se 
pesquisador sênior do Instituto Médíco Howard 

Hughes, também na Universidade de Colúmbia. 

Norte-americano, nasceu em 1925 em Nova York. 

Doutorou-se pela Universidade Johas Hopkins. ,, 
De 1959 a 1967, trabalhou em laboratórios da' 
indústria farmacêutica, antes de assumir cargos 

acadêmicos. Em 1968, foi para a Faculdade de 

Medicina da Universidade de Yale. Desde 1983, , 
é professor e chefe do Laboratório de Neuro- '" 

ciência Molecular e Celular da Universidade 
Rockefeller, em Nova York. 

Nasceu em 1923 em Uppsala (Suécia). Formou
se médico pela Universidade de Lund, onde per
maneceu como pesquisador associado até 1959, 
quando se tornou professor de farmacologia na 
Universidade de Gõteborg, instituição na qual, 

desde 1989, é professor emérito. 
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M uitas doenças neurológicas 
e psiquiátricas são causa

das por distúrbios em junções 
especializadas chamadas sinap
ses químicas, através das quais se 
comunicam as dezenas de bi
lhões de neurônios do sistema 
nervoso. Em cada sinapse, um 
neurônio libera moléculas sinali
zadoras, os neurotransmissores, 
que repassam informações a ou
tro neurônio. Este, por sua vez, in
tegra e transmite novas informa
ções a outros neurônios. 

Essa comunicação é a base das 
funções neuropsíquicas, desde a 
execução de movimentos simples 
até os pensamentos mais comple
xos. O prêmio Nobel de Medici
na de 2000 foi concedido a Arvid 
Carlsson, Paul Greengard e Eric 
Kandel por descobertas funda
mentais sobre o funcionamento 
das sinapses. 

Carlsson descobriu que a dopa
mina é um neurotransmissor. Mos
trou que distúrbios de movimen
tos encontrados na doença de 
Parkinson estão associados à falta 
de dopamina em áreas cerebrais 
denominadas núcleos da base, o 
que levou ao uso de L-dopa (pre
cursor químico da dopamina) no 
tratamento ainda hoje utilizado 
para essa doença. Além disto, 
Carlsson mostrou como funcio
nam certas drogas antipsicóticas 
e contribuiu para o desenvolvi
mento de medicamentos antide
pressivos, como o Prozac, que in
terferem com neurotransmissores. 

Greengard, por sua vez, de
monstrou como os neurotrans-

missares modificam o metabolis
mo celular. Eles se combinam na 
membrana dos neurônios com 
complexos de proteínas, chama
dos receptores, disparando uma 
série de reações químicas intra
celulares que culminam em um 
processo enzimático denominado 
fosforilação - a fosforilação de 
proteínas modifica a função des
sas substâncias no metabolismo 
dos neurônios. Em certos casos, o 
fenômeno produz mudanças rá
pidas; em outros, modifica a ex
pressão de genes, levando a alte
rações permanentes. 

Kandel identificou processos 
fundamentais de aprendizado e 
memória. Para isso, usou um in
vertebrado marinho, a Aplysia, 
que tem apenas cerca de 20 mil 
neurônios, mas reage a estímulos 
ambientais e demonstra aprendi
zado, pois sua resposta de defesa 
se adapta à estimulaçiio repeti
tiva. Kandel mostrou que a efi
ciência das sinapses se modifica 
com o uso. Assim, as sinapses 
conservam informação relativa a 
acontecimentos passados, o que 
caracteriza a memória. Certos 
estímulos produzem memória de 
curto prazo por fosforilação de 
proteínas, enquanto outros produ
zem memória de longo prazo atra
vés de mudanças na expressão 
dos genes. Kandel mostrou que a 
plasticidade das sinapses, isto é, 
sua capacidade de modificação 
funcional, é fundamental para a 
memória. 

Carlsson encontrou aplicação 
médica quase imediata para sua 



pesquisa básica. Em poucos anos, 
saltou dos primeiros experimen
tos de laboratório para um trata
mento relativamente eficaz, em
bora paliativo, de uma doença 
devastadora. Já o trabalho de 
Greengard permitiu compreen
der melhor a transmissão de in
formação pelo sistema nervoso, 
bem como a ação de drogas que 
modificam o comportamento, 
mas não resultou especificamen
te em um novo medicamento. 
Ainda assim, o prêmio celebra o 
extraordinário potencial desse co
nhecimento na busca da cura ver
dadeira de distúrbios neuropsi
quiátricos. 

NOBEL DA PAZ 

Finalmente, o Comitê Nobel 
reconheceu que o uso por Kandel 
de um modelo experimental sim
ples iluminou o caminho da com
preensão de funções mais nobres 
do cérebro humano, como a me
mória, que são perdidas em doen
ças ainda hoje incuráveis, como o 
mal de Alzheimer. 

A concessão compartilhada do 
prêmio Nobel de Medicina de 
2000 justifica-se não pelo suces
so no combate a uma enfermi
dade específica, mas por um con
junto de descobertas que reve
laram fundamentos da comuni
cação entre as células nervosas, 
com extraordinário potencial de 

inovação no tratamento futuro de 
doenças neuropsiquiátricas. 

Mais uma vez, reconhece-se a 
pesquisa fundamental como ala
vanca do real progresso da me
dicina, o que deve servir de lição 
aos observadores e, particular
mente, aos financiadores de ciên
cia e tecnologia. 

Rafael Linden 
Laboratório de Neurogênese, 

Instituto de Biofísica 

Carlos Chagas Filho, 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 
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A política do Brilho do Sol 
P ode-se dar como certo que a 

reunião de cúpula, em junho 
passado, em Pionguiangue, entre 
o presidente da Coréia do Sul e o 
líder da Coréia do Norte pesou 
muito na concessão do prêmio 
Nobel da Paz de 2000 ao sul
coreano Kim Dae-jung. Ele foi o 
idealizador do encontro e dispôs
se a ir a um território que não lhe 
era simpático, a fim de pôr em 
marcha um processo político de 
grande importância regional e 
mundial. Parece também certo, 
por outro lado, que a concessão 
do prêmio não levou em conta 
apenas esse encontro. Se assim 
fosse, seria de justiça galardoar os 
dois participantes, a exemplo do 
que foi feito em anos anteriores, 
quando dois indivíduos impul
sionaram juntos a causa da Paz. 

Kim Dae-jung foi distinguido 
por toda a sua excepcional vida 
pública. Cinqüenta anos bata
lhando contra regimes militares 
de exceção em seu país e pela 
aproximação entre as duas meta-

des da península coreana, torna
das mutuamente hostis pela ação 
das forças da Guerra Fria. 

Político já conhecido domesti
camente, adquiriu notoriedade 
internacional em 1971, quando 
se apresentou candidato contra o 
homem forte no poder desde 1961, 

o general Park Chung-hee, que 
resolvera concorrer a um tercei
ro mandato, sofismando com a 
constituição daquele país. Apesar 
de um estranho abalroamento por 
caminhão, que o deixou manco 
para o resto da vida, Kim levou 
até o fim sua campanha e por pou
co não venceu nas urnas, após o 
que se auto-exilou nos Estados 
Unidos. 

Em 1973, tomou a iniciativa de 
voltar à Coréia do Sul, mas não 
conseguiu fazê-lo com a clandes
tinidade que pretendia. Seu des
locamento foi detectado pela 
famigerada Korean CIA (KCIA), 
que o raptou de um quarto de ho
tel em Tóquio, jogando-o amarra
do e de olhos vendados no fundo 

de uma lancha. A intenção apa
rente de jogá-lo ao mar não se con
cretizou, graças ao aparecimento 
- até hoje pouco claro - de uma 
patrulha. O fato é que o transpor
taram até Seul, onde permaneceu 
alguns anos em prisão domicilar. 

Em 1979, o general Park foi as
sassinado e, no período de afrou
xamento político que se seguiu, 
Kim foi liberado da prisão domi- ► 

Nasceu em 1925, em 
Hugwang-ri, pequena ilha 

no litoral sudoeste da Coréia. 

Graduou-se em administração 

de empresas em 1970 - em 1992, 
finalizou seu doutorado. Empresário de su

cesso no fim da Segunda Guerra, entrou na po

lítica no iníci,o da década d~ 1960. Tem diversos 

títulos de doutor honoris causa de universida

des da América, Europa, Ásia e Austrália. 
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ciliar. Logo, porém, seria preso e 
jogado na masmorra da KCIA, sob 
a acusação de ter incitado as ma
nifestações de K wangju , um dos 
episódios mais tenebrosos da his
tória moderna da Coréia do Sul. 
O 'massacre de K wangju', como 
ficou conhecido, fez parte da mo
vimentação militar que levou ao 
poder, em meados de 1980, um 
outro general, Chun Doo-hwan, 
julgado e condenado à morte em 
1996, precisamente por sua res
ponsabilidade no massacre. 

Em 1980, no entanto, foi Kim 
Dae-jung quem foi julgado por 
traição e também condenado à 
morte . A pena veio a ser transfor
mada em prisão domiciliar após 
longas tratativas entre Seul e Wa
shington, sendo esse o preço co
brado pelos americanos para que 
o recém-eleito presidente Ronald 
Reagan recebesse em visita ofi
cial o casal Chun Doo-hwan. Para 
o sul-coreano, tornara-se uma ob
sessão realizar tal visita, legitima
dora de seu golpe. · 

Tem-se aí, em traços rápidos, a 
trajetória do batalhador que, em 
1997, já aos 75 anos, foi afinal elei
to, por votação direta e secreta, 
para a presidência da Coréia do 
Sul. Colocou logo em marcha a 
política que ele chama Brilho do 
Sol (Sunshine), de busca de solu
ções negociadas para o conten
cioso entre as duas Coréias. 

As idéias de Kim entusiasma
ram o presidente Clinton, que as 
adotou no chamado Processo Perry, 
através do qual está em marcha a 
aproximação entre os Estados Uni
dos e a Coréia do Norte, que já faz 
prever, em data não distante, o es
tabelecimento de relações diplo
máticas entre os dois países, con
siderados até há poucos anos ini
migos sem remissão. 

Amaury Porto de Oliveira 
Embaixador aposentado, 

Membro do Instituto 

de Estudos Avançados, 

Universidade de São Paulo 
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NOBEL DE LITERATURA 

' A espera 
do sãbio jovial 
P ela primeira vez, o prêmio 

Nobel de Literatura foi des
tinado a um autor chinês. Gao 
Xingjian proporcionou aos chine
ses momentos de orgulho nacio
nal, ainda que o conteúdo literá
rio de suas obras seja desconheci
do por boa parte deles. 

Considerada a obra mais im
portante de Gao Xinjiang, A mon
tanha das almas ainda é inédita 
em português e foi resultado das 
viagens que o escritor realizou ao 
sul e ao sudoeste da China, na dé
cada de 1980. O objeto central 
dela baseia-se na descrição das 
impressões do protagonista, que 
faz uma viagem às áreas mais re
motas do sudoeste da China, on
de ainda estão presentes práti
cas de bruxaria, cantos popula
res que fazem referências a his
tórias reais de bandidos , bem 
como sábios que carregam in
fluência do taoísmo antigo. 

Gao Xingjian, que recebeu da 
Academia Sueca de Letras a sua 
premiação , tornou-se objeto de 
controvérsias. Acerca dessa ques
tão, o meu ponto de vista será cal
cado em uma moldura mais polí
tica, através da qual se explica o 
prêmio de Xingjian. 

Os meios de comunicação oci
dentais relatam que a China está 
insatisfeita com a premiação de 
Gao Xingjian. Na verdade, apenas 
o Ministério das Relações Exte
riores da China, o Diário Popular 
e a Academia de Letras Chinesas 
criticaram esse fato. Por outro 
lado, também existem jornais 
chineses, como o Jornal da Ma
nhã Chongqing e o Diário de 
Henan , que retrataram a premia
ção do autor chinês sem politizar 

o enfoque da notícia. Até mesmo 
o primeiro-ministro chinês, Zhu 
Rongji, deu sua opinião quanto ao 
prêmio: "É uma pena que Gao 
Xingjian não seja chinês." 

Os prêmios Nobel de Literatu
ra e da Paz têm suscitado muitas 
polêmicas , entre elas a de Jean 
Paul Sartre, em 1964, que recu
sou essa grande recompensa lite
rária, deixando-a "aos bajuladores 
ocidentais e aos revoltados orien
tais" que a almejavam. Desta vez, 
a questão do prêmio Nobel de Li
teratura recai sobre as razões que 
levaram um escritor chinês - que 
acumulou 'experiências desagra
dáveis' ao longo de sua vida - a 
ganhá-lo. Esse fato faz relembrar 
as palavras de Sartre. 

Gao Xingjian é ou não chinês? 
Essa questão levanta algumas dis
cussões. Porém, é consensual que 
Xingjian, ao se naturalizar em 
1989, tornou-se um francês - e 
aqui é adequado mencionar a 
lamentação de Zhu Rongji citada 
acima. 

Algumas das razões que leva
ram Gao Xingjian a obter o prê
mio são o sucesso decorrente de 
suas obras literárias, que pode ser 
atribuído a seu estilo particular 
de escrever; seu histórico de exí
lio na França em 1989; os víncu
los que suas obras apresentam 
com a China; sua vivência na Eu
ropa, que permitiu a tradução de 
suas obras para as principais lín
guas ocidentais - sendo que algu
mas delas o próprio autor encar
regou-se de escrever em francês. 

Porém, além desses motivos, o 
elemento-chave da premiação re
side no fato de Gõran Malmqvist, 
um dos membros da Academia 



Sueca de Letras, ter traduzido as 
obras de de Xingjian para o sueco, 
inclusive A montanha das almas. 

O sucesso de Xingjian tam
bém pode ser explicado por ele 
apresentar uma marca peculiar 
que constitui sua liberdade em 
conciliar características do Oci
dente com o gênero literário do 
Oriente, bem como do tradicio
nal com as da modernidade. Isso 
faz com que as obras de Xingjian 
tenham uma grande aceitação. 

Gao Xingjian advoga sua con
vicção pessoal de forma intransi
gente. Ke Siren, especialista e 
pesquisador das obras literárias 
de Xingjian, relata que um teatro 
norte-americano pediu ao autor 
modificações no texto Os fugiti
vos. No entanto, Xingjian recusou, 
declarando que "nem os comunis
tas chineses conseguiram fazer 
com que eu mudasse meus tex
tos, quanto mais será capaz disso 
um teatro norte-americano!". 
Ainda no que diz respeito à sua 
intransigência, Xingjian não pre
tende nem mesmo agradar aos 
dissidentes chineses. 

A personalidade de Gao Xin-

NOBEL DE ECONOMIA 

gjian fez-me lembrar a obra es
crita por Lin Yutang, O sábio jovi
al, que se refere ao Su Tungpo 
(1038-1101), um famoso literato 
chinês cujas obras, segundo o 
mesmo, constituem, nas "expan
sões naturais do coração, expres
sões instintivas e impetuosas de 
si próprio, tais como 'o canto do 
pássaro na primavera e o cricrilar 
do grilo no outono, ou ainda os 
gritos dos monos na floresta ou das 
cegonhas no céu, desapercebidos 
dos humanos que os ouvem cá 
embaixo' ". 

A premiação de Gao Xingjian 
ainda será matéria de controvér
sias. Nesse sentido, espero que, fu
turamente, sejam discutidas ape
nas questões circunscritas à pro
dução literária do autor. Da mes
ma forma, também espero que 
Xingjian possa, agora que está no 
auge de seu sucesso, rever o pas
sado e o presente de seu país de 
origem, utilizando-se de seu sen
so crítico de intelectual aquilata
do, que hoje está mais aguçado. 
Espero que ele não mais se atenha 
às suas feridas passadas e se pre
ocupe em acertar as contas. 

ceu em 1940, em Ganzhou, 
no leste da China. Graduou-se 
em francês em 1962 no Departa-
mento de Línguas Estrangeiras em Beijing. Em 

1987, deixou a China como refugiado político, 
vivendo hoje na França. Suas obras foram 

traduzidas para vários idiomas, e suas peças 
encenadas em vários países. Entre outros prê
mios, recebeu o de Cavaleiro da Ordem das Ar

tes e das Letras, em 1992, na França. 

David Jye Yuan Shyu * 
Departamento 

de Línguas Orientais, 

Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo 

* Traduzido do chinês 
por Silvana Shu, 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 

Economia, matemática 
e comportamento humano 
O prêmio Nobel de Economia 

deste ano foi dado a James 
Heckman e Daniel McFadden em 
reconhecimento pelos trabalhos 
desses dois economistas para o 
desenvolvimento da chamada 
microeconometria, campo no 
qual eles tiveram de criar méto
dos matemáticos e estatísticos 
novos. 

Para que o leitor tenha idéia 
da natureza do problema, consi
dere o trabalho do famoso estatís
tico francês Adolphe Quetelet 
(1796-1874). Depois de verificar 
que vários fenômenos naturais 
podiam ser descritos pela distri
buição estatística normal - tam
bém chamada distribuição de 
Gauss -, ele observou, ao estudar 

os dados da altura de jovens que 
deveriam ingressar no exército de 
Napoleão, que existia um núme
ro excessivo deles com altura li
geiramente abaixo do mínimo 
exigido para o ingresso no exér
cito, bem como um número ex
cessivamente reduzido de jovens 
com altura acima da altura mí
nima exigida. 
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É óbvio que os jovens simula
vam uma altura menor para esca
par da guerra. Assim, ficou claro, 
desde o início, que o entendimen
to do comportamento humano 
exigia o desenvolvimento de mé
todos matemáticos e estatísticos 
próprios, diferentes daqueles usa
dos nas ciências naturais . Contu
do, devido à complexidade des
ses métodos, eles demoraram a 
ser desenvolvidos . 

Como primeira aproximação, 
os economistas desenvolveram 
métodos estatísticos - o das 'sé
ries temporais' e o das equações 
simultâneas - que descreviam o 
comportamento agregado dos 

Nasceu em Chicago, em 
Illinois (Estados Uniaos), 

em 1944. Em 1965, graduou-
se em matemática pela Universi

dade do Colorado e doutorou-se em economia 
pela Universidade de Rrinceton em 1971. Desde 
então, lécibnou na Universidade de Colúmbia e 
na Universidade de Yale. Em 1995, assumJu a 
cátedra Henry Schultz de economia na Universi
dade de Chicago. 

Nasceu em Raleigh, na 

Carolina do Norte (Esta

dos Unidos); em 1937. Fí
sico formado em 195~ pela 

Universidade de Minnesota, 
onde se doutorou em economia 

em 1962. Lecionou na Universidade de Pitts
burgh, na Universidade de Yale e no Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts. Desde 1990, 
tem a cátedra E. Morris Cox de economia na Uni

versidade da Califórnia, em Berkeley; onde é 
diretor do Laboratório de Econometria. 
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agentes econômicos, contudo sem 
levar em conta suas peculiarida
des individuais. 

Na Universidade da Califórnia, 
em Berkeley, McFadden, um eco
nomista matemático de renome, 
desenvolveu métodos economé
tricos para estudar questões como 
as da demanda pelo metrô da ci
dade de São Francisco . Desde en
tão, esses métodos tiveram am
pla utilização em áreas como 
marketing e estudos do compor
tamento do consumidor de forma 
geral. 

Por sua vez, Heckman desen
volveu testes estatísticos para de
tectar a ausência de observações 
empíricas - como nos exemplos 
citados acima -, além de méto
dos para o estudo de problemas 
de políticas sociais de forma ge
ral. Em relação a esta ú ltima área, 
podemos citar seus importantes 
estudos sobre o impacto de pro
gramas de renda mínima sobre a 
oferta de trabalho; questões de 
pobreza e desigualdade de renda 
e sua relação com a educação; o 
impacto negativo da regulamen
tação excessiva dos mercados de 
trabalho; a eficácia de políticas 
de capacitação de mão-de-obra, 
entre outros . 

Podemos dividir a microeco
nometria em antes e depois de 
Heckman e McFadden. Antes, os 
modelos estimados eram muito 
distantes do modelo original, e os 
resultados, não muito convincen
tes. A revolução introduzida por 
esses dois economistas consistia 
em apresentar uma conexão mui
to mais próxima entre a modela
gem econômica e os métodos eco
nométricos, o que abriu o cami
nho para uma microeconometria 
muito mais sólida e convincente. 

De fato, eles consideraram 
agentes econômicos que tinham 
de fazer escolhas entre várias pos
sibilidades e assim proporciona
ram formas de estimar a proba
bilidade de os agentes tomarem 
decisões baseadas em suas carac
terísticas peculiares . McFadden 

trabalhou mais particularmente 
os métodos de Logit e Probit, en
qu anto Heckman considerou 
mais especificamente a situação 
de certas variáveis ( denominadas 
latentes) que são observáveis so
mente de forma parcial. 

Um dos principais temas da 
pesquisa de Heckman tratou de 
casos nos quais os dados são trun
cados ou apresentam um viés de 
seleção oriundo da assimetria de 
informação. Ele aplicou essa 
abordagem à economia do traba
lho, e ela tem sido a principal fon
te de desenvolvim ent o desse 
campo. Mais recentemente, ele 
tem trabalhado na avaliação eco
nômica de políticas sociais. 

No p lano teórico, Heckman 
desenvolveu métodos hoje conhe
cidos como 'método de Heckman 
de dois estágios para corrigir pro
blemas de auto-seleção ou variá
veis truncadas' - originalmente, 
esse trabalho foi publicado na Re

vista Econométrica (1974). 

No começo da década de 1970, 

quando aluno em Berkeley, tive 
o prazer de conh ecer McFadden 
pessoalmente . Quanto a Heck
man, conheci-o na Universidade 
de Chicago, em 1978, e, desde 
então, tenho tido o prazer de 
reencontrá-lo várias vezes e tro
car idéias científicas, inclusive 
em suas visitas ao Brasil - onde, 
por sinal, ele estava ao receber a 
notícia de qu e havia sido premi
ado com o Nobel de Economia 
deste ano . 

Aloisio Pessoa de Araujo 
Escola de Pós-graduação 

em Economia, 

Fundação Getúlio Vargas 

e Instituto de Matemática Pura 

e Aplicada 



Melhorar para crescer e conquistar o mercado. Dentro desse conceito de 

ascenção profissional, a palavra-chave é ESPECIALIZAÇÃO. As perspectivas 

de crescimento - para qualquer ramo de atividade - passam necessariamen

te pelos cursos de extensão e pós-graduação oferecidos nas diversas insti

tuições de ensino e pesquisa do país. Horas de estudo e dedicação que 

garantem não um mero título no currículo do profissional, mas uma posição 

competitiva no mercado de trabalho. Tempo investido é tempo ganho. É 

neste encarte que a atualização permanente encontra resposta. 



Pós-Graduação na 
Universidade Federal de Goiás 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
Nível: Mestrado - Recomendados pela CAPES 

AGRONOMIA 
Genética e Melhoramento de Plantas; Produção Vegetal 
BIOLOGIA 
Bioquímica e Biologia Molecular; Ecologia; Fisiologia; 
Genética; Morfologia 
DIREITO 
Direito Agrário; Ciências Penais 
ENGENHARIA ELÉTRICA E DA COMRUTAÇÃO 
Engenharia Elétrica; Engenharia da Computação · 
ENGENHARIA CIVIL 
Construção civil; Estruturas 
EDUCAÇÃO 
Educação Brasileira 
FILOSOFIA 
Filosofia política 
FÍSICA 
Física da matéria condensada 
GEOGRAFIA 
Natureza e apropriação do espaço no cerrado 
HISTÓRIA 
História das Sociedades Agrárias 
LETRAS 
Estudos Literários; Lingüística 
MATEMÁTICA 
Análise; Criptografia; Sistemâs'dinâmicos; Geometria 
diferencial; Matemática aplicâêfã; EDO, EDP; Otimização 
MEDICINA TROPICAL 
Doenças Infecciosas e Parasitárias; Parasitologia; 
Microbiologia; Imunologia; Epidemiologia das Doenças 
Infecciosas e Parasitárias 
MEDICINA VETERINÁRIA 
Sanidade animal; Produção animal 
MÚSICA 
Música na contemporaneidade 
SOCIOLOGIA 
Sociedade e Região 
QUÍMICA 
Química do Cerrado 
RADIOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL 
Radiologia Bucomaxilofacial (Profissionalizante) 

PERSPECTIVAS PARA 2001 
(PROJETOS EM AVALIAÇÃO PELA CAPES) 

Mestrados em: Arte e Cultura Visual; Enfermagem 
Doutorados em: Agronomia; Ciências Ambientais; 
Educação; Medicina Tropical; Medicina Veterinária 

lJ F G 
Pós-graduação lato sensu 

Campus Avançado de Catalão 
Alfabetização; História do Brasil; Matemática 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à Educação 
Ciências 

Escola de Agronomia 
Ciência do Solo 

Escola de Engenharia Civil 
Corttstrução Civil; Gestão e Gerenciamento de Obras; 

Engenharia de Segurança do Trabalho; 
Pia ejamento e Gerenciamento de recursos Hídricos; 

Tratamento e Disposição Final de Resíduos; 
Projetos e Execução de Obras de Concreto 

Escola de Música e Artes Cênicas 
Música Brasileira do Século XX 

Escola de Veterinária 
Clínica Ambulatodal de pequenos animais; Zootecnia; 
Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal 

Faculdade de Nutrição 
Alimentação Institucional; Nutrição em Saúde Pública 

Faculdade de Artes Visuais 
Artes Visuais 

Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia 
Economia Agroindustrial; Políticas Públicas; 

História do Brasil: Local ,Regional e Nacional; 
História Oral; Museologia 

Faculdade de Educação Física 
Educação Física Escolar 

Faculdade de Enfermagem 
Controle de Infecção Hospitalar; 

Enfermagem em Nefrologia; Terapia Intensiva 
Faculdade de Farmácia 

Citologia Clínica; Farmácia Homeopática; 
Hematologia; Toxicologia 

Faculdade de Letras 
Leitura e Produção de Textos; Ensino da Literatura; 

Ensino e Aprendizagem de Língua Inglesa 
Faculdade de Odontologia 

Ortodontia; Prótese Dentária; 
Odontologia em Satld~ Coletiva; 

Endodontía; Odontoi:>ed iatria 
Instituto de Ciências Biológicas 

Fªrm~gologia pijra F cêuticos 
Instituto de Estudos S mbientais 

O Ensino e a Pesquisa em ~~grafia do Brasil; 
Educação Ambiental; Gestãq e Segurança Ambiental; 

Geoprocessamento Aplicado à Agricultura 
Instituto de Informática 

Análise e Projeto de Sistemas 
Instituto de Matemática e Estatística 
Matemática; Educação Matemática 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 
Microbiologia 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Fone: (62) 521-1076 FAX: (62) 521-1163 
www.ufg.br 

www.prppg.ufg.br 
prppg@prppg.ufg.br 



J unte-se aos mais de 11.000 
alunos matriculados na 

pós-graduação da Universidade 
Estadual de Campinas. No total 
são 106 programas oferecidos 
pela Unicamp, dos quais 96% 
foram avaliados pela CAPES 
com conceitos entre 4 e 7. No 
último ano foram defendidas 
851 dissertações de Mestrado e 
514 teses de Doutorado. O 
corpo docente é composto de 
91 % de doutores. 

UNICAMP 

Informações 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo 
CEP 13083-970 - Campinas - SP 

(19) 3788-4729 ou 3289-3753 

http://www.prpg.unicamp.br 



Faculdades SENAC de Turismo e Hotelaria 

Especialização em Turismo e Hotelaria 

• Administração Hoteleira 
• Administração de Organização de Eventos 

• Ecoturismo 
• Lazer e Animação Sociocultural 

• Planejamento e Marketing Turístico 

Diferenciais dos cursos 
• Atividades extra-classe - visita e viagem técnica, 

workshops, palestras 
• Orientação personalizada para projeto de pesquisa 

• Qualificação docente para ensino universitário 

Freqüência: 2 x por semana, mais atividades extras 
Inscrições: Janeiro/ 2001 

Início: Março / 2001 
Seleção: Fevereiro / 2001 

Esses cursos acontecem também em Campos do Jordão e 
Águas de São Pedro - Consulte · FACULDADES 

· Informações: 
Av. Francisco Matarazzo, 249 

Fone: (0xx11) 3673.2511 - Fax: (0xx11) 3864.4597 
E-mail: cet@sp.senac.br - www.sp.senac.br 

IDmôíJrmoD 
Universidade do Vale do Paraíba 

■ SÃO PAULO 

* Instituto de Pesquisa 
e Desenvolvimento 

Área de Concentrasão: . 

Processos Sócio-Espaciais e Ambientais 
Proietos de P•squisa em Andamento 

Processo Histórico de Urbaniza1ão Contemporâneo 
Processos Sócio-Espaciais e Ambientais: o espa10 intra-urbano 

Meteorologia e Hidrologia Urbana 
Expansão Urbana e Degrada1ão Ambiental 

Atlas Histórico do Patrimônio Ambiental do Município de 
. São José dos Campos 

Caraderiza1ão Sócio-Econômica da Popula~ão da Cidade de 
São José dos Campos 

lnformeio - Banco de Dados Georrelacional Municipal 

lncri,ões: 16/11/2000 A 19/01/2001 
Recomendado pela CAP S 

■mM;Ut·iM41 
Av. Shishima Hifumi,2911 - Urbanova, SJ. dos Campos- S.R 

www.univap.br - e-mail: {vdias,mplur}@univap.br 
(012) 347.1121 / 347.1127 / 347.1134 

O caminho do aperfeJ 

Até o final da década de 1960, os cursos de 

pós-graduação e extensão no Brasil estavam 

restritos a um número pequeno de estu

dantes e a alguns poucos centros universi

tários. Às vésperas da virada do rnilênio, 

esse conceito está completamente ultra

passado: ao longo de mais de 20 anos, hou

ve um investimento efetivo na formação 

de pessoal especializado. Hoje, há consen

so de que educação não tem idade e de que 

o aprendizado contínuo é o melhor cami

nho para evitar o atraso científico e tecno

lógico do país. 

Mesmo os chavões de nossos tempos -

corno qualidade total, reengenharia, glo

balização e rnultirnídia - apontam para a 

necessidade vital da especialização e atua

lização profissional, qualquer que seja a área 

de atuação. 

Encontrar soluções criativas, enfrentar 

cenários desconhecidos, identificar as me-



,;:oa111ento proffs!!!iional 

lhores oportunidades e dialogar através dos 

mais diversos meios são alguns dos inúmeros 

desafios do momento. 

Diplomas de especialização não represen

tam apenas algumas linhas a mais no currícu

lo. São passos certos na direção da estabilida

de na carreira e das vantag.ens financeiras. Pro

fissionais qualificados são disputados por em

presas nacionais e estrangeiras que investem 

em tecnologias inovadoras. 

Definir metas é a primeira medida para 

quem sabe que o conhecimento é um atalho 

para o crescimento profissional. Ter uma visão 

ampla da carreira e reconhecer quais as reais 

necessidades do mercado são as bases para 

chegar à escolha certa de um curso de pós

graduação ou especialização. 

Este encarte apresenta um mar de 

oportunidades para os visionários que já per

ceberam o espírito do momento: crescer para 

avançar. 
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"Un novo animale quasi monstruoso che havea el corpo & musa de 
volpe: & la Groppa & li piedi drietto de Simia: & quelli 
davanti quasi come de homo le orechie come la 
notola: Et a sotto el ventre uno altro ventre di fora 
come una tascha dove asconde sai figlioli dopo 
nasciuti: ne mai li lassa usire sino a tanto che da loro 
medemi siano bastanti a nutrirse: excepto quando 
vogliono lactare" ("Um novo animal como que mons
truoso, que tinha o corpo & focinho de raposa, & a 
garupa & os pés de trás de macaco & os da frente 
quase como de homem, as orelhas como de morce-
go. E sob o ventre um outro ventre de fora como uma 
bolsa, onde esconde seus filhotes depois de nasci-
dos; nem nunca os deixa sair, até quando eles 
mesmos estejam aptos a nutrir-se, exceto quando 
querem mamar"). 

0dcaltrtó 
A descrição acima, feita em 1507 por um cronista 
italiano, parece corresponder a uma aberração, mas 
refere-se simplesmente ao nosso prosaico gambá ou 
mucura, marsupial didelfídeo. Capturado na ilha de 
Marajó e levado para a Espanha por Vicente Pinzón 
- que em 1500, dois ou três meses antes de Cabral, 
esteve na costa nordeste e norte do Brasil e desco
briu (segundo alguns) a foz do rio Amazonas -, o 
animal, o primeiro a ser levado do Brasil para a 
Europa, causou enorme assombro nos reis de Es
panha e em muita gente. Diferia de tudo o que se 
conhecia até então, inclusive no modo de reprodu
zir-se, tendo no ventre uma bolsa onde acabava de 
criar os filhos (um 'segundo útero'), e, de acordo 
com o cronista, parecia ser composto por partes 
pertencentes a distintos animais europeus ... 

Pouco a pouco as expedições à América do Sul 
revelariam ao Velho Mundo uma rica fauna, com
posta às vezes por animais de rara beleza, como os 
papagaios e araras (que chegaram a dar ao Brasil, em 
certa época, o epíteto de 'Terra dos Papagaios' ... ), e 
outras vezes por espécies de estranhíssima confor
mação, muito diferentes das conhecidas pelos euro
peus, o que levou os 'filósofos naturais' da época a 
formular várias teorias sobre a distribuição geográ
fica das espécies. 

A política de Portugal, impedindo a divulgação 
de informações sobre o Brasil, sempre cobiçado por 
outras potências estrangeiras, fez com que essas 
informações permanecessem secretas, zelosamente 
sepultadas em arqµivos da metrópole. Grandes ccm
tribuições ao estudo de nossa fauna ( como o Tratado 
descritivo do Brasil em 1587, obra ímpar de Gabriel ► 

HISTÓRIA 
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Figura 1. 
frontispído 
dolivrode 
Johann Gregor 
Aldenburgk 
(1627) sobre 
a conquista de 
Salvador pelos 
holandeses 

Soares de Souza, que, tivesse sido publicada, e com 
ilustrações, transformaria o autor em um dos maio
res naturalistas do Renascimento) só se tornaram 
conhecidas nos séculos 19 e 20 (a única exceção foi 
o livro de Pero de Magalhães Gândavo, História da 
província de Santa Cruz, que chegou a ser impresso 
em 1576) . Apenas a contribuição de aventureiros ou 
invasores estrangeiros foi publicada, mostrando aos 
olhos europeus, ávidos pelas maravilhas do Novo 
Mundo descoberto, as primícias da fauna brasileira. 
Incluem-se nesse pequeno rol a obra do alemão 
Hans Staden (1557) e as dos franceses Jean de Léry 
e André Thevet, que participaram da invasão do Rio 
de Janeiro com Villegaignon e Coligny (ver 'De 
'Pinzón a Vilhena'). 

As tribos indígenas, notadamente as de língua 
tupi, atuaram como a primeira escola de história 
natural no Brasil, transmitindo seu extraordinário 

conhecimento de fauna e flora aos jesuítas, 
que, neste tocante, foram realmente seus 
alunos (ver 'Herança vocabular'). Os reli
giosos da Companhia de Jesus estabele
ceram as primeiras listas e vocabulários 
faunísticos. Entre eles, os padres José de 
Anchieta, Gaspar Affonso, Francisco 
Soares e, especialmente, Leonardo do 

Valle (por volta de 1585), que listou nada menos que 
351 nomes tupis de animais - verdadeiro tratado 
lingüístico-faunístico, só publicado neste século. 

Além das informações sobre a fauna da costa, 
surgiram os primeiros relatos sobre a fauna ama
zônica. 

Com a morte de Dom Sebastião na batalha de Alcá
cer-Quibir (1578), o trono de Portugal foi ocupado 
pelo cardeal Dom Henrique, tio do monarca desapa
recido. A morte do cardeal extinguiu a dinastia de 
A viz, dando início à chamada união das coroas 
ibéricas (1580-1640), uma vez que os direitos de 
sucessão pertenciam à coroa espanhola. Destinada 
a durar 60 anos, essa dominação estendeu-se pelo 
reinado de Felipe II, de Felipe III e parte daquele de 
Felipe IV de Espanha, quando a Revolução Restau
radora logrou elevar ao trono português Dom João, 
duque de Bragança e futuro Dom João IV. 

Várias conseqüências teve esse fato. Uma delas 
foi a sistemática tendência de invasão do Brasil por 
outras potências européias. Os franceses, comanda-

(( fJ 
C?/11 llJ {,O~Ú)- andavamos neesa mata a cortar a lenha atravesavam algGus 

papagayos per esas arvores deles verdes e outros pardos grandes e pequenos de maneira 

que me parece que avera neesta terra muitos pero eu nom veria mais que ataa ix ou x outras aves 

entam nom vimos somente alguuas ponbas seixas e pareceram me mayores em boa camtidade 

ca as de Portugal. Algíius deziam que viram rolas mas eu nom as vy mas segumdo os arvoredos sam muy muitos 

e grandes e d imfimdas maneiras nom dovido que per esse sartãao ajam muitas aves."CARTA oE PERO VAz CAMINHA, 1soo 

Jécdo-/o 1560 Joseph de Anchieta3 1613-1614 Yves d'Évreux1 (6, 28] 

:1500 Vicente Yáíiez Pinzón 1
•
2 [7] 1560 Newe Zeytung'+ 1614 William Davies 1 (10] 

1500 Pero Vaz de Caminha 2 :1562 Francisco Vasquez 1 [9] 1616 André Pereira 

1500 Piloto anônimo 2 1565 Newe Zeytung :16:18 Symão Estacio da Sylveira 

1500 Amerigo Vespucci 2 (ed. italiana)3 (/ntento) 1 (11] 

1501 Carta de Domenico Pisani 2 1573 Pero de Magalhães :16:18 Ambrósio Fernandes 

1503 O ato notarial Gândavo Brandão 

de Valentim Fernandes 2 1585 Pe. Leonardo do Valle3 [1] 1624 Symão Estacio da Sylveira 

1503 Carta de Giovanni da :1587 Gabriel Soares de Souza (Relação sumária) 1 (12] 

Empoli 2 1591 Anthony Knivet 1624 Reys-boeck1 (10] 

1501.-:1505 Capitão de Gonneville 2 1596 Pe. Gaspar Affonso :1625 Fernão Cardim 

:15:11 Lliuro da náoo Bertoa2 Fins do séc. 16 Pe. Francisco Soares :1625 J. de Laet 

1538 Diogo Nunes1 

Jécdo-/7 15/f:1·1542 Frei Gaspar de Carvajal 1 [8] 

1627 Aldenburgk (Bahia) 

:1627 Frei Vicente do Salvador 

:1550-:1554 Hans Staden3 1610 Ruy Díaz de Guzmán 1627 Gaspar Barlaeus 

1551 Pe. Affonso Braz (27] (La Argentina)3 1628 D. Luís de Céspedes Xeria3 

:1555-1556 André Thevet :1612 Claude d'Abbeville1 (6, 28] :1629-1640 Cuthbert Pudsey 

1557-:1558 Jean de Léry 1613-16:14 La Ravardiere 1 
[ 6, 28] :1632 John D2/ (13] 
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"(j/Je, ~ e/ Capa de Bana Speranza, verso garbin, hanno discoperto una terra 

nuova, chiamano la terra de li papaga', per esser li papaga' longi uno brazo et piu, de varij colori" 

(Acima do Cabo da Boa Esperança, em direção ao ocidente, descobriram uma terra nova, chamam-na 

de Terra dos Papagaios, por serem os papagaios maiores que um braço ou mais, de várias cores). 

(ARTA DE DOMENICO PISANI, 1501 

dos pelo Senhor de la Ravardiêre, conquistaram o 
Maranhão (1612-1614), e os frades Claude d'Abbe
ville e Yves d'Evreux deixaram-nos os primeiros li
vros sobre a história natural daquela parte do Brasil. 
Certos desenhos e um texto sobre animais e plantas 
do Maranhão e do Pará, provavelmente preparados 
pelo próprio Ravardiêre, ou a seu mando, ficaram 
posteriormente nas mãos do inquisidor Frei Cristó
vão de Lisboa, e seriam publicados neste século, sob 
o seu nome, erroneamente. O Nordeste caiu nas 
mãos dos holandeses, que inicialmente dominaram 
a Bahia (figura 1) e, a partir de 1629, Pernambuco e 
o resto da região. Com a vinda do príncipe Maurício 
de Nassau-Siegen para o Recife, inaugurou-se um 
período de grandes contribuições aos estudos fau
nísticos, culminando com a publicação das obras de 
Piso e Marcgrave. 

do. Várias tentativas de invadir o vale ama
zónico foram feitas por ingleses, franceses 
e holandeses, e alguma informação sobre a 
fauna chegou a ser publicada (figura 2}. ► 

~ ~ 
Alguns exemplos de palavras de origem 

tupi, designativas de animais e plantas, 

que se incorporaram ao português e, 

em alguns casos, a idiomas como o inglês 

e o francês: 

ANIMAIS ► arara • boipeva • cutia • 

jaguar • lambari • maracajá • paca • parati • 

sagüi • tapir • tucuxi • uçá 

HISTÓRIA 

Figura 2 . 
Frontispício de 
Historiae Natura/is 
de lnsectis Libri Ili, 
de Johann Johnston 
(1653) 

Esse rico período, com impressionante iconogra
fia, é hoje um dos mais conhecidos, graças ao cuida
doso trabalho e à rara erudição do professor doutor 
Dante Martins Teixeira, do Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) , que, 
entre 1993 e 1998,,publicou vários preciosos volu
mes sobre a zoologia do Brasil Holandês, resgatando 
toda a informação possível e a maior parte da icono
grafia (muitas das ilustrações foram então divulgadas 
pela primeira vez), num esforço que talvez não 
encontre similar em nenhuma outra parte do mun-

PLANTAS ► cabiúna • caju • copaíba • guatambu • 

ipecacuanha • jacarandá • jatobá • mandioca • 

mangaba • maracujá • peroba • trapoeraba 

1633 Johannes de Laet 1662 Maurício de Heriarte Jéatlo- 1& 
1634-1641 Zacharias Wagener 

(viagem de Pedro 
1705 Frei Vitoriano Pimentel' 

Teixeira) 1 [17, 38] 
1636-1644 Albert Eckhout 

1663 Simão de Vasconcellos 1707 Martin de Nantes [23] 

1638-1642 Georg Marcgrave 
1679 Sainte Colombe [39] 1712 Woodges Rogers1 [10] 

1638-1642 Willem Pies 
1669 J. J. Becher1 1712 Amédé François Frézier 

1639 Pedro Teixeira 1 [14] 
1679 Sainte Colombe [39] 1720 George Shelvocke 

1639 Alonso de Rojas1 [15] 
1694-1698 Pe. João Felipe 1722 François Coréal 

1639 Montoya Bettendorff1 1726 Francisco Palácio3 (SP) 

1640-1649 Jan Nieuhof 1698 Pierre Couplet de 1727 João Antônio Cabral 

1641 Christobal de Acuiia1 [16] Tartreaux (Paraíba) Camelo3 (SP, Mn 

1642-1645 Caspar Schmalkalden 1699 William Dampier 1739 Frei João de Arronches 

1647-1651 Frei Laureano de la Cruz1 Séc.17 Jacob Wilhelm Griebe 1741-1757 Pe. João Daniel1 [21] 

1648 Richard Fleckno Séc.17 Samuel Niedenthal 1743 La Condamine1 (18] 

1655 Conde de Pagan Séc.17 Korte en Wonderlijke 
1749 José Gonçalves da Fonseca 

(viagem de Pedro Beschryvinge1
[ 10] 1751 D. Antônio Rolim de 

Teixeira) 1 

Séc.17 Pe. Manoel de Moraes [2] Moura, Conde de 
1656 Pe. João de Sotto Mayor Azambujan3 (SP, Ml) 

(Rio Pacajás) (37] 1753/ 1759-1784 Ant011io Giuseppe Landi ► 
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Por outro lado, durante esse tempo, Pedro 
Teixeira tomou posse da Amazônia em 
nome de Portugal, e vários cronistas lega
ram-nos relatos sobre a fauna amazônica 
em função dessa sua gigantesca e heróica 
viagem rio acima e abaixo. 

Os portugueses, principalmente os je
suítas, continuaram a escrever sobre os 
animais (notabilizando-se Fernão Cardim 
e Simão de Vasconcelos). Muitos sofre
ram o destino de terem suas obras não 
publicadas, a não ser recentemente. 

Figura 3. 
Ilustração do 
livro de Roesel 
von Rosenhof, 
Historia 
Naturalls 
Ranarum 
(1758) 

A expansão do território sul-americano pertencente 
a Portugal, graças às entradas e bandeiras paulistas, 
à tomada de posse da Amazônia por Pedro Teixeira, 
no século anterior, e a vários outros fatores , alterou 
consideravelmente a configuração do Brasil, e o 
Tratado de Tordesilhas era já, na prática, letra 
morta. Portugal e Espanha estabeleceram no século 
18 vários tratados em seqüência, para redefinir suas 
respectivas possessões na América do Sul. Disso 
resultaram os Tratados de Madri (1750) e de Santo 
Ildefonso (1777), entre outros. 

1754 

1754 

1759 

1761-1763 

1763 

1768 

1769 

1770 

1774-1775 

1783 

1783-1792 

1785 

A Época das Luzes chegou a Portugal graças ao 
marquês de Pombal, que organizou a reforma do 
ensino superior. Um número razoável de pessoas 
nascidas no Brasil chegou a formar-se e doutorar-se 
na Universidade de Coimbra e em outras universi
dades européias. Várias delas foram enviadas pela 
Coroa Portuguesa em missões oficiais de levanta
mentos geográficos e de demarcação de fronteiras 
(como, por exemplo, o paulista Francisco José de 

Relaçam curioza1 1785 Diogo de Toledo 

Relaçam de Caetano Lara e Ordonhes3 

Paes da Silva1 1788-1790 Francisco José Lacerda 

Pedro Norberto de Aucourt 
e Almeida3 

e Padilha 1792 Francisco de Oliveira 

Dom João de 
Barboza3 (SP, MT) (36) 

São Joseph Queiroz1 (19) 1792 Francisco Antônio 

Antoine Joseph Pernetty de Sampaio 

Pe. José Monteiro de Noronha1 1797 Frei Gaspar da Madre 
de Deus (Cap. 5. Vicente) 

Theotonio Jozé Juzarte3 
1799 John Browne 

Joseph Barboza de Sáa4 
1799 Vicente Coelho de Seabra (4) 

Francisco Xavier Ribeiro 
Séc. 18 José Custódio de Sá e Faria de Sampaio1 (20) 

Manoel Cardoso de Abreu Séc. 18 Anon. (Maranhão) (43) 

(Di vertimento admiráve0 3 Séc. 18 Anon. (Amapá) (44) 

Alexandre Rodrigues Séc. 18 Anon. (Mappa 
Ferreira das cachoeiras) (45) 

Henrique João Wilkens Séc. 18 Anon. (Ilha de Joannes) (46) 
(Muhraida) 1 [22) fins do séc. 18 Luiz dos Santos Vilhena (25) 
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Lacerda e Almeida), escrevendo algo também sobre 
fauna e flora. Essas pessoas e certos estrangeiros 
(como Antonio Giuseppe Landi, o genial arquiteto 
de Belém) contribuíram, na medida do possível, 
para tornar conhecidos animais e plantas do Brasil, 
mas nenhum desses resultados viu a luz em forma 
impressa, enquanto na Europa produziam-se obras 
de grande luxo (figura 3). 

O governo português promoveu nessa época a 
única expedição oficial para estudar a história natu
ral de sua gigantesca colônia sul-americana, coman
dada pelo baiano Alexandre Rodrigues Ferreira, que 
teve seus resultados saqueados pelos franceses du
rante a invasão de Portugal por Junot, no início do 
século 19, ou deixados inaproveitados em Portugal. 

Joseph Barboza de Sáa preparou a primeira 
monografia sobre a biata do Mato Grosso, uma 
extraordinária contribuição (mais de mil produtos 
naturais são descritos) , que só foi dada a conhecer 
recentemente. 

A vinda de Dom João VI para o Brasil e a abertura dos 
portos inaugurou o período das grandes viagens de 
naturalistas europeus pelo território brasileiro. A 
fauna e a flora passaram a ser coletadas e descritas 
por, literalmente, centenas de naturalistas estran
geiros ( os exemplares todos indo parar nos museus 
e universidades européias). Escreveram-se grandes 
obras, grandes revisões, publicadas numa babel de 
línguas, em revistas e obras impressas na Europa. 

Em 1822 fundou-se o Museu Nacional, mais 
tarde. incorporado à UFRJ e o mais antigo do hemis
fério . Organizaram-se as primeiras coleções de his-

Aventureiros, cronistas, missionanos 
e viajantes que discorreram sobre animaís 
brasileiros entre os séculos 16 e 18. 

Os algarismos entre colchetes referem -se ao número 

da revista Contribuições avulsas sobre a História Natural 

do Brasil (Série História da História Natural), 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 

Seropédica, RJ. 1 Cf. Papavero, N., D. M. Teixeira, 

W. L. Overal & J. R. Pujol-Luz, O novo Éden. 

A fauna da Amazônia brasileira nos relatos 

de viajantes e cronistas (1500-1777). 

Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, PA, 2000. 

'Cf. Teixeira. D. M., N. Papavero & M. Tavares (em prep.), 

Os primeiros documentos sobre a História Natural 

do Brasil (1500-1511). 3 Cf. Papavero, N., M. 

de F. Costa & D. M. Teixeira (em prep.), A fauna 

de São Paulo nos séculos XVI a XVIII. 4 Cf. vol. 2 da revista 

Historia Natura/is (UFRRJ, Seropédica, RJ) . 



" ql #n--, che qui viddi fu, che vedemmo uno brutíssima cosa d'occem di diverse forme, 

e colori, e tanti papagalli, e di tante diverse sorte, che era maraviglia; alcuni colorati come grana,, 

altri verdi, e colorati, e limonati, e altri tutti verdi, e altri neri, e incamati, e il canto degli al'tri u:ccem: 

che istavano negli alberi era cosa tam suave, e di tanta melodia, che ci accade motte volte istar para1ti per ta 

dolcezza /oro. Gli alberi /oro sono di tanta bellezza, e di tanta soavità, che pensammo essere nel Paradiso 

terrestre, e nessuno dique/li alberi, ne /e frutte di essl tenevano conformitd co• medesimi di que:sta pa,rte, 

e per il fiume vedemmo di malte gente pescare, e di varie deformitate" 

(Aquilo que aqui vimos foi uma enorme quantidade de pássaros de diversas formas e cores, e tantas espédes 

de papagaios, que era uma maravilha; alguns de cor carmesim, outros verdes cor de limã,o, outros i1nteirarnente. 

verdes, outros pretos e encarnados. O canto dos outros pássaros que estavam nas árvores era coisa tão suave 

e tão melodiosa que aconteceu muitas vezes ficarmos encantados com a doçura defes. As árvor:e,s são clle tat 

beleza e tão aprazíveis que pensávamos estar no paraíso terrestre. Nenhuma daquelas árvores nem seus frutos 

tem semelhança com os desta parte. No rio vimos muitas qualidades de peixes e de várias deformidades)! .. 

AMERIGO VESPUCCI, (ARTA A LORENZO DE' MEDICI, 18 DE JIJLHO DE 1500 

tória natural e iniciou-se a grande e valiosíssima 
biblioteca que essa benemérita instituição possui 
até hoje. Entretanto, nunca teve o Museu, no século 
19, um corpo fixo de cientistas, e não havia no Brasil 
cursos superiores para a formação de pessoal espe
cializado. Ainda no século 19 criaram-se os atuais 
Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, e o Mu
seu Paulista da Universidade de São Paulo (USP), do 

• qual, em 1939, foi desmembrado o atual Museu de 
Zoologia da USP; ambos, sintomaticamente, dirigi
dos por cientistas estrangeiros (Goeldi e Ihering), já 
que no Brasil não havia universidades para a forma
ção de cientistas. Esses museus teriam extraordiná
ria atuação no século 20 como centros de formação 
de pessoal de nível superior, principalmente em 
sistemática (ciência que se ocupa das classificações 
dos seres vivos), e organizaram importantíssimas 
coleções e bibliotecas, sem as quais é praticamente 
impossível trabalhar em zoologia no Brasil, caben
do-lhes a tarefa de recuperar o tempo perdido nos 
séculos anteriores e lutar para ampliar seus acervos, 
manter suas publicações e formar especialistas. 

Em 1900 foi criado o atual Instituto Oswaldo Cruz, 
que inaugurou a moderna pesquisa biológica no 
Brasil. Apesar de tratar somente de grupos zoológi
cos de importância médica, o Instituto Oswaldo 
Cruz notabilizou-se por escapar da tradição livresca 
que dominava os intelectuais brasileiros e por ini
ciar uma tradição de experimentação e de viagens 
de coleta no campo. Em sua esteira, surgiram muitos 
outros institutos (como o Butantan), que também 
inúmeras contribuições trariam à ciência zoológica. 

A criação das universidades neste século, embo-

ra tardia, trouxe um enorme desenvolvimento para 
as ciências em geral e para a zoologia em particular. 
Os cursos de história natural ( depois, ciências bio
lógicas), a começar pelo da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da USP, possibilitaram o apareci
mento de um número razoável de cientistas, empe
nhados no estudo da biota do país. Foi de extraordi
nária importância, para o desenvolvimento desses 
estudos, a criação, há meio século, do Conselho Na
cional de Pesquisas (CNPq, depois Conselho Nacio
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e 
das Fundações de Amparo à Pesquisa dos diferentes 
estados. Novos núcleos de ensino e pesquisa surgi
ram nas diversas regiões do país; criaram-se, na me
dida do possível e ao sabor das crises políticas, no
vos acervos e novas bibliotecas, e muitas expedições 
de coleta de material foram organizadas. Os museus, 
como dito acima, em conjunção com as universida
des, tornaram-se importantíssimos centros de forma
ção de recursos humanos e referência. 

Um interessante estudo das diversas 'escolas' 
zoológicas do Brasil neste século, assim como sobre 
o Programa Nacional de Zoologia do CNPq e a 
promoção dos cursos especiais de sistemática zoo
lógica, que introduziram no país as teorias moder
nas da sistemática filogenética e da biogeografia por 
vicariância, a partir de 1980, foi publicado em 1994 

por George de Cerqueira Leite Zarur. 
Termina este século com uma triste nota. Nos 

tempos coloniais, o Estado impedia a divulgação 
dos conhecimentos adquiridos sobre a fauna. Nos 
albores de um novo milênio, a prevalecer a atual 
legislação sobre coletas biológicas no Brasil (ver 
'Biopirataria - A diversidade biológica na mira da 
indústria farmacêutica', nesta edição), o Estado pas
sará a impedir, não a divulgação dos dados, mas o 
próprio acesso a eles... ■ 
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A diversidade 

biológica na mira 

da indústria 

farmacêutica 

A partir da realização da EC0-92, quando o Brasil ratificou, juntamente 
com outros países, o acordo sobre acesso à diversi
dade biológica, até àquela época um patrimônio da 
humanidade, os signatários passaram a ter controle 
sobre seus recursos naturais. Além disso, cada país 
ficou responsável pela regulamentação e uso racio
nal de sua biodiversidade, comprometendo-se ares
peitar os direitos das comunidades tradicionais ou 
indígenas e a assegurar-lhes retorno sobre a eventual 
exploração comercial dos recursos naturais. Ao re
cusar-se a assinar o acordo naquela ocasião, os Esta
dos Unidos estavam, de certa maneira, sinalizando 

ue poderiam, no futuro, vir a explorar a diversida
de b · ológica mundial com fins industriais. 

Desde aquela época, os problemas da preservação 
e do aprove.·tamento racional da biodiversidade têm 
merecido esp cial atenção de governos , empresá
rios e pesquisado es e vêm sendo exaustivamente 
tratados em respeitaãas revistas científicas interna
cionais e nos meios de comunicação em geral. Mui
os p&íses deram importâm:ia ao problema, mas, a ► 
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rigor, só a Costa Rica editou legislação sobre o as
sunto. No cenário mundial, o Brasil-que só este ano 
baixou medida provisória regulamentando o acesso 
à sua diversidade biológica-tem, sem dúvida, gran
de influência nesse debate , já que possui uma das 
maiores biodiversidades do planeta, se não a maior. 

Estima-se que o Brasil tenha cerca de 50 mil 
espécies vegetais (22% do total do planeta), 524 

espécies de mamíferos, três mil de peixes, 1.622 de 
pássaros, 517 de anfíbios, 467 de répteis , 10-15 

milhões de insetos, além de milhões de espécies de 
microrganismos. Considerando o valor estratégico 
dos recursos naturais (já muito escassos ou mesmo 
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inexistentes em países industrializados) e sua 
potencialidade econômica ( que pode atingir a im
pressionante cifra de alguns trilhões de dólares), o 
interesse internacional pelo controle e exploração 
da diversidade biológica tem aumentado expressi
vamente nos últimos anos. Em conseqüência, têm 
sido acaloradas as discussões sobre o tema entre 
políticos, organismos governamentais nacionais e 
internacionais e a própria comunidade científica. 

Elaborados com o propósito de regulamentar o 
acesso à biodiversidade brasileira, alguns projetos 
de lei, como o 306, de 1995, da senadora Marina 
Silva (PT-AC), foram por muito tempo discutidos no 



Mas não são só as plantas 
que estão na mira de biopiratas. 
Venenos de animais 
e microrganismos também 
despertam grande interesse. 
E o Brasil, vale lembrar, 
tem a maior diversidade 
de anfíbios do mundo e é o quarto 
colocado em répteis. 
Em venenos e toxinas de animais 
desses grupos, como serpentes, 
sapos e pererecas, pode-se 
identificar moléculas essenciais 
ao desenvolvimento de diferentes 
medicamentos. De fungos 
e outros microrganismos, 
que ocorrem aos milhões 
no território brasileiro, podem 
vir a ser extraídas substâncias 
capazes de revolucionar 
o mercado de antibióticos e gerar 
drogas para combater patologias 
de grande complexidade. 

Congresso Nacional. Em função de denúncias en
volvendo roubo de espécies vegetais e animais, por 
parte sobretudo de grandes laboratórios farmacêuti
cos internacionais, criou-se em 1997 a Comissão de 
Biopirataria, coordenada pela deputada Socorro Go
mes (PT-PA). Essa comissão mostrou forte motiva
ção política mas pequena capacidade de ação efeti
va diante de um tema tão complexo (ver 'Ayahuasca 
e espinheira-santa'). 

Foi, porém, a partir da assinatura de dois acordos 
internacionais envolvendo grandes laboratórios far
macêuticos para prospecção da nossa biodiversidade, 
com o fim de desenvolver medicamentos, que o 
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debate na comunidade científica e nos meios políti
cos se intensificou, culminando com a publicação 
pelo Presidente da República, em 29 de junho de 
2000, da Medida Provisória 2.052, que regulamenta 
o acesso aos recursos da biodiversidade brasileira. 

O primeiro acordo foi assinado em 1999 entre a 
então recém-fundada Extracta Moléculas Naturais 
Ltda. e a multinacional Glaxo Wellcome. O segundo 
envolveu a Bioamazônia, organização não-governa
mental ligada ao Programa Brasileiro de Ecologia 
Molecular para o Uso Sustentável da Biodiversidade 
da Amazônia (Probem), e a multinacional suíça 
Novartis Pharma. Vinculada ao governo federal e por 
ele mantida através de contrato de gestão com o 
Ministério do Meio Ambiente, a Bioamazônia tem 
por missão promover interações do setor privado 
com o Probem, organismo daquele ministério. 

Não será tarefa simples controlar a saída de 
recursos naturais do país, sobretudo os de maior 
interesse para a indústria farmacêutica. Na contra
mão da história, algumas entidades nacionais e até 
mesmo cientistas - com interesses particulares, às 
vezes disfarçados em acordos de cooperação inter
nacional feitos com renomadas universidades e 
institutos de pesquisas - enviam nossas plantas, 
extratos, animais, toxinas, microrganismos etc. 
para serem estudados no exterior. Por meio de 
modernas técnicas de biologia molecular (DNA 
recombinante e cultivo in vitro), é possível repro
duzir facilmente a totalidade de nossos recursos 
naturais. É ingenuidade supor que os resultados 
dessas pesquisas, as patentes delas oriundas e as 
informações privilegiadas mantidas sob sigilo irão 
retornar em benefício do país. 

A medida provisória editada pelo governo bra
sileiro irá certamente dificultar o acesso aos recur
sos naturais. Mas o cerceamento poderá restringir 
também a ação de grupos nacionais, devendo retar
dar ainda mais o conhecimento de nossa flora e 
fauna. E aqui está o problema crucial com que nos 
defrontamos hoje: como preservar o que sequer 
conhecemos? Interpretada ao pé da letra, a medida 
provisória impede até mesmo a exportação de fru- ► 

dezembro de 2000 • Cl~NCIA HOJE • 39 



POLÍTICA AMBIENTAL 

tJ 
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tas tropicais com sementes viáveis (ver 'Para além 
da lei e da matéria-prima'). 

A mina de ouro dos produtos naturais 

A utilização de plantas como fonte de medicamen
tos para tratar enfermidades que acometem o ser 
humano é uma prática há muito empregada. Papever 
sonniferum, Salix species e Silybum marianum, en
tre outras espécies, eram usadas antes mesmo da era 
cristã. A partir dessas plantas foram isoladas respec
tivamente a morfina, a salicina e a silimarina. A te
rapêutica moderna, composta de um grande núme
ro de medicamentos com ações específicas sobre re
ceptores, enzimas e canais iônicos, não teria sido pos-

• J J ..., .. • -, ,_, 

sível sem o auxílio dos produtos naturais , especial
mente as plantas superiores , as toxinas animais e os 
microrganismos. São inúmeros os exemplos de me
dicamentos desenvolvidos direta ou indiretamente 
de fontes naturais , sobretudo de plantas. Destacam
se a morfina, a pilocarpina, os digitálicos, os curares, 
a quinina, a artemisinina, a atropina, a escopolamina, 
as estatinas, o cromolin, drogas usadas no tratamen
to de câncer (vimblastina, vincristina, taxol, campo
tecinas), imunossupressores e antibióticos, os inibi
dores da enzima conversara de angiotensina e da de
gradação da bradicinina, como o captopril, desenvol
vido a partir de conhecimentos gerados por cientis
tas brasileiros, que isolaram um princípio ativo ob
tido do veneno da serpente Bothrops jararaca. 

O mercado mundial desse grupo de drogas atinge 

Para além da lei e'da,;,matéria-prima 
,J.,; _ 

É praticamente impossível :;7//;f:/ :;.:':!tté::hú~:~ ~ifia .div,er~td,1'di: · -· · ·: ; · · · ·: · :j~;ritf~; d.~ .pesquisa e em presas 
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a biopirataria. As lei$Í.:por mais em conhecimento'.,;·,---J!;-1:--·,.;::-·/..:_ __ este, sim, tem é~y~do valor 

-_~_:,. _rigorosas que sejarr{_{ _. , Só a ciência pode agreg~fft::~.:~< no merca
0
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vários bilhões de dólares. Estima-se que 40% dos 
medicamentos disponíveis na terapêutica moderna 
tenham sido desenvolvidos a partir de fontes natu
rais: 25% de plantas, 13% de microrganismos e 3% 

de animais. Só no período 1989-1994, cerca de 200 

medicamentos aprovados pela Food and Drug Admi
nistration (FDA), agência americana de controle de 
medicamentos e alimentos, foram obtidos de fontes 
naturais. Além disso, um terço dos medicamentos 
mais prescritos e vendidos no mundo veio dessas 
fontes. Se considerarmos as drogas anticancerígenas 
e os antibióticos isoladamente, esse percentual cres
ce, atingindo aproximadamente 70%. Embora até o 
momento apenas 10% da biodiversidade mundial 
tenham sido estudados, cerca de 140 mil metabólitos 
intermediários, oriundos sobretudo de plantas supe
riores, já foram isolados e caracterizados. A maioria, 
no entanto, ainda não foi avaliada biologicamente. 

A partir de informações sobre o mecanismo de 
ação de toxinas de animais, bactérias , fungos e plan
tas, os cientistas ampliaram substancialmente seus 
conhecimentos a respeito de fenómenos complexos 
relacionados à biologia celular e molecular e à ele
trofisiologia, permitindo que enzimas, receptores es
pecíficos, canais iónicos e outras estruturas biológi
cas fossem identificados, isolados e clonados. Isso 
permitiu que a indústria farmacêutica desenvolves
se novas drogas, mais seletivas e eficazes contra vá
rias patologias. Além disso, os produtos naturais são 
usados também como matéria-prima na síntese de mo
léculas complexas de interesse farmacológico e como 
protótipos para o desenvolvimento de novos me
dicamentos pelas grandes indústrias farmacêuticas. 

Motivadas pela necessidade de inovar e desenvol
ver drogas capazes de atacar patologias ainda sem 
tratamento adequado, pela pressão entre indústrias 
e sobretudo pelas vantagens competitivas, as multi
nacionais farmacêuticas têm investido considerável 
soma de recursos na busca de novos medicamentos. 
Esses investimentos-que crescem anualmente, atin
gindo quase 24% do faturamento bruto das empre
sas, algo próximo a US$ 300 bilhões - são superiores 
aos observados em qualquer outro setor industrial. 

POLÍTICA AMBIENTAL 

Para acelerar o processo de desenvolvimento de 
novas drogas, a indústria farmacêutica tem traba
lhado em parceria com universidades e centros de 
pesquisas, utilizando técnicas modernas, como a 
química combinatória acoplada a ensaios de alta 
capacidade, totalmente computadorizados. Isso re
dobrou o interesse das grandes indústrias pela 
biodiversidade mundial, concentrada nos países 
tropicais, visando desenvolver sobretudo medica
mentos para tratar enfermidades que resistem à 
ação de drogas obtidas por síntese orgânica. 

Em virtude dos elevados custos de produção de 
um novo medicamento ( entre US$ 3 50 milhões e 
US$ 500 milhões, aproximadamente) e do longo 
tempo gasto em pesquisas (de 10 a 15 anos), o preço 
final dos remédios para o consumidor é geralmente 
elevado. Aliás, parte considerável da população de 
países pobres e em desenvolvimento não tira pro
veito dos recursos da medicina moderna. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), parte ex
pressiva da população mundial (de 65% a 80%) não 
tem acesso a um atendimento básico de saúde e 
recorre à medicina tradicional, especialmente às 
plantas medicinais, para tratar suas patologias. A 
própria OMS não só reconhece como também esti
mula o uso dessas plantas, embora recomende cui
dados especiais no seu uso. 

Diante dos elevados custos, dos riscos no inves
timento, do longo tempo de maturação da pesquisa 
e, sobretudo, da alta tecnologia envolvida, o desen
volvimento de novos remédios está restrito a empre
sas sediadas em países ricos. O uso de produtos 
naturais pela indústria farmacêutica volta-se, em 
regra, para a seleção de moléculas líderes ou protó
tipos que levem ao desenho de novas drogas. Mais 
recentemente, tem-se voltado também para o desen- · 
.volvimento de medicamentos fitote_rápicos ( deriva
dos de plantas) padronizados, cujo mercado cresce 
de modo expressivo em todo o mundo. 

Entre as maiores indústrias farmacêuticas mun
diais, 17 têm programas na área de produtos natu
rais e 14 comercializam medicamentos desenvolvi
dos a partir desses produtos. Sua utilização como ► 
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ponto de partida para o desenvolvimento de novos 
medicamentos oferece, entre outras, as seguintes 
vantagens : grande quantidade de estruturas quí
micas; muitas classes de estruturas homólogas; 
estruturas químicas bi e tridimensionais ; possibili
dade de utilização como banco de moléculas para 
ensaios de alta capacidade; economia de tempo e 
recursos; fonte de novas moléculas para alvos mo
leculares complexos. 

A febre dos fitoterápicos 

Estima-se que o mercado mundial dos medicamen
tos derivados de plantas seja da ordem de US$ 30 

bilhões a US$ 40 bilhões anuais , e ele vem crescen
do em taxas expressivas. Daí o interesse cada vez 
maior que a indústria farmacêutica de todo o mun
do tem demonstrado por esse segmento. Não há 
estatísticas precisas sobre o mercado brasileiro de 
fitoterápicos, mas ele deve movimentar recursos da 
ordem de US$ 0,7 bilhão a US$ 1 bilhão anuais (de 
7% a 10% do mercado de medicamentos do país). 
Só na Alemanha esse mercado rende mais de US$ 
3,5 bilhões anuais . Os fitoterápicos são também 
comercializados em grande escala na França, Itália, 
Reino Unido, países asiáticos e, mais recentemente, 
nos Estados Unidos. 

Ao contrário do que ocorria na Europa, nos 
Estados Unidos o mercado de fitoterápicos era 
praticamente desprezível até 1991 , com vendas 
anuais girando em torno de US$ 30 milhões. Mas, 
diante do crescente interesse dos norte-americanos 
por esses medicamentos , as indústrias farmacêuti
cas norte-americanas pressionaram o governo e, em 
1994, o presidente Clinton sancionou lei, aprovada 
pelo Congresso, criando uma nova categoria de 
produtos, fora da esfera de ação da FDA, denomina
dos suplementos dietéticas. 

De acordo com essa lei, tais produtos não podem 
ser usados para tratar, prevenir ou diagnosticar 
doenças , pois são considerados como parte do mer
cado de suplementos alimentares. Com isso, o mer
cado norte-americano de fitoterápicos cresceu 
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expressivamente, devendo atingir mais de US$ 5 

bilhões este ano. As empresas dos Estados Unidos 
passaram então a cultivar e exportar plantas medici
nais ou extratos de plantas para vários países. 

Além de regulamentar os suplementos dietéti
cas, o governo norte-americano criou, no âmbito dos 
Institutos Nacionais de Saúde (NIH), um núcleo de 
pesquisa destinado a estudar as chamadas medici
nas alternativas. Só para o estudo clínico de plantas 
muito usadas pela população para tratar doenças 
degenerativas e do envelhecimento, como Camellia 
sinesis, Hypericum perforatum, Ginkgo biloba, Sere
noa rapens e Panax ginseng, o governo liberou re
centemente para os NIH cerca de US$ 110 milhões. 

Por que , embora o Brasil possua uma das maio
res biodiversidades do planeta, detenha um dos 
principais mercados de medicamentos do mundo e 
enfrente sérios problemas relativos ao acesso a 
medicamentos por sua população carente ( cerca de 
50%), o governo brasileiro não se preocupou em 
apoiar seriamente universidades , institutos de pes
quisas, laboratórios estatais e indústrias farmacêu
ticas nacionais para possibilitar o desenvolvimen
to de fitoterápicos , tentando recuperar parte do 
atraso na corrida pelos medicamentos sintéticos, 
hoje totalmente produzidos nos países desenvolvi
dos? A resposta a essa indagação, embora pareça 
simples à primeira vista, permanece obscura pelo 
menos para a comunidade científica e para setores 
do meio empresarial. 

Em 1993 , a então Secretaria de Vigilância Sanitá
ria do Ministério da Saúde, hoje Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVS), estabeleceu normas 
para regulamentar o desenvolvimento e o registro de 
fitoterápicos no Brasil. Publicada em 1995, essa por
taria permaneceu arquivada, por razões ainda des
conhecidas , até fevereiro de 2000 , quando finalmen
te foi regulamentada. É curioso notar que a indús
tria de medicamentos fitoterápicos e as pesquisas 
científicas nessa área avançaram em todo o mun
do, sobretudo nos Estados Unidos, exatamente na
quele período. 

Diante do interesse de algumas indústrias farma
cêuticas nacionais, motivadas especialmente pelo 



aumento do mercado dos fitoterápicos e pelas difi
culdades que passaram a enfrentar após a aprovação 
da lei de patentes no país, começou a haver interações 
entre o meio acadêmico e o setor industrial. Embora 
essas cooperações tenham gerado vários projetos de 
pesquisa, até agora o Ministério da Saúde não regis
trou sequer um fitoterápico inteiramente desenvol
vido no Brasil. Mas houve pedidos de registros -
solicitados por laboratórios estrangeiros ou por in
dústrias brasileiras - de fitoterápicos, fabricados em 
geral a partir de plantas européias, cujos estudos 
foram feitos no exterior. 

No Brasil, uma das poucas iniciativas promisso
ras nesse setor foi o programa de pesquisa de plantas 
medicinais idealizado e financiado pela Central de 
:tyíedicamentos (Cerne), iniciado nos anos 80. Com a 
extinção do órgão no atual governo, praticamente 
nada restou dessa iniciativa. Apesar dos problemas 
enfrentados, algumas plantas selecionadas chega
ram a ser testadas em ensaios clínicos, revelando 
seus extratos resultados promissores. Com mais 
alguns estudos, esses extratos poderiam ter alcança
do os requisitos necessários para ser registrados 
como fitoterápicos, de acordo com a lei brasileira. 

Como aproveitar nossa 
biodiversidade? 

A questão central referente ao uso dà biodiversidade 
brasileira é sem dúvida como enfrentar o desafio 
científico de transformar um imenso património 
natural em riqueza, criando indústrias de base 
tecnológica e gerando empregos qualificados. Em 
função dos estímulos havidos no Brasil para for
mar recursos humanos nos cursos de pós-gradua
ção relacionados com o desenvolvimento de medi
camentos, os cientistas brasileiros das principais 
universidades e institutos de pesquisas do país ad
quiriram prestígio internacional, atestado pelo gran
de número de trabalhos publicados nas principais 
revistas científicas do mundo. Mas, diante do desa
fio de encontrar, a curto prazo, meios de explorar 
nossa biodiversidade de modo racional, a forma-
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ção de novos cientistas precisa ser rapidamente 
estimulada, sobretudo em áreas carentes, como 
toxicologia, farmacologia clínica e propriedade 
intelectual. 

Por outro lado, embora nos últimos anos tenham 
surgido no Brasil indústrias farmacêuticas nacio
nais modernas, a maioria ainda é inexperiente no 
que se refere a pesquisa e desenvolvimento de novos 
medicamentos, mantendo-se muito dependentes de 
trabalhos feitos em países industrializados. A situa
ção agrava-se e poderá levar a uma desnacionaliza
ção ainda maior do setor a curto e médio prazos, pois 
os reflexos da lei brasileira de patentes ( que proibiu 
a cópia de similares desenvolvidos nos países avan
çados) e do processo de globalização começam a 
atingir de modo impiedoso as empresas nacionais. 

Por que não foi estimulado no Brasil um progra
ma envolvendo o governo, representado principal
mente pelos ministérios da Saúde, Ciência e Tecno
logia e Meio Ambiente, em parceria com a comuni
dade científica e com laboratórios farmacêuticos es
tatais e privados, para permitir o aproveitamento ra
cional da nossa biodiversidade na produção de me
dicamentos? A ciência brasileira, quando convida
da a participar do processo de desenvolvimento na
cional, soube dar sua parcela de contribuição . Afi
nal, fomos capazes de desenvolver tecnologia de pon
ta para retirar petróleo de águas profundas, de trans
formar e multiplicar a produção agrícola com técni
cas modernas, de desenvolver tecnologia de última 
geração na área espacial e de telecomunicações. Mais 
recentemente, entramos para o seleto grupo de paí
ses que detêm conhecimento suficiente de biologia 
molecular para obter o seqüenciamento de genomas. 

Parece não haver dúvida de que podemos desen
volver com sucesso um programa voltado para o de
senvolvimento de medicamentos com tecnologia ge
nuinamente nacional. Um programa dessá nature
za tornaria o país menos dependente do mercado in
ternacional e evitaria os constrangimentos de recor
rer a tecnologias muitas vezes de baixa qualidade 
desenvolvidas em países com menos tradição cientí
fica e tecnológica do que o Brasil ou à aquisição de 
medicamentos de qualidade duvidosa no exterior.■ 
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As sensações e percepções humanas dependem da continuada dinâmi
ca de reações eletroquímicas que se dão nos 
neurônios de cada um (figura 1). Da captura doses
tímulos sensoriais às nuances do pensamento, essas 
reações têm papel decisivo nos sofisticados proces
sos que ocorrem no cérebro. Envolvendo comunica
ções entre bilhões de neurônios e ativação de diver
sas áreas corticais do cérebro, o processamento de 
informações no sistema nervoso não pode ser repró
d uzido por qualquer computador hoje existente. 

Desde sua origem, no século passado, notada
mente a partir dos trabalhos pioneiros e visioná
rios do cientista espanhol Santiago Ramón y Cajal, 
a neurociência tenta compreender o funcionamen
to desses processos (ver 'Criador da neurociência 
moderna'). Mas as dificuldades enfrentadas na 
análise do comportamento dos neurônios são mui
tas, e até agora alcançou-se um sucesso limitado. 
Sequer se conhece bem a maneira pela qual a 

----



informação é codificada, processada e transmitida 
no sistema nervoso. 

Vista como um dos desafios da pesquisa no 
próximo milénio, a neurociência tem recebido aten
ção crescente em países do Primeiro Mundo. Afinal, 
progressos nessa área são indispensáveis para a 
eclosão de avanços científicos e tecnológicos no 
tratamento de problemas neurológicos e no desen
volvimento de sistemas de inteligência artificial 
que forneçam ao computador habilidade de raciocí
nio mais próxima à do homem. 

Embora o conhecimento sobre o nosso cérebro 
seja restrito, os avanços ocorridos ao longo do sécu
lo 20 abrem perspectiva para grandes descobertas 
em neurociência. Parte expressiva dos desenvolvi
mentos mais recentes foi conseqüência direta ou 
indireta do uso de técnicas computacionais. Pro
gressos típicos na área incluem não só o desenvolvi
mento de sistemas de captura de dados sobre o 

funcionamento do sistema nervoso, mas também o 
estudo de modelos matemáticos computacionais 
capazes de validar e complementar nosso conheci
mento sobre as estruturas neurais. 

Uma área de estudo importante em neurociência 
é a modelagem neuromórfica, que considera a in-

Corpo celular 
r, 

... 

'< ::.. Sinapses 

1 
Dendrites ____ ..._..,r 

Figura 1. 
Estruturas 
principais de um 
neurônio típico: 
corpo celular, 
também 
denominado soma 
ou perykaríon; 
dendrítos, 
que recebem 
informações de 
outros neurônios; 
axônío, 
que transmite 
informações. 
Os neurônios 
comunicam-se 
através 
de sinapses, 
que consistem 
em ligações 
químicas entre 

► axônio e dendrito 
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fluência da forma espacial das estruturas neurais no 
seu respectivo comportamento. Embora a forma 
neural tenha tido destaque nos trabalhos de Ramón 
y Cajal - que chegou a atribuir toda a riqueza da 
inteligência humana à forma dos neurônios -, seu 
estudo cuidadoso não recebeu a merecida atenção 
durante o século 20. Uma das razões disso foi o 
estabelecimento de técnicas eletrofisiológicas, que 
passaram a receber grande atenção em detrimento 
dos estudos morfológicos. Além disso, a influência 
da forma na função neural só pode ser estudada se 
esses dois elementos forem relativamente bem co
nhecidos. Mas diversos conceitos relacionados aos 
aspectos morfológicos de neurônios, assim como 
sua complexidade, cobertura espacial e orienta
ções, têm sido usados de modo um tanto ambíguo e 
subjetivo_. 

Felizmente, porém, assistimos à retomada de 
investigações efetivas sobre a influência das formas 
neurais no comportamento do sistema nervoso, gra
ças aos avanços da eletrofisiologia, ao conhecimen
to anatômico relativamente extensivo das estrutu
ras neurais e à evolução das técnicas de processa
mento e análise de imagens. 

Verifica-se hoje crescente interesse no estudo da 
relação entre forma e função neural, e já foram obti
dos alguns resultados notáveis. Os três principais 

Santiago Ramón yCajal nasceu em 1852, na pequena vila 
Petilla de Aragon, Espanha, onde seu pai era m-édico
Gir:urgião. Após uma adolescência cebeldé,,.durante:a qua4_; 
se apaixonou por desenho e pintura, Ramón y Cajal foi 
estudar.medicim:tem Zaragozae ali se gr~âupu em 1873. 
Como médico do exército espanhol, trabalhou em Cuba 
entre 1874 e 1875. Doente, voltou à Espanha para cuidar 
da saúde, assl:lmíndo pouco depois o cargo de professor 

auxiliar na escola médica de Zaragoza. 
l;m 1887 travou c.ontato com a revolucionária téc,nka histológica , 

impregnação por prata, desenvolvida pelo italiano Camillo Golgi 
(1843-1926). Aperfeiçoou essa técnica, usando-a para estudar teci
dos neura is de.diferentes espécies animais. Suas inúmeras e cuida
dosas observações ao microscópio produziram descobertas de im
pacto, que praticamente delinearam a neurociência modernp. 

Cajal combateu a idéia então corrente de que o tecido cerebral 
era uma rede contínua de estruturas, validando o conceito de 
neurônios e sinapses, que também foi ,cap;az de observar. Outras 
contl'.ibuições suas incluem a teoria da polarização diaâmica,segun
do a qual a informação em estruturas neürais mover-se-ia dos 
denôritos para as sinapses;_ a classificação. das células neuraJs; a 
caracterização das células gliais e importantes estudos sobre 
neurogênese. Em 1906, Ramón y Cajal dividiria com Camillo Golgi o 
prêmio Nobel de edícina e Fisiologia. Faleceu em Madrid em 1934. 
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tipos morfológicos de células ganglionares da retina 
do gato, por exemplo, estão relacionados a três tipos 
funcionais de neurônios, que se diferenciam quanto 
à sensibilidade e à resolução. Outra indicação re
cente da relação entre forma e função neural foi a 
verificação de que simetrias em células neurais são 
importantes no processamento aural (responsável 
pela percepção de som) da coruja. 

O fato de a forma neural ser tão importante na 
definição de nosso comportamento não deveria sur
preender, pois a natureza, extremamente parcimo
niosa, desenvolveu sistemas neurais biológicos que 
envolvem uma miríade de formas de neurônios. Em
bora não haja consenso entre os neurocientistas, o 
número de tipos morfológicos de neurônios no nos
so cérebro é da ordem de centenas ou até de milha
res. Uma vez que a quantidade de informação trans
portada pelos genes .é relativamente restrita e insu
ficiente para especificar completamente a forma e 
as conexões dos neurônios, isso deve ser definido 
por interações internas e externas ao indivíduo. 

Uma das razões pelas quais a forma dos neurônios 
tem influência na sua função é que ela define de que 
modo uma célula se relaciona com suas vizinhas e 
com o meio extracelular. Assim, células complexas, 
que envolvem arborizações dendríticas extensas e 
intricadas, tendem a conectar-se com um número 
maior de células. Além disso, a forma dos neurônios 
age como uma espécie de 'antena' no que se refere à 

distribuição de campos elétricos ou, como ocorre no 
fenômeno da depressão alastrante, de ondas iônicas 
(ver 'Depressão alastrante', em CHnº 37). Apesar de 
ainda não haver indicações definitivas sobre a in
tensidade de tais interações, esses efeitos, mesmo 
que se dêem em níveis tênues, podem ser relevantes 
para a operação neural como um todo. Isso porque 
a não-linearidade do sistema nervoso pode amplifi
car tais efeitos. 

Contribuição brasileira 
Com a retomada das investigações em neuromor
fometria e modelagem neuromórfica, a neurociência 
tem alcançado avanços expressivos, graças inclusi
ve a trabalhos pioneiros do Grupo de Pesquisa em 
Visão Cibernética do Instituto de Física de São 
Carlos (IFSC), da Universidade de São Paulo (USP), 
estabelecido e coordenado por um de nós (Luciano 
da Fontoura Costa), em colaboração com outros 
grupos do país e do exterior. As pesquisas em 
neurociência computacional - tendência explorada 
por nosso grupo - oferecem excelente custo/benefí
cio, ao passo que progressos em áreas tradicionais 
exigem investimentos cada vez maiores. Este artigo 
apresenta as contribuições dadas por nosso grupo à 



pesquisa na área e as ferramentas que utilizamos 
para obtê-las, especialmente no que diz respeito à 
visualização de células e estruturas neurais. 

Um dos principais obstáculos à investigação da 
relação entre forma e função neural é que dispomos de 
informações muito restritas sobre os sistemas neurais 
biológicos. De fato, enquanto nos sistemas nervosos 
naturais cada neurônio liga-se a milhares de outros 
em regiões próximas e distantes, com as técnicas 
existentes podemos apenas verificar com razoável 
precisão o comportamento de um único neurônio, e 
não do conjunto de neurônios aos quais ele está ligado. 

Embora já existam técnicas histológicas que per
mitem mapear as conexões feitas pelos neurônios, 
esse conhecimento ainda é incompleto e inadequa
damente relacionado às respectivas funções desem
penhadas pelas células envolvidas nas conexões. A 
alternativa que encontramos para viabilizar pesqui
sas que relacionam forma e função neural foi criar 
nossas próprias estruturas nervosas, usando concei
tos e técnicas da matemática e da computação. Essa 
abordagem permite o controle de todas as caracte
rísticas do sistema neural simulado, incluindo tipo, 
posição, conexões e propriedades fisiológicas dos 
neurônios. 

Células sintéticas 
É próprio da investigação científica estudar simu
lações de f enômenos conhecidos - como a forma 
dos neurônios~ por exemplo - para esclarecer as
pectos que possibilitem progressos na área. Esse é 
o papel da célula neural artificial, criada no com
putador. Quanto aos tipos de neurônio, nossa pes
quisa tem se concentrado nas células ganglionares 
da retina do gato e da salamandra, e nas células 
piramidais do rato. Como não dispomos de recur
sos para a marcação histológica necessária à obten
ção de imagens dos neurônios em estudo (não 
trabalhamos com animais), tais investigações têm 
sido possíveis graças à colaboração de outras ins
tituições, como o Departamento de Fisiologia da 
Universidade de Minnesota (Estados Unidos). 

Iniciamos nosso trabalho com o desenvolvimento 
de programas de computação capazes de sintetizar 
neurônios artificiais, com bom realismo morfo
lógico. Os neurônios gerados deviam ser estatisti
camente semelhantes àqueles encontrados em de
terminadas regiões do sistema nervoso de animais 
específicos. Em outras palavras, o software deveria 
gerar uma quantidade de células neurais sintéticas 
que, embora virtuais, tivessem características se
melhantes (tamanho, largura, orientação, tortuosi
dade dos segmentos dendríticos) às das células 
neurais 'copiadas'. 

Esse processo de síntese obrigou-nos a enfrentar 
o problema da caracterização quantitativa precisa 
das propriedades da forma de células neurais bioló
gicas. Como esta é uma área pouco explorada, foi 
preciso desenvolver medidas e técnicas para imple
mentá-la. Dispensamos particular atenção ao levan
tamento estatístico do comprimento, ângulos relati
vos, largura e tortuosidade dos segmentos dendrí
ticos dos neurônios simulados e aos métodos para 
obter estruturas de dados conhecidas como dendro
gramas. Nesse particular, contamos com a colabora
ção do professor Roberto Marcondes Cesar Jr., do 
Instituto de Matemática e Estatística da USP. 

Uma vez obtidas as estatísticas relativas às pro
priedades da forma dos neurônios, geramos instân
cias dessas características pela simulação de Monte 
Carlo, uma técnica que simula distribuições estatís
ticas. Tais instâncias são utilizadas para controlar 
um algoritmo gráfico computacional semelhante ao 
usado na linguagem Logo, em que cada passo na 
execução do programa produz um novo segmento 
na arborização neural sintetizada. Assim, cada tipo 
de neurônio é modelado através de um programa de 
execução aleatória (no sentido de que produz célu
las com características diferentes a cada execução). 

Os programas fornecem os blocos básicos neces
sários à construção de estruturas e tecidos neurais 
artificiais mais complexos. Também essa constru
ção é feita de forma aleatória, a partir de dados es
tatísticos que descrevem a densidade e a localização 
dos tipos de neurônios envolvidos. Assim como 
ocorre na natureza, nossas estruturas artificiais ini
ciam-se com os corpos celulares, e o crescimento 
dos dendritos e axônios se dá simultaneamente. 
Toda vez que um axônio se aproxima de um dendri
to, estabe_lece-se uma conexão sináptica com certa 
probabilidade. 

Essa dinâmica de crescimento neural é extrema
mente relevante como processo de simulação do 
que se passa no início da vida dos animais e revela 
também os processos de reorganização neural que 
ocorrem após a morte de partes do tecido neural. Por 
meio do nosso programa de simulação, é possível 
obter ainda dados sobre o campo elétrico gerado em 
torno de um neurônio. 

Visualização neural 
Os neurônios e estruturas neurais sintetizados pe
los programas de simulação são apenas estruturas 
de dados armazenadas na memória do computador. 
Para serem adequadamente visualizados, são neces
sários procedimentos muito bem controlados. Essa 
etapa do trabalho contou com a colaboração do 
Grupo de Visualização Científica do Instituto de ► 
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Figura 2. 
(a) Superfície 
extraída 
de dados 
que descrevem 
a forma de 
um neurônio; 
(b) superfície 
anterior 
sobreposta 
a uma outra, 
extraída 
dos mesmos 
dados,após 
aplicação 
da expansão 
gaussiana 

Ei uraV1. 
Apresentação 
volumétrica 
de dados 
coletados 
noMardo 
Norte ao longo 
do tempo 

raV2. 
Dentes 
reconstruídos 

- a~tir
decortes 
transversais: 
(a) superfície 
transparente, 
mostrando 
pane da 

utura 

Ciências Matemáticas e Computação da USP, coor
denado pelas co-autoras deste artigo. 

expansão assim feita desempenha dois papéis im
portantes : confere volume à estrutura neural origi
nal, que muitas vezes se restringe a um conjunto de 
segmentos de reta, e permite classificar o tipo de 
cada célula neural. Maiores densidades, por exem
plo, indicam células mais complexas. 

As estruturas que descrevem o neurônio na for
ma de uma célula neural, especificada originalmen
te como vários segmentos de reta, foram observadas 
com o auxílio de técnicas tradicionais de visualiza
ção de dados volumétricos (ver 'Visualização com
putacional'). Em seguida, essa célula foi 'embaçada' 
através de uma função gaussiana, que age como um 
filtro para 'expandir' a fronteira do neurônio . A 

Os dados obtidos após a expansão foram proces
sados para adquirir um formato adequado à aplica
ção das técnicas de visualização. As técnicas clás
sicas operam, em geral, sobre conjuntos de dados 

a b 

A visualização computacional é uma 
disciplina que se ocupa de apresen

tar, por meio de recursos gráficos e 
interativos da computação, infor

mações para profissionais de dife
rentes especialidades. A subárea 

visualização científica preten
de apoiar e. tornar mais ágil 

o processo científico de 

descoberta, confirma

ção e reprodução de 
dados. Muitas ve

zes, a visualiza
ção permite obser
var fenômenos que 

não poderiam ser 
estudados - ou o seri-

am com dificuldade - sem o auxí

lio do computador e dos recursos 
visuais associados. A simulação de 

·um fluido simples, por exemplo, -
pode gerar bilhões de números, 

impossíveis de ser interpretados 

sem o uso de técnicas gráficas. 
Os resultados da investigação 

consistem originalmente apenas em 

números, dificultando o entendi

mento da informação que eles co

dificam. A visualização científica en
tra em cena então para apoiar ..a in-

· organizados na forma de uma grade regular. O pós
processamento dos dados originais teve como ob
jetivo reorganizar as informações produzidas pelos 
programas de simulação dos neurônios para esse 
formato e gerou três conjuntos de dados, que descre
vem: a forma dos neurônios como conjuntos de 
valores escalares ; · a forma dos neurônios após a 
aplicação da expansão gaussiana; o campo vetorial 
formado ao redor dos neurônios. 

terpretação dos resultados, tradu
zindo os números em gráficos e per

mitindo que o observador julgue o 
fenômeno diretamente, sem preci

sar conhecer o formato dos dados. 
Eventualmente pode também tradu

zir os dados para outras formas de 

representação, como o som. 

Alguns pesquisadores conside

ram que a visualização revolucio

nou a forma de processar dados 
científicos, tendo-se tornado indis
pensável em muitas áreas. Surgem, 

graças a ela, aplicações típicas em 
medicina, meteorologia, análise 

molecular, ciência forense, geogra
fia, geologia, astronomia, aero

náutica, ecologia, microscopia, di

nâmica dos fluidos, entre tantas ou-

tras. A imagem da figura V1 ilustra 
concentrações de diferentes subs

tâncias no Mar do Norte, a partir de 

dados coletados durante certo perí

odo. Já a figura V2 mostra a super
fície de um dente reconstruído a 
partir de fotografias de cortes bidi

mensionais de um dente real, e a 

figura V3 traz os resultados da si
mulação do comportamento de um 

fluido injetado num recipiente. 

Às vezes o processo de desco

berta científica parte de dados co
nhecidos, que testam ou confirmam 

uma teoria, hipótese ou modelo. 
Outras vezes, parte de informações 

coletadas de diferentes maneiras, e 

o cientista tem pouca ou nenhuma 
idéia do que poderá ocorrer. As 

visualizações ilustradas nas figuras 

V2 e V3 são exemplos do primeiro 
caso. O que se deseja no caso do 
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Nos dados escalares com informação sobre a 
forma neural, 'foram apliçadas duas técnicas de 
visualização volumétrica: ~xtração de superfícies e 
rendering volumétrico direto. A figura 2a ilustra a 
visualização obtida por extração de superfícies de 
um conjunto de dados que descreve um neurônio, 
antes da expansão gaussiana. A figura Zb refere-se 
ao mesmo conjunto de dados após a aplicação dessa 
expansão, mostrando a superfície do neurônio ori
ginal ( a mesma da figura 2a) sobreposta a uma outra, 
esta extraída do conjunto após a expansão. 

As figuras 3 e 4 também ilustram visualizações 
obtidas por extração de superfícies a partir de dados 
obtidos após aplicação da expansão gaussiana. A 
figura 3 exibe uma (mica superfície opaca para um 
valor de interesse identificado pelo usuário. Já a 
figura 4 ilustra múltiplas superfícies extraídas do 
mesmo conjunto de dados, exibidas com um grau de 
transparência que permite a sua observação. ► 

Figura 3. Forma de um neurônio 
com aplicação da expansão 
gaussiana, exibida por extração 
de uma superfície 

N EUROCI hCIA 

Figura 4. Mesmo conjunto 
de dados da figura 3, apresentando 
múltiplas superfícies com 
transparências e diferentes cores 
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Figura 5. 
Rendering 
volumétrico 
direto dos 
dados das 
figuras3 e 4 

Figura 6. 
Rendering 
volumétrico 
dos dados 
da figura 5, 
apresentado 
com uma 
escala de cores 
que utiliza 
diferentes 
matizes para 
diferentes 
faixas de 
valores 

Figura 7. 
Campo elétrico 
ao redor de 
uma célula 
neural. 
Os segmentos 
de reta indicam 
direção 
e magnitude 
dos vetores 
do campo. 
A cor de cada 
segmento 
também 
codifica a 
magnitude: 
as maiores 
são indicadas 
por tons 
de vermelho 
e amarelo, 
e as menores, 
por tons 
de verde e azul 

O conjunto de dados, após a ex
pansão gaussiana, consiste em uma 
malha regular de valores de inten
sidade, que variam entre zero e um. 
Com base nesses dados, as superfí
cies identificam regiões de valores 
iguais. Cada superfície corresponde a 
um valor de intensidade. A figura 3 mos
tra a superfície de nível correspondente ao 
valor 1.0. Na figura 4 foram traçadas 10 superfícies 
correspondentes a valores igualmente espaçados no 
intervalo 0.1 a 1.0. 

Antes da aplicação da expansão gaussiana, o 
conjunto de dados consiste em uma grade contendo 
unicamente valores zero e um. O valor zero indica 
a presença do neurônio em um ponto da grade. 
A superfície exibida na figura Za 
corresponde à superfície de nível de 
valor 0.1 extraída desse conjunto. Na 
figura Zb são exibidas simultanea
mente múltiplas superfícies de valo
res entre 0.1 e 0.9, extraídas da ma
lha de dados depois de aplicada a 
expansão gaussiana. O efeito desta 
foi 'distribuir' os valores O e 1 origi
nais em um intervalo de valores que 
varia de O a 1. 

A figura 5 ilustra um rendering volumétrico 
direto de um conjunto de dados similar ao anterior 
(forma do neurônio numa malha regular, com apli
cação da expansão gaussiana). Nesse caso, a trans
parência é necessária para que se possa observar o 
conteúdo interno . dos dados. As cores usadas para 
mapear visualmente os valores dos dados também 
influenciam o resultado. Os tons de verde represen
tam valores mais próximos de zero, enquanto os 
azulados, valores mais próximos de um. Ilustrando 
o efeito da escolha de cores, a figura 6 apresenta os 
mesmos dados mapeados segundo uma escala de 
cores de diferentes matizes, para discriminar faixas 
diferentes de valores dos dados originais. Esse tipo 
de visualização revela para o especialista a interação 
( codificada por cores) entre as partes do neurônio 
original e a interação deste com o meio. 

Algo além da geração de imagens 
Dados vetoriais resultantes da simulação do campo 
elétrico ao redor de um neurônio também foram 
gerados e visualizados através de glyphs, formas 
geométricas capazes de representar informações 
multidimensionais como entidades vetoriais. A fi
gura 7 ilustra a situação. Os segmentos de reta 
indicam a direção e a magnitude dos vetores do 
campo elétrico, e as cores indicam a magnitude do 
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campo, seguindo a escala do arco
íris: vermelho, laranja e amarelo 
colorem vetores com magnitudes 
maiores; verde e azul indicam mag

nitudes menores. A figura 8 mostra o 
campo vetorial sobreposto à forma do 

neurônio. 
Técnicas alternativas, como linhas de 

campo, podem gerar outras visualizações do 
campo vetorial. A importância maior desse tipo de 
visualização é que ela dá uma indicação precisa de 
como o neurônio interage com sua vizinhança e a 
influencia. Sabe-se, por exemplo, que novas cone
xões com células vizinhas são afetadas por campos 
de influência - como o campo elétrico ilustrado na 

figura 7 -, de uma forma tal que as ramificações 
dessas células tendem a deslocar-se na 

direção do campo antes de estabelecer 
as conexões. Outra possibilidade inte

ressante para a visualização das cé
lulas neurais envolve o uso da visão 
estereoscópica (ver 'Visão estereos-
cópica'). 

É importante ressaltar que a 
visualização é algo que está além da 

geração de imagens. É possível gerar 
uma animação que ilustre um fenômeno 

ou tarefa. No caso dos neurônios, uma anima
ção poderia ilustrar o processo de crescimento. 
Mas, tanto no caso de imagens impressas como no 
de animações, o usuário não consegue interagir com 
a representação visual. A capacidade de interagir 
com os modelos gerados no processo de visualização 
é, no entanto, essencial para a análise dos resulta
dos. Em muitas aplicações, o usuário deseja interagir 
com os modelos, mais do que simplesmente observá
los. Operações típicas que devem estar à sua dispo
sição incluem definição de planos de corte, geração 
de visões sob diferentes pontos de observação, 



rotação e reposicionamento de modelos. Esses as
pectos estão correntemente sendo incorporados em 
nossos sistemas de visualização e simulação. 

Operação neural: forma e função 
Tendo definido mecanismos de síntese e visualização 
de estruturas neurais, falta ainda criar mecanismos 
capazes de reproduzir satisfatoriamente a função 
dos neurônios sintetizados. A modelagem completa 
da operação neural é inviável no momento, pois 
envolve detalhes altamente complexos , devendo 
levar em conta a dinâmica de operação de cada 
canal iônico da membrana da célula. Diante disso, 

aaa naJ:eti~a de 
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uma foto depende da posição da câmara em relação à ceQa foto 
fada, o que vemos dépenâe da posição dos olhos em relação à'ce 
observa.da. Corno temos dois olhos, e eles estão ligeiram.e,nte desl 
cados na horizontal, as imagens obtidas em cada retina são lig,eir 
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leitor é 1nstruído a fundir um par de . ens para enxe " 

to, _com prQfUndidaa;e. O· p 
eoscópico isto é, incorpor:a 
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optamos por utilizar modelos 
simplificados da dinâmica neural. 
Basicamente, cada neurônio é 
modelado por uma equação dife
rencial, que pode ser linear ou 
não-linear, de forma que a estru
tura neural como um todo, após o 
seu crescimento, fica definida por 
um sistema de equações cuja evo
lução é determinada de forma nu
mérica. A utilização de técnicas 
de visualização científica tam
bém é essencial para a análise e o 
acompanhamento adequados da 
operação da estrutura neural. 

Nossos trabalhos atingiram um 
estágio que já nos permite fazer 
uma investigação mais profunda 
da relação entre forma e função 
neural. Embora os horizontes aber
tos para a pesquisa na área pelos 
desenvolvimentos aqui descritos 
sejam quase ilimitados, temos nos 
concentrado em investigar três 
problemas específicos: influência 
da forma e posição de células 
neurais na codificação da orienta
ção de estímulos no córtex visual 
de mamíferos; influência da for
ma do neurônio na estimativa de 
curvatura em tecidos corticais; 
processos de crescimento e reor
ganização neural sob influência 
de campos de atração e repulsão, 
envolvendo também morte neural 
(apoptose). Para tanto, a interpre
tação dos resultados numéricos 
da simulação de neurônios conti
nuará requerendo ferramentas de 
visualização científica como as 
aqui apresentadas. ■ 

NEUROCltNCIA 

Figura 8. 
Campo vetorial 
em torno de um 
neurônio, 
sobreposto 
à superfície 
que indica 
sua forma 

Sugestões 
para leitura 

CESAR JR., R. M., 
'Análise 
multiescala 
de formas 
bidimensionais' 
(tese de doutorado), 
São Carlos, SP, 
IFSC-USP, 1997. 

COELHO, R. C., 
'Síntese, 
modelagem 
e simulação 
de estruturas 
neurais 
morfologicamente 
realísticas' 
(tese de doutorado), 
São Carlos, SP, 
IFSC-USP, 1998. 

COSTA, L. DA F., 
'Novas perspectivas 
em neuromorfologia 
e neuromodelagem' 
(tese de 
livre-docência), 
São Carlos, SP, 
IFSC-USP, 1996. 

MINGHIM, R. 
& OLIVEIRA, 
M. C. F. DE, 
'Uma introdução 
à visualização 
computacional', 
in Anais do XVI }AI 
-Jornadas 
de Atualização 
em Informática, 
Brasília, 
Sociedade Brasileira 
de Computação, 1997. 

Na Internet: 
http://cyvision.if.sc. usp.br, 

site do Grupo 
de Visão Cibernética 
do IFSC-USP. 

www.1cad.icmc.sc.usp.br/ cg, 
site do Grupo 
de Visualização 
Científica 
do ICMC-USP. 

www.kitware.com/- vtk, 
sobre o software 
de visualização VTK. 

dezembro de 2000 • c1rNCIA HOJE • 51 



HISTÓRIA Publicado importante manuscrito do século 18 que ficou mais de cem anos desaparecido 

Códice Costa Matoso 

E m fevereiro de 1749, o bacha
rel português Caetano da Cos

ta Matoso assume o cargo de 
ouvidor da comarca de Ouro Pre
to, uma das mais cobiçadas da 
colônia. O momento é de trans
formações radicais: a Coroa muda 
o sistema de tributação do ouro 
diante dos sinais de exaustão das 
minas; a criação do Bispado re
força o poder da Igreja na capita
nia de Minas Gerais; o início do 
governo do Marquês de Pombal, 
que durou de 1750 a 1777, gera 
um profundo reordenamento na 
administração portuguesa. 

Tais mudanças e outros tantos 
fatos de interesse histórico, geo
gráfico, econômico e cultural da 
época são a matéria-prima de que 
se serve o ouvidor para dar corpo 
a uma alentada coletânea de do
cumentos que ele denominou 
Vários papéis e a historiografia 
consagrou como Códice Costa 
Matoso. Os 141 manuscritos e 
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Códice Costa 
Matoso 

quatro textos impressos que ele 
reúne acabam de ser publicados 
pela Fundação João Pinheiro, em 
Belo Horizonte, com o apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
de Minas Gerais e do Ministério 
da Cultura. 

"Embora muitos historiadores 
o tenham usado em pesquisas so
bre o Brasil colonial e ele seja ci
tado em centenas de notas de tra
balhos acadêmicos, até hoje não 
se conhecia a íntegra do Códice 
Costa Matoso", diz a historiadora 
Verônica Campos, da Fundação 
João Pinheiro, que divide a coor
denação editorial da obra com o 
historiador Luciano Raposo de 
Almeida, da Universidade Fede
ral Fluminense. 

São três volumes substanciais. 
O primeiro traz os 145 documen
tos em versão modernizada, acom
panhada de notas introdutórias e 
estudos críticos. O segundo reúne 
um glossário de termos técnicos, 
biografias, índice toponímico 
( com tabela de correspondência 
entre nomes antigos e atuais), re
lação de antropônimos e ampla 
indexação por assunto. O terceiro 

agrupa 33 artigos de historiadores 
nacionais e estrangeiros, que pre
tendem dar uma visão global dos 
documentos mais importantes e 
delinear potencialidades no cam
po da investigação acadêmica. "Os 
estudiosos contam finalmente com 
uma das mais festejadas fontes de 
pesquisa não só da história minei
ra mas de toda a América portu
guesa", comemora o professor Caio 

' Boschi, do Departamento de His
tória da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais. 

Observador versátil 
O Códice Costa Matoso reúne 11 

grupos de documentos. Há de tudo 
um pouco. No primeiro grupo es
tão enfeixados os relatos, feitos 
por bandeirantes, sobre a ocupa
ção de Minas Gerais. Há também 
manuscritos que tratam da tribu
tação do ouro e discutem a mu
dança imposta por Portugal nesse 
sistema em 1751, visando aumen
tar a arrecadação. Em outro docu
mento, o ouvidor faz um inventá
rio das riquezas vegetais (madei
ras, bam~us, cipós, ervas medici
nais), descreve processos de pro
dução de aguardente, açúcar, fari
nha de mandioca, óleo de mamo
na, entre outros itens, além de 
tratar das técnicas de mineração e 
até de receitas da culinária local. 

Reuniu também vasta docu
mentação com registro das igre
jas e capelas da comarca, do nú
mero de batizados, enterros e ca
samentos feitos durante certo pe
ríodo, entre outras minúcias. Em
bora quisesse, com esse inventá
rio, coligir argumentos para en
frentar o bispo, que se opunha à 
sua gerência, produziu um docu
mento de grande interesse para 
aqueles que estudam a Igreja na 
colônia. 



Um manuscrito pouco conhe
cido contém o relato da viagem 
que o ouviâor faz do Rio de Janei
ro a Vila Rica. Como num diário, 
ele descreve as casas que vê, a 
gente que encontra pelo caminho, 
a economia das regiões, os meca
nismos de cobrança do imposto 
da passagem, pago no cruzamen
to de certos rios. Ao passar pela 
propriedade de Pedro Dias, neto 
de Fernão Dias, relembra as aven
turas do caçador de esmeraldas. 

É curioso o documento que tra
ta da inscrição enigmática de São 
Tomé das Letras, Minas Gerais, 
apresentada ao leitor juntamente 
com a interpretação feita pelo je
suíta José Mascarenhas. A desco
berta dessa inscrição rupestre 
acabou sendo tomada como pro
va da antiga lenda que circulava 
entre os portugueses - a de que 
São Tomé, apóstolo tardio de Cris
to, foi o primeiro evangelizador 
dos índios americanos. A tentati
va de decifrar a inscrição fazia o 
delírio de intelectuais da época. 
O governador Gomes Freire, inte
ressado na polêmica, enviou emis
sários ao local para copiar a ins-

crição, reproduzida na Real Aca
demia de História de Portugal em 
1738. " 

Há também documentos que 
tratam das fronteiras entre Portu
gal e Espanha nos domínios ame
ricanos, aos quais o ouvidor junta 
o primeiro registro cartográfico 
das Terras Novas, que corresponde 
ao atual estado de Tocantins, feito 
na primeira metade do século 18. 

Com a assinatura do Tratado de 
Madri, em 1750, foram necessá
rias expedições para rever os li
mites entre os dois países, e o 
ouvidor acompanhou ativamente 
a montagem das diligências fei
tas na colônia de Sacramento, ao 
sul, e na região do Grão-Pará e 
Maranhão, ao norte. 

Os bispos e padres que parti
ciparam dos trabalhos de campo 
no Maranhão e Grão-Pará escre
veram relatos preciosos sobre a 
missão, que comovem sobretudo 
os interessados na questão indí
gena. O ouvidor não hesitou em 
anexá-los ao seu códice. "Esse é 
um dos relatos mais impressio
nantes que já li sobre índios bra
sileiros", afiança a antropóloga 

Maria Manuela Carneiro da Cu
nha, do Departamento de Antro
pologia da Universidade de Chi
cago (Estados Unidos). Com ri
queza de detalhes, os religiosos 
descrevem as aldeias, os modos 
e costumes dos índios, suas ati
vidades econômicas. São parti
cularmente curiosas as passa
gens em que pormenorizam o 
caráter de diferentes tribos, des
de aquelas extremamente acul
turadas , cujos membros bajula
vam os portugueses e queriam 
conhecer o reino, até os mura, 
tribo nômade e rebelde. "Eles 
eram os mais perigosos, jamais 
aceitando a condição de cativos", 
relata um dos textos. ''.Quando 
escravizados, matavam-se." 

Interpretando garatujas 
A edição consumiu dois anos de 
trabalho de especialistas recruta
dos pela Fundação João Pinheiro. 
A transcrição dos manuscritos, a 
cargo das paleógrafas Edilane 
Carneiro e Marta Melgaço, foi a 
primeira de uma série de tarefas. 
Ao paleógrafo, estudioso de escri
tas antigas, cabe decifrar o con
teúdo de documentos, datá-los, 
identificar enganos na narrativa, 
entre outros detalhes que , não 
raro, exigem pesquisa do contex
to histórico da época da produção 
do manuscrito. "Muitas vezes só 
a pesquisa permitiu reconstituir 

EMDIA 

Página 
de abertura 
da História 
do Distrito 
do Rio das 
Mortes 

Registro 
cartográfico 
das Terras 
Novas, atual 
estado de 
Tocantins 
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EM'III 

Inscrição 
enigmática 
encontrada em 
São Tomé das 
Letras(MG) 

• perdas ou reparar erros", relata 
Verônica, lembrando-se dos vá
rios , obstáculos enfrentaaos. Às 
veze~ a equipe recorria à profes
sora Yêdda Dias Lima, da Univer
sidade de São Paulo, a maior pa
leógrafa brasileira da atualidade. 

Alguns trechos do códice fo
ram copiados de próprio punho 
pelo ouvidor. Mas ele também lan
çou mão de cópias feitas por ter
ceiros, que costumavam saltar 
trechos, trocar palavras ou ler o 
documento equivocadamente. 
Além disso, a ação do tempo difi-

. cultou ou impediu a leitura de 
certas passagens. Para chegar à 

versão mais fiel possível ao origi
nal, a equipe tratou de localizar 
cópias de documentos para fazer 
o trabalho de colação, de cotejo 
de cópias. Daí os inúmeros levan~ 
tamentos feitos em arquivos, bi
bliotecas, museus e acervos pri
vados de Ouro Preto, Mariana, 
Sabará, São João del-Rei, Rio de 
Janeiro, Salvador, São Paulo, Lis
boa, Coimbra e Londres. Durante 
essas pesquisas foi possível apu
rar também informação sobre a 
trajetória do manuscrito e dados 
sobre o ouvidor e outras figuras 
que pontificam no códice. 
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,Pomo de discórdia 
Autoridade máxima da comarca 
de Ouro Preto, Costa Matoso era 
um homem obsessivamente a:ee
gado à legislação. Nascido em 
Alcobaça, a 3 de novembro de 
1715, era neto de pedreiro e filho 
de oleiro. Mas, sem antepassados 
de 'raças infectas' - como eram 
considerados os cristãos-novos, 
mouros, mulatos e denunciados 
do Santo Ofício-, teve acesso, gra
ças à proteção de um tio materno, 
à Escola de Direito da Universi
dade de Coimbra e em seguida à 
burocracia portuguesa. Conse
guiu recursos financeiros e teve 
influência suficiente para com
prar o cargo de ouvidor junto à 

Coroa. O investimento tinha re
torno garantido. Afinal, o ouvidor 
cobrava taxas da população para 
prestar os seus serviços. Mais ou 
menos corno fazem hoje os donos 
de cartório. 

O apego de Matoso à legisla
ção fez com que ele se envolvesse 
em inúmeros conflitos até o final 
de seu mandato, em abril de 1752. 
No afã de fazer valer à risca o que 
estava na lei, questionou o lugar 
ocupado pelo juiz-de-fora de 
Mariana, Silvério Teixeira, que 
lhe fez por isso brutal oposição, e 
bateu de frente com o bispo dom 
Manuel da Cruz, que queria con
trolar as irmandades religiosas. O 
ouvidor reagiu, invocando a lei: 
só as irmandades criadas por re
ligiosos deviam prestar conta ao 
bispo; às criadas por leigos, que 
existiam em maior número, ca
beria reportar-se ao ouvidor. De
sentendeu-se também com o pro
curador de Vila Rica, com um 
militar e com artesãos da comar
ca. Corno se isso não bastasse, en
trou em conflito com Gomes 
Freire de Andrade, governador da 
capitania de 1733 a 1763, de 
quem divergia francamente com 
respeito às alterações no sistema 
de tributação do ouro. 

Ao final de seu mandato, o 
ouvidor é preso e enviado para o 
Rio de Janeiro, onde passa seis 

meses, sem direi,to a defesa. Tudo 
indica que essa prisão, decretada 
pelo Tribunal da Relação, na 
Bahia, foi tramada pelo governa
dor Gomes Freire. Em setembro 
de+1752 ele embarca clandesti
namente na frota que sai na dire
ção de Portugal, tratando, em se
guida, de defender-se. Inocenta
do, afasta-se para sempre da bu
rocracia e torna-se um persona
gem obscuro. A partir daí não é 
mais possível acompanhar sua 
trajetória. 

Sabem-se coisas vagas a seu 
respeito: que foi um advogado re
conhecido em Lisboa e que se ca
sou 'mais velho com mulher de 
condição social inferior, com 
quem tinha um filho. Desconhe
ce-se o ano de sua morte. A docu
mentação capaz de comprová-lo 
foi destruída num bombardeio 
que atingiu a região de Alenquer, 
Portugal, onde ele passou seus úl
timos anos. Em 1783 ainda esta
va vivo, corno comprovam anota
ções suas em um outro códice lo
calizado em Lisboa. Não se sabe o 
que foi feito de sua biblioteca 
nem o que aconteceu, durante o 
século 19, com o manuscrito que 
ora se publica. 

A via-sacra do manuscrito 
O primeiro anúncio público da 
venda do Códice Costa Matoso é 
feito em 1924 no catálogo do lei
lão da biblioteca do Conde de 
Arneal, famoso colecionador por
tuguês de documentos antigos. 
Em 1926 a Maggs Brothers, tradi
cional casa londrina de comércio 
de livros e manuscritos raros, 
anuncia a venda do códice pela 
bagatela de 31 libras e 10 shil
lings. "Esse preço refletia incerte
zas quanto ao valor dos documen
tos", interpreta o historiador Lu
ciano Raposo. A recessão que a Eu
ropa vivia naquele período entre 
guerras pode também, segundo 
ele, explicar valor tão desprezível. 

Na segunda metade da década 
de 1920, o jornalista e político bra
sileiro José Félix Alves Pacheco 



(1879-1935), ministro das Rela
ções Exteriores de Artur Bernar
des (presidente da República de 
1922 a ~926), adquiriu um gran
de número de manuscritos e obras 
raras na Maggs Brothers, entre eles 
o Códice Çosta Matoso. Não se sabe 
exatamente quando a documen
tação chega ao Brasil. Com a mor
te de Félix Pacheco, a viúva, en
frentando dificuldade financeira, 
põe todo o acervo em leilão. 

À época, tinha ação destacada 
no Departamento de Património 
da capital paulista um grupo de 
intelectuais capitaneados pelo 
escritor Mário de Andrade. O 
grupo interessa-se pela coleção 
Brasiliana de Félix Pacheco e 
compra-a em 1936, com o apoio 
do prefeito Paulo Prado. Foi difí
cil a negociação, que envolveu, · 
em acirrada disputa, a Faculda
de de Letras da Universidade do 
Brasil, o governo do Piauí e li
vreiros do Rio de Janeiro e Lon
dres. A coleção completa - ad
quirida por quantia irrisória, se-

gundo especialistas - vai então 
para a Biblioteca Municipal de 
São Paulo, hoje Biblioteca Mário 
de Andrade. 

Em conversas com o amigo e 
historiador Afonso d'Escragnolle 
Taunay (1876-1958), que naque
la época estava escrevendo sua 
monumental História geral das 
bandeiras paulistas, Félix Pache
co prometia mostrar-lhe o códice 
há pouco adquirido e dizia em 
tom de brincadeira: "Esse Costa 
Matoso é papa-fina, Taunay!" Cer
ta vez, ao visitar Pacheco, o histo
riador ficaria encantado ao ver o 
primeiro lote de documentos, 
com os relatos dos bandeirantes 
sobre o povoamento de Minas. 
Pouco depois, Taunay começa a 
transcrever no Jornal do Commer
cio, no Rio de Janeiro, os trechos 
do manuscrito que considerava 
mais interessantes. "Os volumes 
9 e 10 da História geral das ban
deiras paulistas trazem pratica
mente a interpretação que está no 
códice", garante Verónica. 

Depois de Taunay, muitos ou
tros historiadores recorreriam à 

Biblioteca Mário de Andrade pa
ra consultar o Códice Costa Mato
so. Em Minas Gerais, seu maior di
vulgador foi o historiador Hélio 
Gravatá (1910-1994), que, nos 
anos 70, providencia cópia micro
filmada dos documento~ para dei
xá-la à disposição dos interessa
dos no Arquivo Público Mineiro. 

Como muitos intelectuais de 
seu tempo, Caetano Costa Matoso 
tinha o hábito de compilar ma
nuscritos, documentos históricos, 
leis, e gostava também de relatar 
suas experiências pessoais. Entre 
os compiladores portugueses do 
século 18, talvez seja um dos 
maiores. Além de Vários papéis, 
deixou também Composições la
tinas, códice com textos em la
tim e notícias de jornais, que está 
na Biblioteca Nacional de Lisboa. 
Mas essa já é uma outra história. 

Roberto Barros de Carvalho 

Ciência Hoje/MG 

Mapa de 
rendimentos 
do quinto 
doouroem 
Minas Gerais 
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EM DIA 

ORNITOLOGIA Cientista francês grava e divulga em CDs o canto de várias espécies brasileiras 

Olha o passarinho! 

A s riquezas naturais do Brasil 
sempre foram exaltadas e de

fendidas por ecologistas de todo o 
mundo. No entanto, também é 
senso comum que a imensa bio
diversidade nacional ainda é pou
co estudada. Para se ter idéia des
se patrimônio, das nove mil espé
cies de aves existentes no mundo 
cerca de 1. 700 são nativas do Bra
sil. Diante do vasto campo para. o 
desenvolvimento de pesquisas, o 
ornitólogo francês Jacques Viel
liard, do Departamento de Zoolo
gia da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), propôs fa
zer um censo para conhecer me
lhor essas espécies e catalogá-las, 
coletando e identificando os dife
rentes cantos das aves. 

Parte desse extenso trabalho 
resultou na produção de três CDs 
com cantos de aves das diferen
tes regiões do país. Os dois pri
meiros, Cantos de aves do Brasil 
e Guia sonoro das aves do Brasil, 
estão esgotados. O terceiro, Aves 
do Pantanal, lançado recente
mente pela Amazilia Ecmturismo 
(amazilia@uol.com.br) , é uma 

coletânea de 68 cantos de espé
cies locais. E Vielliard já está 
selecionando material para 
mais dois CDs: um com as 
aves típicas da Mata Atlân
tica e outro com as aves da 
caatinga. 

Além dos cantos, o or
nitólogo também regis
trou outros sons, como 
gritos de alarme e cha
madas de filhotes. Em 
suas inúmeras viagens pelas di
ferentes regiões, Vielliard gravou 
até centenas de cantos diferentes 
de uma mesma espécie, embora 
ainda não tenha conseguido regis
trar o som de algumas aves. "Às 
vezes, o animal é arisco ou tími
do, o que dificulta a gravação. Já 
houve inúmeros casos em que a 
ave pára de cantar quando sente 
uma aproximação", conta o pes
quisador. E completa: "O sabiá
laranjeira é uma delas: levei qua
tro dias para conseguir gravar 
aquele canto do Pantanal" . São 
mais de 1.000 espécies cataloga
das até agora, mas há também 
cantos gravados não identificados. 

fíRRII-WATCHERS 

Para o tra
balho, o ornitólogo pre-
fere utilizar equipamentos mais 
rústicos e pesados como o grava
dor portátil de rolo e microfones 
ultradirecionais, que são aponta
dos na direção da ave cujo canto 
se pretende registrar. "Esses equi
pamentos são os únicos que per
mitem obter alta qualidade téc
nica na gravação, necessária para 
o registro fiel dos sons da nature
za", explica. Segundo Vielliard, o 
método utilizado é mais eficien
te porque não induz o animal a 
cantar: ''Apenas observo-o no seu 
hábitat e ligo o gravador no mo-

O trabalho realizado pelo professor Jacques Viel
liard, da Unicamp, dã continuidade ao iniciado pelo 

ornitólogo brasileiro Johan Dalgas Frisch e realizado 

entre os anos de 1958 e 1964 pelas mais diversas 
regiões do país, incluindo Amazônia, Pantanal Mato

grossense e Serra do Mar. Em 1962, o LP organizado 
por Frisch, e também intitulado Cantos de aves do 
Brasil, tornou-se muito popular, tendo sido o mais 

para atrair espécimes em liberdade, a fim de facili

tar a observação. A qualidade digital do som e as 
gravações longas oferecem quase 70 minutos de 
cantos que podem criar atmosferas bastante inte

ressantes para os ouvintes, estudiosos e curiosos. 

Vale ressaltar os cantos preciosos dos populares 
curió ou avinhado; sabiá-laranjeira, canário-da-ter

ra, bem-te-vi e sanhaço, entre outros. 
vendido por alguns meses. 

Aves do Pantanal, a excelente col 
por VI 

i es 
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mento do canto. Tudo é espontâ
neo, sem atrapalhar o pássaro". O 
resultado da pesquisa, iniciada 
27 anos atrás, são 15 mil rolos de 
fitas gravadas, todas arquivadas 
na Unicamp. O ornitólogo tem 
ainda o projeto de digitalizar to
dos os cantos documentados e co
locar à disposição do público o 
arquivo completo em CD. 

Outra parte do estudo abrange 
o comportamento das aves duran
te o aprendizado dos cantos . Se
gundo Vielliard, elas dispõem de 
diferentes estratégias de comuni
cação, e cada espécie desenvolve 
essa habilidade de maneira dife
rente. "Os beija-flores , por exem
plo, têm uma estrutura cerebral 
semelhante à dos papagaios e à 
dos pássaros canoros, como o sa
biá e o tico-tico, que têm uma 
grande capacidade de aprender 
cantos", revela. Enquanto deter
minados pássaros apresentam 
cantos estereotipados, de origem 
genética, outros aprendem a can
tar ao ouvir as aves da mesma es
pécie. 

Para Vielliard, a produção de 
CDs é apenas uma conseqüência 
do estudo - parte do qual, desen
volvido junto com pesquisadores 
da Universidade de São Paulo e 
das universidades norte-america
nas Duke e Rockefeller, chegou a 
ser publicado na revista científi
ca Nature (ver 'O aprendizado vo
cal nos beija-flores' , em CH n º 
166). Pesquisa que já rendeu no
vos interesses: atualmente, Viel
liard também se dedica a gravar 
os sons emitidos pelas baleias da 
espécie jubarte, em Abrolhos, no 
litoral do estado da Bahia. "É a 
única população no mundo que 
emite sons desconhecidos", justi
fica. Mas o desafio, segundo ele, 
não está apenas na pesquisa de 
um animal sobre o qual pouco se 
sabe: "Não basta estudar, é preci
so fazer com que o público conhe
ça o trabalho". 

Cristina Souto 
Ciência Hoje/RJ 

ffiND.lf:JillJAMEJ:H.QfÍSl.CD __________ _ 

CAMINHAR DIMINUI 
DOR LOMBAR CRÔNICA 

A caminhada é altamente benéfica para pessoas com 
dor lombar crónica não associada a doenças graves. 
Pesquisa desenvolvida por Marlene Freire, da Uni
versidade do Triângulo Mineiro, e orientada por 
Jamil Natour, da Universidade Federal de São Paulo, 
mostrou que pacientes que adotaram a prática da 
caminhada durante três meses tiveram melhora na 
qualidade de vida, no condicionamento físico e na 
diminuição da dor. 

A dor lombar crónica situa-se na região entre a 
última costela flutuante e as nádegas e é caracteri
zada pela recorrência durante mais de três meses. 
Ela pode ser causada por tumores, hérnias, infec
ções ou por maus hábitos mecânico-posturais e seu 
tratamento é baseado em antiinflamatórios. Segun
do Jamil Natour, 80% das pessoas já tiveram ou vão 
ter dor nas costas, e 20% destas irão desenvolver 
lombalgia crónica. No caso do estudo realizado por 
Marlene Freire, foram selecionados e divididos em 
dois grupos 60 pacientes com dor lombar crónica 
causada por postura inadequada. Nos três meses, um 
grupo caminhou três vezes por semana, elevando 
progressivamente o tempo de 20 até 50 minutos, 
enquanto o outro não fez atividades físicas. Todos os 
pacientes podiam tomar remédios de acordo com 
suas necessidades. 

Em seguida, os grupos foram avaliados por um 
teste de esforço e um questionário sobre qualidade 
de vida. Os pesquisadores ainda levaram em conta a 
medição da intensidade da dor dos pacientes, atra
vés de uma escala, e a quantida-
de de medicação administrada. 
Em média, 90% dos que cami
nharam relataram uma diminui
ção da dor, contra 30% dos que 
não caminharam. "Os pacientes 
que caminharam também toma
ram 70% a menos de comprimi
dos do que os outros", informa 
Jamil Natour. Segundo ele, a pes
quisa comprova que a caminha
da é recomendável para pacien
tes com lombalgia persistente 
causada por má postura. Porém, 
Natour alerta que o paciente deve 
começar a caminhar progressi
vamente e procurar um médico 
para certificar-se de que a dor não 
é decorrente de uma doença gra
ve ou saber se pode fazer exercí
cios físicos sem riscos. 

EM DIA 
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ENGENHARIA QUÍMICA Método nuclear analisa a toxicidade de embalagens plásticas 

método de análise por ati
vação com nêutrons vem 

sendo aplicado no Brasil para 
detecção de elementos tóxicos 
presentes em embalagens plásti
cas. O desenvolvimento dessa 
metodologia, pela engenheira 
química Mitiko Saiki, do Institu
to de Pesquisas Energéticas e Nu
cleares (Ipen), teve início em 
1995. Agora, essa técnica nu
clear, altamente viável pela rapi
dez, simplicidade e qualidade dos 
resultados, foi estendida ao estu
do da migração dos elementos da 
embalagem para o seu conteúdo 
de alimentos ou para soluções 
simulantes de alimentos. 

O processo de ativação com 
nêutrons para análise de mate
riais plásticos é realizado da se
guinte maneira: depois de subme
tidas a uma limpeza, as embala
gens são cor~adas em pequenos 
fragmentos, para irradiação com 
nêutrons de um reator nuclear. No 
reator, o material é bombardeado 
com um feixe de nêutrons que 
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ativam os átomos dos elementos 
presentes no plástico, formando 

1 
isótopos radioativos. Esses isóto-
pos emitem radiações gama. Com 
um aparelho denominado espec-

- trômetro de raios gama, medem
se as atividades dos radioisótopos 
assim formados. A seguir, pela com
paração com as atividades obti
das para os padrões dos elemen
tos tóxicos a serem estudados -
arsênio, cádmio, bromo, antimó
nio, estanho e cromo, entre outros 
-, calcula-se a quantidade do ele
mento presente na amostra. "Di
ferentemente do que ocorre com 
os outros métodos utilizados na 
análise de plásticos, esse não re
quer a dissolução da amostra. Sem 
a etapa da dissolução, é possível 
analisar várias amostras por dia", 
afirma Saiki. 

A origem das substâncias tó
xicas está, segundo a pesquisado
ra, no uso de aditivos, como pig
mentos, estabilizantes e catalisa
dores derivados do processo de fa
bricação do plástico ou da sua re-

ciclagem. A pesquisa do Ipen de
monstra a importância de sele
cionar os tipos de plástico para 
reaproveitamento. Além disso, o 
estudo, que conta com a colabo
ração da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, apon
ta que novas aplicações o plásti
co reciclado deve ter na volta ao 
mercado. ''A embalagem de mate
rial reciclado pode ser novamen
te utilizada para armazenar ali
mentos, desde que seja possível 
saber se há ou não elementos tó
xicos em sua composição", diz a 
pesquisadora. 

Quando não é reaproveitado, o 
plástico é levado para o depósito 
de lixo municipal. Em uma cida
de como São Paulo, onde os detri
tos dessa natureza representam 
cerca de 10% do lixo total, o que 
se deve fazer para eliminá-los, 
visto que levam muito tempo para 
se decompor? "Não sendo possí
vel reciclar, a outra opção seria 
queimar o plástico. Para isso, é 
extremamente necessário anali-



sar a presença dos elementos tó
xicos, a fim de evitar que eles, for
mando gases, passem para a 
atmosfera ou, quando transforma
dos em cinzas, sejam absorvidos 
pelo solo, poluindo o meio ambi
ente", alerta Saiki. 

Depois de quantificar os ele
mentos tóxicos dos recipientes, a 
engenheira avalia a migração de
les para os alimentos. A amostra 
da embalagem plástica é irradia
da no reator e depois submetida 
ao teste da migração: durante 10 
dias, o plástico irradiado fica 
imerso, a 40° C, em uma so}ução 
simulante de alimento. Os ali
mentos propriamente ditos não 
são utilizados na .análise porque 
os valores-limite da legislação são 
dados para soluções simulan
tes. "Para simular as característi
cas do suco de frutas, por exem
plo, usamos uma solução diluída 
de ácido acético. Para manteiga 
ou margarina, empregamos hexa
no", completa Saiki. Decorrido o 
tempo de migração, mede-se a 
atividade do radioisótopo que 
passou do plástico para a solução. 
O teste pode também ser aplica
do em alimentos levados ao forno 
de microondas em embalagens 
plásticas. 

No decorrer dos testes, a pes
quisadora verificou que a migra
ção depende da acidez da subs
tância armazenada: quanto mais 
ácida for esta, maior é a migra
ção. Ela também garante que as 
embalagens encontradas no Bra
sil, em sua grande maioria, apre
sentam níveis baixos e aceitáveis 
de migração de elementos para o 
seu conteúdo. ''.A legislação é que 
determina o limite admissível 
para que uma embalagem seja 
utilizada no armazenamento de 
alimentos", conclui Saiki. 

Pablo Pires Ferreira 
Ciência Hoje/RJ 

EM DIA 

ECD..LOJ='--------------------------

PROJETO PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

Um amplo esforço de pesquisadores está sendo feito para estudar os 
impactos ambientais da poluição na região da Candiota, no sudoeste 
do Rio Grande do Sul. Considerada a maior reserva carbonífera do 
Brasil, a área sofre com a poluição decorrente da extração do carvão 
mineral realizada pela Companhia Rio-grandense de Mineração e da 
produção de eletricidade (com a queima do carvão) pela Usina 
Termelétrica Presidente Médici. 

Coordenado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) 
e composto por 60 especialistas de diversas instituições, o projeto de 
estudo da poluição da Candiota engloba uma equipe multidisciplinar 
de cientistas, incluindo economistas, sociólogos e educadores ambien
tais. A Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica também 
participa da pesquisa. Responsável pela exploração do local, a empre
sa pretende aumentar, em médio prazo, de 446 MW para 796 MW a ca
pacidade de geração de energia da usina. Cada uma dessas áreas do 
conhecimento científico desenvolve um estudo para avaliar os efeitos 
da chuva ácida, a qualidade do ar, a água e monitorar a fauna da região. 

Vice-coordenador do projeto, o engenheiro químico Marçal Pires, 
da Faculdade de Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, afirma que a intenção não é somente estudar as condi
ções do meio ambiente. "Também queremos caracterizar os aspectos 
socioeconômicos e culturais da região e transmitir conhecimento para 
conscientizar a população sobre a importância da preservação am
biental", diz Pires. Iniciada há um ano, a pesquisa ainda visa propor
cionar o desenvolvimento sustentável da região: "Queremos disponi
bilizar as novas informações científicas para as prefeituras e para a 
população, elaborando um atlas ambiental e um CD-ROM", completa. 

~ Cidades 

-~ Rodovias 

==4 Ferrovia 

Limite 
da bacia 

Mapa de localização da ãrea de estudo 
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EMDIA 

VIROLOGIA Fiocruz seqüencia genoma do recém-descoberto retrovírus HTLV-2 

Novo vírus sob suspeita 

U ma carioca de 53 anos pode ~=-==•~- vir a ser considerada a pri
meira vítima do vírus HTLV-2 
no Ri~ de Janeiro. Com dificulda
de de andar, fortes dores no cor
po e incontinência urinária, ela 
seria o segundo caso no Brasil. O 
HTLV-2, um retrovírus (ou seja, 
vírus composto por RNA) ainda 
pouco conhecido na comunida
de científica mundial, começou 
a ser estudado por pesquisado
res do Departamento de Genéti
ca da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Diante da possibilida-
de de associá-lo ao surgimento 
dos sintomas descritos acima, a 
equipe iniciou a sua caracteriza
ção através do seqüenciamento 
do genoma. 

Trata-se de um vírus com bai
xa taxa de mutação, e, até o mo
mento, não foi comprovada a sua 
ação como causador de doenças. 
A pesquisa se baseia em hipóte
ses, porque não se sabe exatamen
te como ele age no organismo hu
mano. No entanto, suspeita-se que 
milhares de pessoas possam ser 
apenas portadoras do HTLV-2. 
Segundo o virologista Daniel Sá 
Carvalho, coordenador da pesqui
sa, 97% dessas pessoas não desen
volvem qualquer tipo de doença 
atribuível a esse vírus. 

No Brasil, a transmissão do 
HTLV-2 ocorre, principalmente, 
de mãe para filho durante o pe
ríodo de amamentação, mas exis
tem outras formas de contamina
ção, como transfusão de sangue, 
uso compartilhado de seringas 
hipodérmicas, e relação sexual -
via de contágio menos eficiente. 
"Como se trata de um retrovírus 
como o HIV, o HTLV-2 tem as 
mesmas formas de transmissão", 
compara Carvalho. Estima-se que, 
no Rio de Janeiro, cerca de 0,3% 

60 • CIÊNCIA HOJE • vol. 28 • nº 167 

da população possa ser portadora 
do HTLV-2, o que não quer dizer 
que essas pessoas virão a desen
volver alguma doença. O vírus po
de ser facilmente detectado - ou 
melhor, a presença de anticorpos 
contra ele - através do teste Elisa 
( sorológico), feito antes da trans
fusão de sangue; se for constata
da, dessa maneira indireta, sua 
presença no organismo, os médi
cos realizam um segundo exame, 
mais detalhado, no qual anticor
pos contra HTLV-2 do soro do pa
ciente se ligam a proteínas do ví
rus previamente separadas por 
eletroforese. 

Com o objetivo de conhecer o 
HTLV-2, a equipe está estudando 
os sintomas da carioca portadora 
do vírus, o único detectado em seu 
organismo. "Queremos saber se os 
sintomas são causados por ele ou 
se estão relacionados a deficiên
cias do sistema imunológico", diz 
o virologista. Para isso, os cientis
tas estão seqüenciando o genoma 
do vírus sem isolá-lo (ampliando 
especificamente a seqüência viral 
a partir do DNA total do pacien
te). ''A expectativa é que a com
paração de informações sobre 
outras linhagens virais seqüen
ciadas, obtidas de pacientes com 
HTLV-2, nos permita descobrir as 
características particulares das li
nhagens patogênicas e o que po
dem ter em comum", explica Sá 
Carvalho. A intenção é decifrá-lo 
o quanto antes na tentativa de se 
ampliar as possibilidades de pre
venção. A primeira portadora 
com os sintomas suspeitos, uma 
índia da tribo caiapó, no Pará, 
morreu antes do início das pes
quisas. 

De origem africana, o HTLV-2 
se espalhou pela Ásia, atingindo 
os demais continentes. Os princi-

pais grupos de risco são os usuá
rios de drogas e tribos indígenas. 
O vírus já foi detectado na Espa
nha, Irlanda e Estados Unidos, 
entre outros países. Na Itália, por 
exemplo, estão infectados por ele 
30% dos viciados em drogas inje
táveis, percentagem considerada 
alta pelos médicos, caracterizan
do uma epidemia nesse grupo. 
Segundo os pesquisadores, o 
HTLV-2 chegou ao Brasil no pe
ríodo das migrações humanas 
há 15 mil ou 30 mil anos, quando 
os ancestrais dos índios vieram 
para o continente americano. A 
maior contaminação ocorreu en
tre as comunidades indígenas. 
Trabalho anterior ao coordenado 
por Sá Carvalho confirmou a 
contaminação em pelo menos 
30% da tribo caiapó, do vilarejo 
de Xikrin. "Como boa parte da po
pulação carioca tem ascendência 
indígena, há uma suspeita de que 
muitas pessoas contraíram esse 
vírus ao longo de várias gerações", 
aponta Carvalho. 

Parente mais próximo do 
HTLV-2, o HTLV-1 também vem 
causando enfermidades e se dis
semina pelo mundo. As doenças 
que caracterizam a ação desse 
vírus no organismo são leucemia 
aguda e paraparesia espástica tro
pical (perda de tonicidade mus
cular que leva à paralisia). "Tra
ta-se de um grande problema que 
países como o Japão estão tendo 
que enfrentar. Em algumas cida
des japonesas, cerca de 10% da 
população está contaminada, sen
do que 5% dessa parcela desen
volve uma das doenças", explica 
Carvalho. 

Cristina Souto 
Ciência Hoje/RJ 
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IMAGENS DO BRASIL 

A partir deste mês, uma coleção monumental de 
quadros a óleo, aquarelas, desenhos e gravuras que 
revelam a paisage111 hrasileira - principalmente a 
do Rio de Janeiro - nos séculos 17, 18 e 19 passa a 
integrar o acervo do Museu Imperial de Petrópolis 
(RJ) . São cerca de quatro mil obras reunidas ao lon
go de 50 anos pelo colecionador carioca Paulo Geyer 
e agora doadas ao Museu, que, para abrigá-las, mon
tará uma filial no Rio de Janeiro, no casarão do sécu
lo 18, doado junto com a coleção, em que o colecio
nador reside, no bairro do Cosme Velho. 

Trata-se de um acervo de elevada qualidade ar
tística e documental, inédito até a abertura, em se
tembro último, da mostra apresentada no Centro 
Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Muito 
raros , alguns quadros retratam o Rio no século 18, 

quando, por motivo de segurança, o acesso de es
trangeiros ao Brasil era proibido, sobretudo a interes
sados em pintar ou desenhar paisagens. 

Mas como os navios ingleses podiam aportar para 
reabastecimento, por força de uma antiga aliança lu
so-britânica, alguns passageiros ou tripulantes apro-

veitaram para retratar a paisagem carioca. Algumas 
dessas vistas, feitas às escondidas, sobreviveram e in
tegram agora a coleção Geyer. Com a abertura dos 
portos brasileiros, após a chegada da Família Real, 
em 1808, inúmeros artistas reproduziram cenas e 
paisagens do Rio de Janeiro, que, depois de Paris, foi 
a cidade mais pintada do mundo no século 19. 

BICICLETA PODE CAUSAR DISFUNÇÃO ERÉTIL 

Os homens que têm o hábito de 
pedalar, em média, oito horas 
por semana podem estar com
prometendo sua saúde sexual. 
Em trabalho coordenado pelo 
urologista Archimedes Nardozza 
Filho, da Universidade Federal 
de São Paulo, pesquisadores com
pararam a incidência de dis
funções eréteis em homens que 
andam de bicicleta, a cavalo e os 
que praticam corrida. Durante a 
pesquisa, foram distribuídos 
questionários, específicos, pa
dronizados internacionalmente, 
para 200 praticantes de cada 
uma das modalidades. Em cada 
grupo, cerca de 40% dos inte
grantes responderam ao questio-

nário, totalizando 218 homens. 
Entre os ciclistas, 40% apre

sentaram algum grau de disfun
ção erétil, enquanto, para cava
leiros e corredores, o percentual 
foi de apenas 22%. ''A maior inci
dência de disfunções entre os ci
clistas se deve ao formato dos ban
cos das bicicletas. Como, em ge
ral, os assentos são muito estrei
tos e duros, acabam exercendo 
uma pressão excessiva sobre os 
nervos responsáveis pela ereção, 
prejudicando os estímulos nervo
sos na região. A sela do cavalo 
proporciona uma melhor distri
buição da pressão", explica Nar
dozza. E acrescenta: "Os adeptos 
da corrida foram entrevistados 

para servir de comparação com 
os outros dois grupos, pois essa 
prática não envolve a compres
são dos nervos mencionados". 

Para não sofrer as conseqüên
cias que a prática do ciclismo 
pode causar, segundo Nardozza, 
é preciso escolher bancos mais 
largos e macios, que distribuam 
o peso do corpo por todo o qua
dril e não somente na região do 
períneo. "Nos Estados Unidos, já 
existe um selo de qualidade que 
indica se o assento é adequado 
para evitar disfunções eréteis. 
Mas, no Brasil, os fabricantes de 
bicicletas ainda tentam contestar 
a validade da pesquisa" , diz o 
urologista. 

EM DIA 

F.A. Biard, 
Montanha da Tijuca, 
vista do Caminho 
das Lanternas, 
na direção 
de São Cristóvão. 
Aquarela, 
23x29,5cm, 
sem data 
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Pedro Lúcio Lithg Pereira 
Paula Dias Bevilacqua 

Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais 

As origens da doença 
da vaca louca 
O controle ou a erradicação de doenças, sejam as da população humana ou as dos 

animais criados pelo homem, não depende apenas da identificação do agente que 

a provoca. O exemplo da doença da vaca louca mostra que é preciso compreender 

o processo de saúde e doença de forma integral - o que inclui seus aspectos 

biológicos, históricos e sociais - para ampliar as alternativas de intervenção e 

assim aumentar as chances de resultados eficazes. 

O estudo dos fenómenos de saú
de e doença, na população 

humana ou nas de animais, ga
nhou nova perspectiva com o de
senvolvimento de conceitos e teo
rias que incluem uma abordagem 
histórica e social desses fenóme
nos. O novo enfoque evita que ape
nas aspectos estritamente biológi
cos sejam considerados, garantin
do maior atenção à realidade em 
que · o processo de adoecimento 
ocorre. Essa mudança de modelo 
tem possibilitado o controle mais 
simples, rápido e eficaz de certas 
doenças, em especial entre os ani
mais criados pelo homem para a 
obtenção de alimentos. 

Ao incorporar a seu objeto de 
estudo fatores históricos e sociais, 
a epidemiologia veterinária reve
la, em situações distintas, que 
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modificações nas formas de pro
dução pecuária geram perfis de 
saúde específicos. Esse efeito é 
confirmado, por exemplo, em sis
temas de criação empresarial de 
ponta, como a suinocultura e a avi
cultura modernas, nos quais as 
doenças transmissíveis foram 
praticamente erradicadas, mas 
surgiram outras, como as imuno
depressoras , as degenerativas e 
outras. 

Nesse campo de estudo, po
rém, alguns modelos científicos 
(sobretudo os mais influenciados 
pelo positivismo) têm gerado co
nhecimentos fragmentados, sem 
ligação com o contexto em que o 
processo ocorre. Essa desconexão 
entre o fenómeno e a realidade 
muda o objeto de estudo: o fenó
meno é determinado com base 

apenas em aspectos isolados, o 
que impede sua compreensão in
tegral e dificulta seu controle. 

Como ciência natural, a biolo
gia tem suas bases assentadas 
também em fatores históricos e 
sociais. Não considerar esses fa
tores em análises do processo de 
saúde e doença, seja em popula
ções humanas ou animais, levan
do em conta apenas os aspectos 
estritamente biológicos, dificul
ta o entendimento integral desse 
processo. 

Não há dúvida, por exemplo, 
de que o padrão de saúde de ani
mais confinados é muito diferen
te do verificado nos criados de 
forma extensiva, apesar da sus
cetibilidade aparente (biológica) 
de todos eles aos mesmos proces
sos de saúde e doença. Cada siste-



ma tem vantagens e desvantagens, 
sejam econômicas , produtivas, 
ecológicas ou outras. Para a 
epidemiologia, conhecer melhor 
as dimensões e as transformações 
históricas dessas duas formas de 
produção possibilita obter análi
ses mais precisas dos perfis de 
saúde das populações animais 
envolvidas. 

A saúde como um 
lnsumo 
Nos sistemas de criação mais mo-
dernos, com grande aparato tec
nológico e uso intensivo dos fato
res de produção, a saúde animal 
( e tudo o que se refere a ela) é vis
ta apenas como mais um insumo. 
Os rebanhos têm grande dimen
são, alta densidade populacional 
e certa homogeneidade, o que 
exige - e justifica - a adoção de 
práticas massais. Na avicultura 
atual, por exemplo, as vacinações 
recomendadas são meros insu
mos do pacote tecnológico esta
belecido para a produção. A saú
de animal torna-se, nesse contex
to, um condicionante da produti
vidade e do lucro, deixando de ser 
um bem para o animal. 

As exigências dos modernos 
sistemas de produção pecuária fa
zem com que os animais percam 
algumas de suas funções ecológi
cas e ingressem em um mundo de 
artificialismos, onde o padrão é a 
anormalidade. Uma vaca, em con
dições naturais, produz de 4 a 5 

litros de leite por dia, mas hoje os 
criadores submetem o animal a 
condições ar!ificiais tais - às ve
zes, as vacas movimentam-se mui
to pouco e sequer vêem o Sol - que 
é alcançada a incrível produção de 
30 ou mais litros por dia. 

Os animais submetidos a es
ses regimes de produção, que bus
cam excedentes mercantis cada 
vez maiores, sofrem desequilí
brios orgânicos que aumentam 
suas exigências de energia. O for
necimento desse subsídio ener
gético constitui a tecnologia de 
exploração que (junto com a apti-

dão produtiva da espécie animal, 
a relação com os demais compo
nentes do processo produtivo e as 
condições ambientais da criação) 
diferencia as várias formas de pro
dução pecuária. 

Um exemplo desses desequilí
brios ocorreu na expansão da pe
cuária de corte no norte de Minas 
Gerais , a partir dos anos 60. Em
bora a região mantivesse padrões 
naturais de exploração, essa ex
pansão obedeceu a um modelo 
tecnológico baseado na raça ne
lore e na gramínea Brachiaria 
decumbens ( como principal, se
não único, suporte alimentar) . Isso 
levou a diversos surtos de botu
lismo. 

Antes, os animais ali criados 
estavam adaptados às deficiên
cias regionais, mas apresentavam 
baixa produção ( de leite ou car
ne) e baixa fertilidade (uma cria 
a cada dois ou três anos). O gado 
era criado à larga, com pequena 
densidade populacional, em pas
tagens naturais com gramíneas 
e leguminosas diversas, que su
priam mais ou menos suas exi
gências alimentares. Esses ani
mais exibiam um perfil de saúde 
próprio, no qual o botulismo já 
estava presente, mas não causava 
perdas substanciais. 

Essa pecuária foi substituída 
por uma forma de produção ba
seada em animais especializados, 
mais exigentes, de alta fertilida-

de, criados em pastagens homo
gêneas, artificiais, que permitiam 
maior densidade mas não eram 
completas, do ponto de vista das 
exigências nutricionais do gado. 
Ao contrário, careciam de macro
elementos, sobretudo o fósforo. A 
substituição gerou novo perfil de 
saúde, no qual o botulismo assu
miu proporções epidêmicas. 

Fenômeno semelhante ocorreu, 
na pecuária leiteira mundial, 
quando o aprimoramento tec
nológico levou ao uso de animais 
altamente especializados, em re
gime de confinamento total, com 
dietas alimentares complexas para 
garantir alta produtividade. Essa 
nova forma de produção gerou per
fis sanitários marcados por proble
mas de cascos, de locomoção e de 
digestão. Além disso, os bovinos 
tornaram-se transmissores de cer
tas doenças ( em especial a leptos
pirose, antes só transmitida pelo 
rato). Cresceu ainda a incidência 
da rinotraqueíte infecciosa bovi
na (IBR) e da diarréia bovina a ví
rus (BVD), doenças do estresse, 
próprias dos confinamentos . A 
leptospirose, a IBR e a BVD sem
pre acometeram os bovinos, mas 
assumiram importância crucial 
em função das mudanças nas for
mas de produção leiteira. 

Esses exemplos do impacto das 
alterações nos sistemas de produ
ção envolvem problemas bem co
nhecidos, já com soluções defini- ► 
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das. Existem hoje problemas mais 
sérios, que produzem não só 'sim
ples' alterações orgânicas, mas 
interferem na cadeia alimentar 
natural dos animais. Como disse 
o secretário de Agricultura do es
tado de São Paulo, Francisco 
Graziano Neto, a propósito da 
doença da vaca louca (Folha de 
São Paulo, 14 de abril de 1996), 

"os bovinos sob processos tecnoló
gicos alcunhados de modernos fo
ram transformados de herbívoros 
em saprófitas ou canibais". 

Uma alimentação 
não natural 
Como atividade económica, a pe-
cuária (em suas principais cultu
ras) apresenta estreita vinculação 
ao mercado. Essa vinculação su
bordina o setor a uma estrutura 
de preços com graves distorções 
entre os valores relativos do pro
duto pecuário e dos insumos. Tais 
valores são, em âmbito mundial, 
desfavoráveis ao produtor, o que 
exige periódicas mudanças na 
tecnologia de produção, na tenta
tiva de inverter a situação. Isso sig
nifica que a produção pecuária, 
como qualquer atividade econó
mica, obedece à lógica da mi
nimização de custos e da maxi
mização de produtividade. No 
entanto, sua extrema dependên
cia de fenómenos naturais/bioló
gicos - e portanto de leis naturais 
- limita enormemente as possibi
lidades de intervenção. 
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Em certos casos, as interven
ções são efetuadas diretamente 
nos animais. Em outros, ocorrem 
de forma indireta. Assim, altera
mos e artificializamos o ambien
te em que os animais são criados 
e seu processo de reprodução na
tural, apressamos seu crescimen
to, aumentamos o ganho de peso, 
a produção (de leite, ovos, carne) 
e o número de crias, reformu
lamos sua alimentação, provoca
mos mudanças genéticas, e mui
tas dessas intervenções não levam 
em conta as leis naturais. Mas a 
natureza tem seus caprichos: 
quando as leis naturais são infrin
gidas, as sanções aparecem a lon
go prazo e, para nosso desconfor
to, são devastadoras. 

As mudanças introduzidas na 
pecuária podem ser relacionadas 
ao surgimento da doença da vaca 
louca. Tecnicamente denomina
da encefalite espongiforme bovi
na, a doença afeta o sistema ner
voso desses animais e está asso
ciada a um agente infeccioso não 
convencional encontrado tam
bém no scrapie, encefalite que 
afeta ovinos, conhecida desde o 
século 18. 

O uso na criação bovina de ani
mais cada vez mais especia
lizados e, por isso, mais exigen
tes, mais vulneráveis e mais es
tressados, acarretou considerável 
aumento de despesas e induziu a 
busca cotidiana da redução de 
custos. Na produção de leite, o 

principal ( e mais caro) insumo é 
a alimentação dos animais, que 
torna-se cada vez mais sofistica
da e complexa. Os resíduos da 
agricultura representavam a 
maior fonte de ingredientes para 
os concentrados protéicos desti
nados à alimentação animal, mas 
processos industriais mais efi
cientes permitiram reter melhor 
os elementos mais nobres dos pro
dutos agrícolas e empobreceram 
tais resíduos, sobretudo em ter
mos de aminoácidos essenciais e 
energia. 

O fornecimento adequado de 
alimentos (volumosos e concen
trados) para o gado é, em inúme
ros países, o item de maior peso 
nas planilhas de custos da produ
ção de leite. Assim, é natural que 
esse item tenha sido eleito para 
intervenções com vistas a reduzir 
custos. Do simples fornecimento 
de alimentos volumosos e concen
trados em cachos, em períodos 
climáticos críticos ou para aumen
tar a produção, passou-se a sub
meter os animais a complexas di
etas, específicas para cada reba
nho, baseadas em estudos profun
dos da fisiologia da digestão de 
ruminantes., mas sem resguardar 
aspectos de leis naturais elemen
tares: herbívoro é herbívoro, car
nívoro é carnívoro. 

Para conciliar baixo custo e alta 
produtiv,idade, pesquisadores 
buscaram novos ingredientes ca
pazes de suprir as demandas 
nutricionais dos animais. Na pe
cuária de leite, descobriu-se que 
animais de alta pr<?dução preci
sam de uma suplementação de 
aminoácidos - a metionina, espe
cificamente - para ter melhor ren
dimento. A opção adotada para o 
fornecimento de metionina foi a 
proteína de origem animal. Daí o 
uso, como componente de rações 
para vacas leiteiras de alta produ
ção, de farinhas de carnes obtidas 
por trituração e esterilização em 
autoclave de carcaças ou corpos 
de animais de criação mortos por 
causas variadas. 



Outros resíduos orgânicos, 
como os dejetos de aves e suínos, 
também foram incorporados à 

nutrição dos bovinos. Isso desper
tou, há algum tempo, o protesto 
dos ecologistas: eles diziam, em 
um singular alerta sobre possíveis 
problemas futuros, que tais resí
duos não são alimentos e, por isso, 
não devem ser utilizados como 
tal. Apesar dos protestos, resí
duos orgânicos e carcaças consti
tuem, em vários países, matéria
prima para suplementos protéi
cos e rações prontas para várias 
espécies animais. 

A fonte de infecção da doença 
da vaca louca estaria exatamente 
em farinhas de carne produzidas 
com carcaças de ovinos contami
nados com scrapie e utilizadas 
em suplementos alimentares de 
vacas leiteiras. Essa relação foi 
demonstrada nos anos 90 por di
versos pesquisadores. 

Novo tipo de agente 
infeccioso 
Em 1982, o neurologista norte
americano Stanley B. Prusiner, 
com base em estudos experimen
tais sobre as encefalites espon
giformes transmissíveis, propôs a 
'teoria do príon'. Essa teoria diz 
que o processo de infecção dessas 
encefalopatias está associado a 
uma partícula proteinácea, o 
príon, tido como um agente etio
lógico não convencional porque 
possibilita a transmissão dessas 
doenças por um mecanismo in
feccioso que não envolve vírus ou 
bactéria. A descoberta e defini
ção desse novo tipo de agente in
feccioso deu a Prusiner o Nobel 
de Medicina em 1997. 

A descoberta do príon, termo 
derivado da sigla inglesa para 'par
tícula infecciosa proteinácea', 
identificou um agente causador 
para uma enfermidade emergen
te ( os primeiros casos da doença 
da vaca louca foram notificados 
na Inglaterra na mesma época) e 
preocupante devido à possibilida
de de contaminação do homem. 

A partir daí, o foco 
da pesquisa voltou
se para o agente in
feccioso, ou seja, 
para o aspecto mi
crobiológico, o que 
leva a uma compre
ensão reduzida do 
fenômeno e a ações 
de controle apenas 
biológicas (basea
das em um antído
to ou uma vacina). 

Seguir esse mo
delo 'biologicista' 
nos afastaria do 
objeto de estudo 
primordial: o fenô
meno da saúde-do-
ença, em todas as suas dimensões. 
Seria considerada somente a di
mensão microscópica, na qual 
prevalece a verificação do agente 
causal ou, para usar uma expres
são mais ampla, da unidade cau
sal. Interpretar o fenômeno saú
de-doença tendo como referência 
o modelo microbiológico unicau
sal pode restringir o entendimen
to das conexões na realidade em 
que ele ocorre, além de reduzir 
as possibilidades de intervenção 
no indivíduo e nas populações. 
Isso porque identificar uma só 
causa para as doenças pode levar 
a apenas uma via de intervenção 
que anule o agente etiológico ou 
minimize seus efeitos no organis
mo hospedeiro. 

No caso da doença da vaca lou
ca, é muito mais fácil reconhecer 
a doença como o resultado da ação 
invariável de um agente infecci
oso que pode ser identificado, 
provado e isolado, sendo portanto 
passível de intervenções pontuais, 
do que admitir que se trata de 
uma reação dependente de varia
dos fatores, de ordem biológica e 
histórico-social, em uma intrin
cada rede de interações , conexões 
e interdependências que , se bem 
entendida, possibilita diversas 
formas de intervenção. 

Entender o processo saúde
doença com base na unicausali-

dade é cômodo, mas significa des
conhecer mais de um século de 
produção científica em epidemio
logia, que incorporou fatores eco
lógicos, socioeconômicos, políticos 
e culturais à explicação da ocor
rência e distribuição das doenças 
nas populações humanas e de ani
mais. Essa ciência previu também 
que esses fenômenos mudam com 
o tempo e propôs modelos de in
tervenção eficientes, datados e si
tuados, muitas vezes antes de se 
conhecer o agente causal. 

Não resta dúvida de que a 
descoberta de agentes etiológicos 
associados a doenças, infecto
contagiosas ou não, significou e 
significa um inquestionável 
avanço das ciências biológicas, e 
mais, constitui conhecimento de 
valor fundamental para a epi
demiologia dessas doenças. De
vemos reconhecer, porém, que a 
pesquisa científica nos processos 
de saúde e doença não se encer
ra com a descoberta de agentes 
etiológicos. Ao contrário, a par
tir daí começa outra etapa, mais 
complexa, que levará à compre
ensão integral do fenômeno em 
suas determinações biológicas, 
históricas e sociais, pressupostos 
de qualquer tentativa de inter
venção para o controle ou erra
dicação de doenças de etiologias 
específicas. ■ 

OPINIÃO . 
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SUA EMPRESA É INOVADORA? 

INVESTE EM TECNOLOGIA? 

A Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP - é a p r incipal 
agência do Governo Federal para o financiamento ao 

desenvolvimento da Ciência e Tecnologia no País . 

Nosso foco é o apoio ao desenvolvimento tecnológ ico e à 
inovação. Nossa atuação abrange todas as etapas do processo : 

da pesquisa básica à comercialização pioneira de produtos e 
processos. Essa é a nossa singularidade. 
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está pronta para enfrentar os desafios impostos 

pelo mundo globalizado . 
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ECOLOGIA Inventário de lagoas intermitentes pode ajudar em decisões sobre sua conservação 

As lagoas temporárias 
do semi-árido 

No semi-árido brasileiro existem muitas zonas úmidas temporárias, essenciais para a estabilidade 

biológica da região. Entre elas destacam-se as lagoas intermitentes, por sua biodiversidade e produtivi-

dade. Os dados reunidos no primeiro inventário dessas lagoas podem ajudar na definição de políticas 

que objetivem sua conservação e seu uso sustentado. Por Leonardo Maltchik, do Laboratório de 

Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (RS). 

A s zonas úmidas são essenciais para a saúde da 
população humana, e estão entre os ambien

tes mais produtivos - no sentido de acumulação de 
energia ou biomassa - do mundo. Esses ambientes 
incluem, de modo simplificado, cursos d'água, la
gos e lagoas, áreas pantanosas ou de solo úmido e a 
faixa de mar litorânea. Elementos importantes na 
cultura (na mitologia, na arte e na religião) de inú
meros povos antigos, tais zonas beneficiam a popu
lação humana através de atividades como pesca, 
agricultura, pecuária, recursos energéticos, trans
porte, recreação e turismo. Essas áreas armazenam 
água, retêm nutrientes, recarregam aqüíferos e pro
tegem contra inundações, tendo um papel de des
taque na biodiversidade e na produtividade globais. 

De acordo com a definição mais aceita interna
cionalmente, proposta em 1971 (ver 'A Convenção 

de Ramsar'), zonas úmidas são "extensões de bre
jos, pântanos e turfeiras ou superfícies cobertas de 
água, sejam naturais ou artificiais, permanentes ou 
temporárias, paradas ou correntes, doces, salobras 
ou salgadas, incluídas as extensões de água mari
nha cuja profundidade na maré baixa não exceda 
os 6 m". Essa definição é útil para identificar zonas 
úmidas quando se leva em conta apenas o limite de 
inundação, mas é insuficiente se for considerada a 
área marginal afetada pela umidade. Por isso, mui
tos países adotam definições mais complexas, para 
incluir características próprias de cada região. 

Qualquer tentativa de planejamento, manejo e 
conservação que envolva as zonas úmidas exige um 
maior conhecimento sobre esses ecossist~mas. Um 
passo importante nesse sentido é a realização de 
inventários dessas zonas, que influenciam a percep- ► 

Figura 1. 
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ESTADO NÚMERO ÁREA SEMI-ÁRIDA 
INVENTARIADA (KM 2

) -BAHIA 

CEARÁ 

PERNAMBUCO 

PIAUÍ 

PARAÍBA 

Figura 2. 
Inventário 
das lagoas 
intermitentes 
existentes no 
semi-árido 
brasileiro 

Figura 3. Área 
de inundação 
(em hectares) 
das lagoas 
intermitentes 
do semi-árido 

ESTADO 

BAHIA 

CEARÁ 

PIAUÍ 

PERNAMBUCO 

RIO G. DO NORTE 

PARAÍBA 

ALAGOAS 

SERGIPE 

DE LAGOAS . 
7-358 304.500 0,024 

2.930 131.250 0,022 

2.026 51.000 0,039 

1.521 186.000 0,008 

41.250 0,024 

10.500 0,047 

35.250 0,007 

ção a respeito desses recursos naturais e indicam a 
localização de áreas de alta biodiversidade e pro
dutividade. Os inventários de zonas úmidas vêm 
ganhando a atenção das agências de apoio à pes
quisa, em função principalmente do aumento do 
número de espécies ameaçadas de extinção e da 
crise da água prevista para o próximo século . 

Vários países , como Estados Unidos, Canadá, 
Espanha, Grécia, Austrália e África do Sul, já têm 
grande parte de suas zonas úmidas inventariadas e 
muitas estão incluídas entre as áreas de proteção 
ambiental definidas pela Convenção de Ramsar. Al
gumas zonas úmidas destacam-se no cenário inter
nacional como hábitat de aves migratórias, como o 
Parque Nacional de Dofi.ana, no sul da Espanha (fi
gura 1). A região de Dofi.ana é bem próxima do es
treito de Gibraltar, entre Europa e África, o que tor
na as lagoas dessa região refúgios estratégicos para 
as aves migratórias de ambos os continentes. 

No Brasil, nenhum esforço tem sido feito para re
gistrar importantes zonas úmidas, em especial no 
semi-árido, onde a água é essencial para o desenvol
vimento econômico. Nas regiões semi-áridas, a ocu-

- · •· .. 
• • • • •• 
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pação humana baseia-se na existência de zonas úmi
das, indispensáveis para a agricultura e a pecuária. 
Nessas regiões, o futuro das comunidades rurais de
pende da adoção de estratégias sustentadas de uso 
das fontes naturais de água e da biodiversidade. 

No semi-árido brasileiro, situado em sua totali
dade na região Nordeste, as principais zonas úmi
das naturais são os rios e as lagoas . Do ponto de 
vista da conservação da natureza, as lagoas do semi
árido são verdadeiras manchas de biodiversidade, 
não só no tocante à fauna e à flora aquáticas, mas 
também por causa da concentração de outros ani
mais e vegetais em suas proximidades . Esse aspec
to torna-se ainda mais importante quando se leva 
em conta que a parcela da superfície do Nordeste 
protegida (na forma de unidades de conservação) é 
muito pequena: apenas 1,13% (ver 'Um inventário 
verde para o Brasil', em CH nº 143) . A preocupação 
aumenta em casos como o da Paraíba, que tem qua
se toda a sua superfície (94%) classificada como 
semi-árida e uma parte mínima (0,11%) protegida. 

Para suprir em parte a carência de informações 
sobre as zonas úmidas do semi-árido brasileiro, este 
trabalho apresenta o primeiro inventário de lagoas 
intermitentes (que desaparecem na estação seca) da 
região. São analisados ainda o uso e o aproveitamento 
desses ecossistemas pela população humana, com 
informações básicas para seu manejo e sua conser
vação. O inventário baseou-se em 302 mapas com 

' Um dos . primeiros acordos intergovernamentais 

para a conservação e o uso racional de recursos 

naturais, · a 'Convenção relativa às zonas úmidas 

de importância ipternacJom1l, espedalmente os 
hábitats de aves aquáticas' foi firmada na cidade 

iraniana de Ramsar em 1971. O ~econhecimento do 

valor .das zonas .úmioas J~ara todas as formas de 
vida e a preocupação com o rápido desaparecimen-

to e deterioração desses ecossistemas motivaram 

q tratado, que ao longo dos anos passou a incluir 

outras questões ligadas à preservação e conser

vação de zonas úmidas. 0 acordo, que entrou em 

vigor em .1975 e um ano depois já era integrado 
por 96 pafses, ê administrado pela União Interna

cional para a Conservação da Natureza (IUÇN) .e 

tem sua sede na Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), em 

~a ris. 0 objetivo daEonvenção de Ramsar é a con

servação e o uso inteligente das zonas úmidas atra

vés de ações nacionais e cooperação internacio

hal, visando o de~er:.ivolvimento sustentável, 



escala semidetalhada (1 cm = 1 km) dos ministérios 
do Interior e do Exército e do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, e pesquisas de campo em al
gumas áreas ajudaram a comprovar os dados. 

Lagoas influenciam ocupação humana 
Foram identificadas no semi-árido brasileiro 15.782 

lagoas intermitentes , distribuídas por todos os es
tados (figura 2): enquanto a Bahia tem 7.358 lagoas 
intermitentes, Sergipe tem apenas 200. Em termos 
relativos, a melhor situação é a de Alagoas, com 
média de 0,047 lagoas/km2

, e a pior é a da Paraíba, 
com 0,007 lagoas/km2

• Entre os municípios, alguns 
apresentam grande número de lagoas intermiten
tes, como os de Rio das Rãs (BA), com 463 , e João 
Câmara (RN), com 357, enquanto outros não con
tam com nenhum ecossistema desse tipo, como 
Assaré (CE) ou Chapada dos Gerais (PI). 

A área total de inundação máxima dessas lagoas 
alcança cerca de 142 milha (figura 3). A lagoa Água 
Branca, em Rio das Rãs (BA), foi a maior lagoa in
termitente encontrada, com 3.100 ha. A área mé
dia, considerando todas as lagoas inventariadas, é 
de cerca de 9 ha, e a maioria delas situa-se junto a 
nascentes de rios (em Sergipe, em torno de 85% fi
cam a menos de 500 m da cabeceira dos rios). A 
vegetação predominante em torno das lagoas inter
mitentes é a caatinga, exceto em Alagoas, onde as 
culturas agrícolas são mais comuns em áreas ribei
rinhas. Em todo o Nordeste, porém, muitas lagoas 
intermitentes sofrem forte impacto humano, com 

Figura 4. Muitos impactos 
humanos, como agricultura, 
pecuária, recreação e destruição 
da vegetação ribeirinha, 
são· observados em lagoas 
intermitentes do Nordeste 

destaque para agricultura, pecuária, uso recreativo 
e destruição da vegetação ribeirinha (figura 4). 

As lagoas intermitentes influenciam a distribui
ção e a ocupação humana no semi-árido brasileiro, 
mas o aproveitamento desses ecossistemas pelas 
comunidades varia bastante. Na região de Monteiro 
(PB), a lagoa Keitacus representou um forte atrativo 
para o estabelecimento de um assentamento, pro
porcionando água para uso doméstico e lazer. Já na 
região sul de Cajazeiras (PB), as lagoas são intensa
mente usadas como várzeas de arroz (figura 5). A 

Figura 5. 
As lagoas 
intermitentes 
existentes 
na parte sul 
do município 
de Cajazeiras 
(PB) são 
usadas pelos 
agricultores 
locais para 
o cultivo 

► do arroz 
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Figura 6. 
As lagoas 
intermitentes, 
que em alguns 
casos têm 
água durante 
seis meses, 
também 
permitem 
a criação 
de gado, 
como acontece 
em São João 
do Carl ri (PB) 

Figura 7. 
Municípios 
ou regiões 
com mais 
e menos 
lagoas 
intermitentes 
no seml-ârldo 
(entre 
parênteses, 
o número 
de lagoas) 

ESTADO 

Bahia 

Rio G. do Norte 

Ceará 

Piauí 

Sergipe 

Pernambuco 

Alagoas 

Paraíba 

prática dessa atividade, principal fonte de renda da 
região, ao longo de muitas gerações fez as lagoas 
perderem sua identidade como ecossistema: as vár
zeas de arroz não eram consideradas lagoas natu
rais por pessoas mais jovens, nas entrevistas . Em 
outras regiões da Paraíba (Catolé do Rocha e São 
João do Cariri), o uso mais comum das lagoas é no 
apoio à pecuária, já que algumas podem manter um 
espelho d'água por até seis meses, fornecendo água 
e pastagem aos animais (figura 6). 

Essenciais para a estabilidade biológica 
Mesmo sendo intermitentes, as lagoas inv~ntariadas 
no semi-árido são capazes de sustentar alta biodi
versidade e produtividade, fatores essenciais para 
a estabilidade biológica das regiões onde estão situa
das . Conservar esses ecossistemas é fundamental 
para manter o estado atual de todo o Nordeste, evi-

MUNICÍPIO OU REGIÃO MUNICÍPIO OU REGIÃO 

Rio das Rãs (463) Palmeiras (1) 

João Câmara (357) Cerro Corá (2) 

Independência (310) Assaré (o) 

São R. Nonato (220) Chapada dos Gerais (o) 

Piranhas (188) Carira (6) 

Bodocó (184) Sertânia (2) 

Pão de Açucar (147) Santana do Ipanema (49) 

Catolé do Rocha (36) Piancó (4) 
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tando maior destruição. As decisões a respeito do 
desenvolvimento sustentável da região devem sem
pre levar em conta esse dilema da preservação e do 
uso inteligente dessas lagoas . 

As lagoas intermitentes reúnem três atributos 
importantes - água, biodiversidade e produtivida
de -, que devem ser os principais critérios para a 
escolha de áreas de conservação no semi-árido bra
sileiro . Áreas com grande número de lagoas, pre
sentes em todos os estados do semi-árido, são for
tes candidatas a unidades de conservação (figura 
7). Muitas lagoas estão associadas às nascentes de 
rios e são por isso amparadas pela legislação 
ambiental como áreas de preservação ambiental. 

Os projetos de conservação das lagoas intermi
tentes devem incluir ações em dois níveis : local e 
internacional. Em nível local, é necessário infor
mar à população o valor e as funções ecológicas 
dessas lagoas, conscientizando os habitantes quan
to à importância do uso sustentado, manejo e defe
sa das mesmas. Em nível internacional, é preciso 
realizar colaborações com outros países, para 'im
portar' e adaptar suas experiências à realidade so
cial e econômica nordestina. 

O inventário das lagoas intermitentes do semi
árido brasileiro pode trazer diversos benefícios para 
as estratégias de conservação nacional. Entre esses 
benefícios estão o desenvolvimento de uma rede de 
informações de zonas úmidas, a criação de uma base 
de dados sobre lagoas intermitentes, a localização 
exata de manchas de biodiversidade e produtivida
de no semi-árido brasileiro e o estabelecimento de 
outras fontes de água. ■ 



Uma comunicação apresentada em 14 de dezembro de 1900 numa reunião da Sociedade 

Alemã de Física originou uma revolução na física, que afetou profundamente a história 

do século 20. Essa comunicação, do físico alemão Max Planck (1858-1947), é em geral 

considerada o marco inicial da teoria quântica. 

o problema abordado por Max radiação emitida com a tempera- outra 'nuvem', o resultado negati-
Planck era o de explicar o es- tura do corpo nos é familiar em ou- vo do experimento de Albert Mi-

pectro da radiação térmica, a ener- tras fontes de radiação térmica. chelson (1852-1931) e Edward 
gia emitida sob a forma de ondas Assim, à temperatura de 600 ºC Morley (1838-1923) sobre o efei-
eletromagnéticas por qualquer (elemento térmico de um fogão to do movimento da Terra na pro-
corpo aquecido a uma dada tem- elétrico, por exemplo), um metal pagação da luz, foi explicado pela 
peratura. A emissão ocorre em to- está aquecido 'ao rubro', emitindo teoria da relatividade de Albert 
dos os comprimentos de onda ( es- uma fraca luminosidade averme- Einstein (1879-1955). 
pectro contínuo), mas com inten- lhada. Já o filamento de uma lâm- Uma lei empírica para a ener-
sidade variável, passando por um pada elétrica (2.000ºC) emite luz gia total emitida, como função da 
máximo em um dado comprimen- amarelada. A luz do Sol provém temperatura, já havia sido propos-
to de onda, que depende da tem- da sua superfície, onde atempe- ta em 1879 por Josef Stefan (1835-
peratura do corpo. À medida que ratura atinge cerca de 6.000ºC. 1893) . Foi demonstrada em 1884 
a temperatura aumenta, o máximo Esse efeito de deslocamento do por Ludwig Boltzmann (1844-
de intensidade da radiação emi- pico da radiação térmica com a 1906) usando argumentos ter-
tida desloca-se para comprimen- temperatura já estava contido modinâmicos. Em junho de 1900, 
tos de onda cada vez menores. em uma fórmula empírica pro- Lord Rayleigh (John William 

O espectro da radiação que re- posta em 1896 por Wilhelm Wien Strutt, 1842-1919) mostrou que a 
cebemos do Sol é o exemplo mais (1864-1928), para descrever a lei chamada lei de equipartição da 
familiar. Na faixa da luz visível, de distribuição da intensidade no energia, um resultado fundamen-
esse espectro, analisado por Isaac espectro emitido, como função tal da mecânica ·estatística dás-
Newton (1642-1727) em seus ex- da temperatura da fonte . Gustav sica de James Clerck Maxwell 
perimentos com prismas, abrange Kirchhoff (1824-1887) havia de- (1831-1879) e de Boltzmann, 
do vermelho ao violeta ( cada cor monstrado em 1859 que ess? lei é conduzia a uma predição sobre a 
equivale a um comprimento de a mesma para qualquer fonte a forma da lei universal procurada. 
onda diferente). O espectro esten- uma dada temperatura, mas nin- Experimentalmente, era muito 
de-se além dessa faixa, incluindo guém havia conseguido obter a difícil medir a distribuição espec-
comprimentos de onda maiores forma precisa da lei. Foi esse pro- tral com a precisão necessária. Os 
(infravermelho, que sentimos co- blema, ao qual Lord Kelvin (Wil- primeiros resultados precisos no 
mo calor) e menores (ultraviole- liam Thomson, 1824-1907) se re- infravermelho, para temperatu-
ta). O máximo de intensidade, no feriu, no final do século 19, como ras entre 200ºC e l.500ºC, foram 
espectro solar, está na região entre "uma das duas pequenas nuvens obtidos em Berlim por Otto Lum-
o amarelo e o verde. que toldam o horizonte da física" , mer (1860-1925) e Ernst Pring-

A variação da cor aparente na que Planck procurou resolver. A sheim (1859-1917), em fevereiro 
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de 1900, e por Heinrich Rubens 
(1865-1922) e Ferdinand Kurl
baum (1857-1927), em outubro 
daquele ano, em experimentos 
cruciais realizados no precursor 
do atual Laboratório Nacional de 
Física e Tecnologia da Alemanha. 
Esses resultados estavam em desa
cordo tanto com a lei de Wien (pa
ra baixas freqüências) quanto 
com a de Rayleigh (para altas fre
qüências). 

Em outubro de 1900, Planck 
encontrou uma fórmula que in
terpolava entre essas duas leis e 
fornecia um excelente ajuste a to
dos os dados experimentais co
nhecidos. Nos três meses seguin
tes, ele buscou uma justificativa 
teórica para a sua fórmula, a par
tir de argumentos da teoria eletro
magnética de Maxwell, da ter
modinâmica e da mecânica esta
tística. Usando as duas primeiras, 
reduziu o problema ao de encon
trar a energia U de um oscilador 
harmônico (um sistema que osci
la com freqüência bem definida, 
como um pêndulo) de freqüência 
vem equilíbrio termodinâmico 
com a radiação térmica à tempe
ratura T, dentro de um recipiente 
fechado. Os osciladores represen
tavam as partículas das paredes 
do recipiente e o equilíbrio resul
tava das trocas de energia entre 
essas partículas e a radiação ele
tromagnética. A distribuição es
pectral da energia total entre os 
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osciladores de diferentes freqüên
cias deveria maximizar a entropia 
(medida da desordem de um siste
ma) para uma dada temperatura. 

Ao invocar idéias da mecânica 
estatística para impor essa condi
ção, Planck só conseguiu justificar 
sua fórmula introduzindo concei
tos totalmente contraditórios à fí
sica clássica. Em lugar de tratar a 
energia total E dos osciladores 
como uma grandeza continua
mente variável, disse: "Considera
mos, porém - este é o ponto mais 
importante de todo o cálculo - que 
E é a soma de um número inteiro 
de partes iguais , e empregamos 
para isso a constante da natureza 
h = 6,55 x 10-27 erg s. Essa cons
tante, multiplicada pela freqüên
cia comum vdos osciladores, nos 
dá o elemento de energia ê. " 

Além de romper com a noção 
de continuidade da energia, 
Planck também usou um proces
so não-ortodoxo de contagem no 
cálculo da distribuição estatística 
da energia. Ironicamente, ele era 
por formação um físico muito 
conservador, convicto da validade 
da física clássica, com a qual pro
curou conciliar depois, durante 
vários anos, a idéia da 'quantiza
ção'. Em 1931, disse que seu rom
pimento com a física clássica fo
ra "um ato de desespero". Havia 
considerado suas propostas co
mo mera sugestão, sujeitas à ve
rificação experimental. Por isso, 
Planck foi caracterizado pelo 
físico e historiador da ciência 
Abraham Pais como um "revolu
cionário relutante". 

Se tivesse aplicado em seu cál
culo a mecânica estatística clássi
ca, baseando-se, como Rayleigh, 
na lei de equipartição da energia, 
Planck teria chegado a um resul
tado desastroso: a energia total ir
radiada seria infinita! A intensi
dade cresceria rapidamente com 
a freqüência, o que tornaria peri
goso aproximar-se de qualquer 
corpo aquecido, pois emitiria luz 
ultravioleta, raios X, raios gama ... 
Essa 'catástrofe ultravioleta' é 

uma das muitas evidências da 
inadequação da física clássica. 
Outra é sua incapacidade de ex
plicar a existência de átomos e a 
estabilidade da matéria. 

O nome 'quantum de energia' 
para o 'elemento' ê = h vde Planck 
foi dado por Einstein em seu tra
balho de março de 1905 sobre o 
efeito fotoelétrico, onde propôs 
nova dedução para a fórmula de 
Planck sobre a radiação térmica. 
Einstein foi o primeiro físico - e, 
por 25 anos, praticamente o único 
- a perceber as conseqüências re
volucionárias dos resultados de 
Planck sobre a natureza da radia
ção eletromagnética, e baseou-se 
neles para introduzir o conceito 
de fóton, bem como muitas outras 
idéias básicas da teoria quântica. 
A formulação quantitativa das ba
ses da mecânica quântica só ocor
reu a partir de 1925, com ostra
balhos de Werner Heisenberg 
(1901-1976) Erwin Schrõdinger 
(1887-1961), Paul Adrien Mau
rice Dirac (1902-1984) e Max 
Born (1882-1970). A precisão dos 
dados experimentais em que 
Planck se baseou é atestada pelo 
valor atualmente aceito da cons
tante de Planck, h = 6,6261 x 10-27

, 

que difere em apenas 1 % do re
sultado original dele. 

Uma das verificações experi
mentais .mais belas e precisas da 
lei de Planck é a determinação do 
espectro da radiação térmica cos
mológica de fundo (remanes
cente da origem do universo, o 
Big Bang), efetuada a partir dos 
anos 90 pela missão espacial 
Cosmic Background Explorer 
(COBE). A expansão do universo 
resfriou essa radiação até sua tem
peratura atual de 2,73 K, com in
tensidade máxima na região de 
microondas. Os desvios da lei de 
Planck observados nessa radia
ção, de apenas algumas partes por 
milhão, são considerados flutua
ções primordiais, responsáveis 
pelo aparecimento das galáxias. 

Max Planck, nascido em Kiel 
em 1858, faleceu em 1947. Rece-



beu o prêmio Nobel de Física em 
1918, por seus trabalhos sobre a 
teoria quântica. Na época de sua 
contribuição fundamental, era 
professor da Universidade Frie
drich Wilhelm, em Berlim, onde 
foi o sucessor de Gustav Kirchhoff. 
Rudolf Peierls (1907-1995), que 
seguiu seus cursos em Berlim em 
1925, descreve-o como o pior pro
fessor que conheceu. Diz que as 
aulas consistiam na leitura linha 
por linha dos livros do Curso de fí
sica teórica, escritos por Planck. 
Para mim, que adquiri a versão 
inglesa publicada pela MacMillan 
quando estava no colegial, os cin
co volumes de capa verde - meu 
primeiro contato com a física teó
rica - foram uma revelação. 

Planck permaneceu na Alema
nha durante a Segunda Guerra. 
Como relatado por Heisenberg, 
teria procurado em vão convencer 
Hitler, em 1933, a não expulsar os 
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A SOCIEDADE BRASILEIRA 
PARA O PROGRESSO DA 
CIÊNCIA foi fundada em 
São Paulo, em 1948. É uma 
entidade civil sem fins lu-

crativos nem cor política e religiosa, voltada 
para a promoção do desenvolvimento ci
entífico e tecnológico no país. Desde sua 
fundação organiza e .promove reuniões 
anuais, com a participação de cerca de 70 
sociedades e associações científicas das 
diversas áreas do conhecimento, onde 
professores e estudantes discutem seus 
programas de pesquisa. Temas e proble
mas nacionais e regionais são debatidos 
com participação franqueada ao público 
em geral. Através de suas secretarias regi
onais, promove simpósios, encontros e 
iniciativas de difusão científica 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 (1986-) e a 
revista Ciência Hoje das Crianças (1986-). 
Podem associar-se à SBPC cientistas e não
cientistas que manifestem interesse pela 
ciência; basta ser apresentado por um só
cio ou por um secretário-regional e preen
cher o formulário apropriado. A filiação efe
tiva-se após a aprovação da diretoria, e dá 
direito a receber o Jornal da Ciência e a 
obter um preço especial para as assinatu
ras das revistas. 

SEDE NACIONAL: Rua Maria Antônia, 294, 
4º andar, CEP 01222-010, São Paulo, SP, tel.: 
(011) 259-2766, fax: (011) 3106-1002 . 

cientistas judeus das universida
des alemãs. Planck sofreu muito 
com as duas grandes guerras. Na 
primeira, perdeu o filho mais ve
lho, Karl. Em 1945, seu outro fi
lho, Erwin, acusado de participa
ção em um complô para assassi
nar Hitler, foi morto selvagemen
te pela Gestapo. Einstein tinha 
profunda admiração por Planck, 
como mostra no discurso que lhe 
dedicou por ocasião do 60° ani
versário. Em 1948, escreveu no 
seu obituário: ''A descoberta da 
teoria quântica confrontou a ciên
cia com a tarefa de encontrar 
uma nova base conceitua! para 
toda a física. A despeito de notá
veis avanços parciais, o problema 
ainda está longe de uma solução 
satisfatória." 

Durante o meio século decorri
do desde essa afirmação de Eins
tein, as principais dúvidas e apa
rentes paradoxos que ele formu-

lou como experimentos imaginá
rios resultaram em experimentos 
reais, cujos res1;1ltados - cada vez 
mais sofisticados - só fizeram re
forçar mais as bases da física quân
tica, descartando teorias alterna
tivas. Compreendemos melhor 
hoje, através do fenómeno da des
coerência, o 'jogo de dados' que in
comodava Einstein ( embora te
nha sido o primeiro a introduzi-lo 
na física). 

Hamlet encontraria agora mais 
razões do que nunca para dizer a 
Horácio: "Há mais coisas nos céus 
e na terra do que sonha tua vã filo
sofia." Estados emaranhados, te
letransporte e criptografia quân
tica estão entre os mais recentes 
habitantes do novo mundo desbra
vado por Max Planck 100 anos 
atrás. 

H. Moysés Nussenzveig 
Instituto de Física da UFRJ 
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MAGNET!ISMO Livro em que Gilbert reuniu conhecimentos sobre os ímãs é um marco na história da ciência 

A. P. Guimarães 
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicos 

ma das obras científicas mais importantes de 
todos os tempos - o livro De magnete (Sobre o 

ím ã), de William Gilbert - completa 400 anos . A 
obra, publicada em 1600, em Londres, reuniu os 
conhecimentos da época sobre a atração do ímã, fe
nômeno que fascinava a humanidade desde a Anti
güidade, e apresentou novos fenômenos magnéticos, 
inclusive a idéia de que a própria Terra seria um 
grande magneto. Mais do que isso, inaugurou uma 
nova metodologia no estudo do magnetismo, ao rea
lizar um tratamento sistemático desses fenômenos . 

Em 1588, apenas 12 anos antes da publicação do 
De magnete , a mari

.. . b E .M.t\G N-1U E, MA G N ET".Í· ,' ·. ·: 
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nha real inglesa havia 
derrotado a poderosa 
armada espanhola, 
que perdeu metade de 
seus navios. Nessa ba
talha, que iniciou o 
ocaso da Espanha co
mo potência hegemô
nica na Europa, foi de
cisivo o uso dos ca
nhões de ferro, cuja 
técnica de manufatu
ra era dominada pela 
Inglaterra. Talvez não 
tenha sido coincidên
cia a publicação do li
vro de Gilbert na épo
ca em que a hegemo
nia inglesa dependia 
dire tamente do domí-
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nio das técnicas de 
navegação e da meta
lurgia. O historiador 
alemão Edgar Zilsel 

observou que a mineração e a metalurgia ocupam a 
maior parte do De magnete, que trata ainda de ins
trumentos náuticos (13% do livro) e de navegação 
em geral (12%). 

Nascido em 1544 em Colchester (Essex), William 
Gilbert estudou em Cambridge, onde titulou -se 
como 'bachelor in arts' (em 1561) e formou-se em 
medicina (em 1569). Foi indicado presiden te do 
Colégio Real de Médicos, tornando-se médico pes
soal da rainha Elizabeth I em 1600. 

Experimentalista talentoso, Gilbert dedicou-se 
por muitos anos ao estudo dos fenômenos elétricos e 
magnéticos, tendo criado o termo 'elétrico', do gre
go elektron (âmbar). Em 1651, após a morte de 
Gilbert, outros de seus manuscritos, reunidos por 
seu meio-irmão, foram publicados no livro De mun
do , sobre cosmologia. 

Seu maior trabalho, porém, foi De magnete, cujo 
título completo era De magnete magneticisque 
corporibus et de magno magnete tellure physiologia 
nova (Sobre o ímã e os c01pos magnéticos, e sobre o 
grande ímã, a Terra). Esse livro é um marco na revo
lução ocorrida entre os séculos 16 e 17 na atitude 
em relação à natureza e às ciências. Gilbert criou 
um tratado completo de magnetismoi mas seus ob
jetivos eram mafores: ele esperava inaugurar urna 
nova cosmologia, na qual o magneti smo teria papel 
central. ou uma nova filosofia da natureza. Escrito 
em latim, De magnete dividia-se em seis 'livros', 
cada um com seis capítulos. No prefácio, para não 
deixar dúvida quanto ao seu compromisso com a 
ciência experimental, Gilbert dedicava a obra aos 
que ''não buscam o conhecimento nos livros, mas 
nas próprias coisas". 

Nos primeiros capítulos do 'livro I', o autor faz 
uma revisão crítica dos escritos anteriores sobre 
magnetismo, condenando mitos passados, sem con-



testação, de um autor a outro, "falsidades ... criadas 
para serem engolidas pela humanidade". Entre elas, 
ele inclui histórias sobre navios construídos com 
pinos de madeira, em vez de pregos, para evitar a 
atração magnética das montanhas do norte; sobre a 
destruição do magnetismo pelo cantata com o alho; 
sobre o uso de ímãs para denunciar esposas infiéis e 
assim por diante. Gilbert volta aos mitos no 'livro II', 
criticando fábulas como a da existência de rochas 
que atraíam carne, madeira ou ouro, ou idéias como 
a de construir motoperpétuos usando ímãs. 

Gilbert utiliza, em muitos experimentos, uma 
pedra-ímã (ímã natural) torneada no formato de uma 
esfera, para representar a Terra, e por isso a chama 
de 'terrella', ou pequena Terra - em um dos primei
ros exemplos de modelo experimental em escala. 
Ele descreve como a posição dos pólos da 'terrella' 
podia ser determinada, segundo o mesmo procedi
mento que o francês Pedro Peregrino apresentou em 
sua Epístola sobre magnetismo, de 1269. Prova ain
da que dividir uma pedra-ímã em duas dá origem a 
dois ímãs, que ela não atrai outros metais além do 
ferro e não afeta madeira, vidro ou osso e que a atra
ção magnética não é afetada quando se insere car
tões, tábuas, cerâmica ou mármore entre a pedra
ímã e um pedaço de ferro. 

"Magnus magnes ipse est globus terrestris" ("O 
próprio globo terrestre é um grande ímã"), escreve 
Gilbert no De magnete. Essa descoberta é notável 
sob vários pontos de vista, e representa um passo 
importante no conhecimento sobre a Terra. De fato, 
ela significa o reconhecimento da segunda qualida
de global atribuída ao nosso planeta - a primeira foi 
a forma redonda. 

Gilbert compara o alinhamento da bússola na 
direção norte-sul com o fato de o eixo de rotação da 
Terra ter uma direção constante no espaço ( despre
zando outros movimentos desse eixo, como 
precessão e nutação): "Como a Terra, a pedra-ímã 
tem o poder de direção e de permanecer parada apon
tando para o norte e o sul; tem também um movi
mento circular para a posição da Terra, através do 
qual se ajusta às leis da Terra." Para ele, existia uma 
ligação entre o magnetismo da Terra e o da pedra
ímã extraída das minas: "Cada fragmento separado 
da Terra exibe em experimentos indubitáveis todo o 
ímpeto da matéria magnética; nos seus vários movi
mentos ele segue o globo terrestre e o princípio co
mum de movimento." 

Vários fenômenos ligados ao magnetismo, que ele 
batiza de 'movimentos', são tratados também no 'li
vro II'. São eles: 1. atração, chamado por ele de 
'coição', do latim co + ire (ir junto); 2. o alinhamen
to com a direção norte-sul; 3. declinação, ou desvio 
em relação ao meridiano, movimento que ele consi
dera 'pervertido'; 4. inclinação (o ângulo em relação 

ao plano horizontal); e 5. 

revolução, ou movimen-
to circular. 

Fenômenos elé
tricos também são 
abordados no 'li
vro II', o que tor
na De magnete o 
primeiro trata
do sobre eletri
cidade de todos 
os tempos. Gil
bert começa tra
tando das proprie
dades do âmbar: ele 
chama de 'elétricos' to
dos os materiais que 
atraem palha quando atri
tados, os outros são 'não-elétricos'. 
Segundo o historiador da ciência Duane 
Roller, essa divisão separa os fenômenos magnéticos 
dos elétricos, que até então eram tratados indistin
tamente como relacionados à 'atração', e Gilbert, ao 
fazer tal distinção, fundou a ciência da eletricidade. 

No De magnete a atração elétrica é demonstra
da experimentalmente através de seu efeito sobre 
uma agulha comum (não magnética) montada sobre 
um eixo, um instrumento simples denominado 
versorium. Gilbert observou que a atração elétrica 
diminuía nos dias nublados, ou quando o objeto era 
exposto à "umidade exalada pela boca". Com isso, 
constatou que - usando termos modernos - a um ida
de reduzia o isolamento do objeto, levando à 'fuga' 
das cargas elétricas (descarregando-o). Gilbert ten
dia a crer que a atração elétrica estaria ligada a al
gum tipo de emissão material do âmbar: "É provável 
que o âmbar exale algo peculiar que atrai os corpos, 
e não o ar." 

Também criticou as explicações para a atração 
magnética, baseadas na mesma idéia de eflúvios, de 
pensadores gregos como Epicuro, Platão, Galeno e 
outros. Em sua opinião, a atração magnética ( ou me
lhor, a coição) resultava da ação mútua da pedra-ímã 
e do ferro. Gilbert provou ainda, com experiências, 
que o calor destrói as propriedades magnéticas dos 
objetos atraídos por um ímã: uma agulha magnetiza
da permanece imóvel próxima a um pedaço de ferro 
aquecido ao rubro, e o mesmo pedaço de ferro recu
pera as propriedades magnéticas ao se resfriar. 

Experimentando com pedras-ímãs de diferentes 
formatos, concluiu que as de forma oblonga exer
cem atração mais forte que as esféricas. Ele desco
briu ainda que "se um corpo magnético for dividido 
ou quebrado em pedaços, cada parte tem um lado 
norte e um lado sul", e que juntar as duas metades 
de urna pedra-ímã esférica cortada ao meio restabe-
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Ieee o ímã original, com os pólos nas mesmas posi
ções iniciais. Gilbert falou da propriedade do espa
ço em torno de uma pedra-ímã ( ou seja, do que hoje 
é chamado de campo magnético), que chamou de 
orbis virtutis . 

No livro, Gilbert discute longamente uma das 
mais importantes propriedades dos corpos magne
tizados, a tendência a se alinhar na direção norte
sul: "Uma barrinha de ferro - esta alma da bússola 
dos marinheiros, este maravilhoso indicador nas 
viagens marítimas, este dedo de Deus, por assim di
zer - aponta o caminho, e tornou conhecido todo o 
círculo da Térra, desconhecido por tantas eras". Ele 
desafia os autores que alegavam que a agulha da 
bússola apontava para os pólos celestiais, ou para a 
cauda da ursa (na constelação da Ursa Maior), e con
testa a crença de que, por simetria com o que ocorre 
no hemisfério Norte, a bússola apontaria, ao sul do 
Equador, para o pólo Sul. 

Os experimentos de Gilbert demon~tram que uma 
agulha magnética flutuante não é atraída para o pólo, 
fato já exposto pelo construtor de instrumentos in
glês Robert Norman, em 1581. Nas palavras de 
Gilbert, a "direção não é produzida pela atração, 
mas por um poder de direcionamento e inclinação 
que existe na Terra como um todo". Em termos mo
dernos esse fato pode ser explicado como o efeito da 
ação de duas forças iguais aplicadas em diferentes 
pontos (os dois pólos da agulha magnética) . Elas fa
zem girar a agulha, mas não movem o centro de 
massa da bússola. A atração só surge quando as for
ças nos dois pólos não são iguais: isso ocorre, por 
exemplo, perto de um ímã, onde a força magnética 
varia de ponto a ponto. 

Gilbert estudou as possibilidades de magne
tização natural do ferro, em função da influência da 
Terra, e apontou várias, como aquecer um pedaço de 

ferro até que fique incandescente e 
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resfriá-lo mantendo-o alinha
do na direção norte-sul , 

martelar ou esticar uma 
barra de ferro nessa 

direção. O mesmo 
ocorre com peças 
de ferro de estru
turas de constru
ções que perma
neceram na dire
ção norte-sul por 

muitos anos. 
A declinação -

o desvio da bússola · 
da direção norte-sul 

verdadeira - também 
foi objeto de experiên

cias . Gilbert provou que so-

bre uma terrella ocorrem desvios quando há gran
des irregularidades em sua superfície, e aplicou a 
mesma idéia à Terra, contestando a idéia aceita na 
época de que montanhas magnéticas provocavam 
esse efeito. Hoje, sabe-se que esse desvio decorre dos 
complexos movimentos do núcleo terrestre, que ge
ram o campo magnético na superfície. 

Usando de novo a terrella, ele demonstrou que a 
agulha da bússola é paralela à· superfície da Terra 
em um ponto próximo do Equador e perpendicular 
à superfície nos pólos. Em latitudes intermediárias, 
o ângulo desse desvio em relação ao plano paralelo à 
superfície ( chamado de inclinação) tem um valor 
entre zero e 90 graus. Em outro experimento, Gilbert 
afastou a agulha magnética da terrella e registrou 
em cada ponto a direção que a agulha tomava. A 
figura que mostra essas várias direções da agulha, 
com círculos de diferentes raios, é uma antecipação 
das imagens de linhas de força do campo magnético 
obtidas 200 anos depois pelo físico inglês Michael 
Faraday (1791-1867), usando limalha de ferro. 

A rotação da Terra relaciona-se de muitos modos 
com o magnetismo, de acordo com Gilbert, que tra
ta dessa questão no 'livro IV'. Ele rejeita a crença de 
que a Terra estaria imóvel no centro do universo, 
atribuindo a rotação aparente das estrelas no céu à 
própria rotação da Terra: "Está mais de acordo com a 
razão que um corpo pequeno, a Terra, faça diaria
mente uma revolução do que o universo inteiro seja 
arremessado em torno desta." Para ele, sem tal rota
ção, um lado da Terra congelaria com o frio profun
do e o outro seria queimado, tornando a vida no pla
neta impossível (na verdade, isso poderia ocorrer se 
a Terra mantivesse sempre a mesma face voltada 
para o Sol, isto é, se fossem iguais o período de rota
ção e o de translação em torno do Sol). 

Certas idéias de Gilbert enfrentaram forte opo
sição. Athanasius Kircher (1601-1680), pensador 
jesuíta adversário do heliocentrismo do astrôno
mo polonês Nicolau Copérnico (1473-1543), não 
aceitava que a Terra fosse um grande ímã, afirman
do que nesse caso a atração seria tão intensa que 
nem os homens mais fortes poderiam usar ferra
mentas de ferro. No livro Magnes, sive de arte magne
tica (O ímã, ou sobre a arte magnética), ele quali
fica a opinião de Gilbert como "absurda, indigna et 
intolerabilis". 

Também no 'livro IV', Gilbert discutiu a aplica
ção do magnetismo a diferentes problemas, em sua 
'filosofia magnética'. Para ele, "as causas do movi
mento diurno são encontradas na energia magnéti
ca e na aliança dos corpos (: .. ) devidas parcialmente 
pela energia da propriedade magnética e parcial
mente pela superioridade do Sol e sua luz". Sua 
cosmologia rejeita a idéia de esferas rígidas que con
teriam as estrelas e os planetas. Além disso, está 



implícito em sua análise, e evidente no diagrama 
presente em seu segundo livro, De mundo, que o 
universo é infinito. 

Ao admitir que a ação magnética se estenderia a 
outros corpos celestes além da Terra, Gilbert trans
cendeu as fronteiras entre as esferas 'sublunar' e 
'supralunar', o que implica uma física unificada, 
válida para todo o universo. Isso fica claro, por exem
plo, quando ele abandona a idéia de peso como algo 
exclusivo da Terra e afirma que os "corpos lunares 
tendem para a Lua, os solares para o Sol, dentro das 
respectivas esferas de influência". 

As idéias de William Gilbert influenciaram o as
trônomo alemão Johannes Kepler (1571-1630), que 
as considerou um dos três elementos fundamentais 
da sua teoria das órbitas dos planetas, ao lado da 
hipótese heliocêntrica de Copérnico e dos dados as
tronômicos do dinamarquês Tycho Brahe (1546-

1601). "Você estará convencido após ler meu livro", 
escreveu, "que eu pus um telhado celeste na filoso
fia de Gilbert, o qual havia construído seus alicerces 
terrestres". 

A nova atitude científica anunciada em De 
magnete veio a fazer parte, somada a outras in
fluências, de uma verdadeira revolução na ciência, 
associada a pensadores como o francês René Des
cartes (1596-1650), o inglês Francis Bacon (1561-

1626) e, sobretudo, o italiano Galileu Galilei (1564-

1642). A mudança da prática científica e da visão 
de mundo atingiriam seu clímax na segunda meta
de do século 17, com o inglês Isaac Newton (1642-

1727). Na Europa, o livro influenciou muitos auto
res, em especial Kepler e Galileu. Em carta ao bis
po e estudioso de ciências William Barlowe (?-
1625), escrita entre 1600 e 1603, Gilbert cita cor
respondência que recebeu do italiano Giovan 
Francesco Sagredo (1571-1620): "Sagredo é um 
grande matemático ( ... ) esteve com os professores 
de Pádua e encontrou maravilhosa apreciação por 
meu livro." Galileu, professor em Pádua na época, 
certamente era um desses apreciadores. 

Embora tenha elogiado De magnete, Galileu fez 
críticas à falta de medidas e observações quantita
tivas na obra. Em seu livro Diálogo sobre dois gran
des sistemas, o cientista italiano escreveu: "Tenho 
o maior respeito, admiração e inveja desse autor, 
que criou tão estupendo conceito em relação a um 
objeto que tantos homens de esplêndido intelecto 
manipularam sem dar a devida atenção ( ... ). O que 
eu desejaria para Gilbert é que ele tivesse sido mais 
matemático, especialmente com um forte funda
mento em geometria, uma disciplina que o torna
ria menos precipitado ao aceitar como provas rigo
rosas as razões que apresenta como verae causae 
[causas verdadeiras] para as conclusões corretas às 
quais chegou." 

A importância do trabalho de Gilbert foi sentida 
mais fortemente na Inglaterra, onde ele é considera
do o fundador do método experimental e o introdutor 
da teoria de Copérnico. Em 1657, o arquiteto e as
trônomo inglês Christopher Wren (1632-1723), em 
seu discurso inaugural como professor de astrono
mia no Gresham College, em Londres, referiu-se a 
ele como "o pai da nova filosofia". William Gilbert 
morreu em 1603, provavelmente da peste negra. 
Seus livros, pedras e instrumentos foram doados ao 
Colégio Real de Médicos, que infelizmente foi 
destruído com o grande incêndio de Londres de 
1666. Outros objetos foram perdidos com a destrui
ção parcial da casa onde Gilbert nasceu, em 
Colchester, durante a segunda guerra civil do país, 
em 1648. Por suas grandes contribuições ao magne
tismo, o cientista foi homenageado com a escolha do 
seu nome para a unidade de força magnetomotriz, o 
análogo magnético da força eletromotriz - um 
gilbert (Gi) mede a força magnetomotriz corres
pondente a 0,796 amperes no sistema interna
cional de unidades. 

Após as experiências de Gilbert, o conhecimento 
do magnetismo avança pouco durante 200 anos, en
quanto os estudos de eletricidade ganham impulso. 
Somente no início do século 19 esses processos pa
ralelos permitem um salto na compreensão dos fe
nômenos magnéticos, a partir da descoberta das re
lações entre eletricidade e magnetismo, principal
mente com os experimentos de Hans C. Oersted 
(1777-1851) na Dinamarca e Faraday na Inglaterra. 
Tais avanços levam, no.século 20, à invenção de dis
positivos magnéticos e à descoberta de novos mate
riais magnéticos, testemunhas da importância do 
magnetismo, e frutos distantes da obra basilar de 
William Gilbert. 
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Justiça para 
• • um p1one1ro 

Jaime Larry Benchimol 
Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 500 pp., R$35 

U ma parcela significativa da 
historiografia médica brasi

leira voltada para o estudo da 'Re
volução Pasteuriana no Brasil', 
isto é, a incorporação e instrumen
talização, pela medicina nacional, 
da doutrina de Pasteur sobre a 
causação microbiana de um gran
de número de enfermidades, ba
seia-se em dois equívocos. O pri
meiro deles refere-se à suposição 
de que, expostas as teses sobre os 
'infinitamente pequenos' do quí
mico francês, elas foram imedia
tamente aceitas pela comunida
de intelectual tupiniquim por se
rem modernas e suficientemente 
comprovadas através de expe
riências laboratoriais. O segundo 
é o de que Oswaldo Cruz teria 
sido o introdutor de tais novida
des na medicina brasileira, pou
co ou nada havendo de debates 
sobre a teoria francesa antes dele. 

O livro do historiador Jaime 
Larry Benchimol vem, de vez, 
corrigir esses enganos que, em úl
tima instância, foram assumidos 
para exponenciar a imagem pio
neira e triunfante de Oswaldo 
Cruz. Dentro do esforço revisio
nista da trajetória da medicina 
brasileira no contexto das pesqui
sas patrocinadas pela Casa de 
Oswaldo Cruz da Fundação Insti
tuto Oswaldo Cruz, Benchimol 
elegeu como tema de estudo os 
debates fomentados a partir de 
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1880 sobre a febre amarela no Rio 
de Janeiro, confrontando os dife
rentes entendimentos da enfer
midade que anualmente ceifava 
a vida de centenas, às vezes de 
milhares de pessoas, na antiga ca
pital brasileira. 

A combinação entre o enfoque 
internalista da ciência, compro
metido com as regras internas de 
produção e emprego do saber 
científico, e o enfoque externalis
ta, voltado para as contingências 
econômicas, políticas e sociais de 
admissão ou recusa de novos prin
cípios no campo da medicina, 
conduziu o autor a destacar a fi
gura pione'ira do médico Domin
gos José Freire, nome praticamen
te esquecido na história médica 
nacional e que, com este livro, fi
nalmente tem seu papel reconhe
cido como dinamizador das dis
cussões sobre a febre amarela no 
país e no mundo. 

Freire desponta como um per
sonagem ímpar no seu tempo. Seu 
comportamento belicoso o fez 
defrontar-se com praticamente 
todo o mundo médico das duas 
últimas décadas do século 19. 

Principal líder da primeira gera
ção nacional de pesquisadores 
que aderiram à doutrina pasteu
riana, instruindo-se nela em su
cessivos estágios em laboratórios 
europeus, rompeu diversas vezes 
com a Academia Imperial ( de-

pois de 1889, Nacional) de Medi
cina, levantando o véu que enco
bria a pretensa convergência do 
pensamento médico e ocupando 
páginas da imprensa cotidiana 
para defender suas idéias e criti
car veementemente seus colegas 
de profissão. Ao mesmo tempo, 
destoava dos posicionamentos 
políticos da camada social a que 
pertencia, declarando-se, sem 
subterfúgios, partidário da aboli
ção da escravidão e do regime re
publicano. Com tudo isso, expe
rimentou a ambigüidade de ser 
renegado pelas instituições mé
dicas cariocas e se transformar ao 
mesmo tempo em um verdadeiro 
herói popular a partir de suas pes
quisas sobre a febre amarela. 

Em um período em que o ime
diatismo das soluções contra as 
doenças coletivas mostrava-se 
como caminho para granjear re
conhecimento científico, glória 
popular e verbas para a continui
dade das pesquisas, Domingos 
José Freire buscou soluções rápi
das para o dilema da febre ama
rela, penetrando num mundo que 
- até mesmo os médicos brasilei
ros reconheciam - era pratica
mente monopólio dos centros de 
pesquisas de algumas poucas na
ções européias e, em seguida, tam
bém dos Estados Unidos. 

Em 1880, opondo-se à tradição 
representada pela teoria mias-



mática segundo a qual as enfer
midades coletivas ocorriam devi
do ao 'envenenamento' químico do 
ar por matéria pútrida ou por fer
mento inanimado, Freire declarou 
ter descoberto um remédio espe
cífico para a cura das vítimas da 
febre amarela, prescrevendo inje
ções hipodérmicas de salicilato de 
sódio, um antepassado da substân
cia que, algumas décadas mais 
tarde, seria conhecida pelo nome 
de aspirina. De imediato tal pro
posta foi severamente combatida 
pela comunidade hipocrática ca
rioca, engrossando a troca de 
agressões verbais tanto na Acade
mia de Medicina quanto na im
prensa, circunstância que deu 
maior visibilidade ao cientista e o 
confirmou como uma espécie de 
'herói civilizador' frente aos jovens 
estudantes de medicina e boa par
te da população leiga. 

Nos anos seguintes, Freire con
tou com o apoio oficial para dar 
continuidade às suas pesquisas. 
Em 1883 iniciou a publicação de . 
uma série de artigos na imprensa 
para, no encerramento desses tex
tos, anunciar a descoberta 'defi
nitiva' do micróbio causador da 
febre amarela: o criptococo xan
togênico e, a partir disso, criar 
contra a doença uma vacina es
pecífica, produzida com o germe 
específico atenuado. Como da vez 
anterior, a comunidade médica 
nacional colocou-se contra as 
idéias de Freire, alguns negando
lhes qualquer validade, outros co
brando novas e melhores compro
vações laboratoriais da identida
de do agente causal e da eficiên
cia da terapêutica prescrita. De 
imediato, poucos mostraram-se 
adeptos das idéias de Freire, na 
maioria alunos ou auxiliares de 
laboratório do pesquisador. 

Ao mesmo tempo em que a 
proposta de Freire aquecia os de
bates científicos e populares, o 
cientista iniciou a vacinação da 
população carioca, produzindo 
estatísticas não muito confiáveis 
sobre a imunidade adquirida pe-

los inoculados durante os perío
dos epidêmicos que se abatiam 
sobre o Rio de Janeiro, principal
mente nos meses quentes do ano. 
Paralelamente, a notícia da des
coberta do micróbio causador da 
febre amarela e da vacina contra 
ela por um brasileiro chegava à 
Europa e aos Estados Unidos, obri
gando pesquisadores dessas áre
as a rumarem para a capital do 
Brasil em busca de informações 
mais precisas e de comprovação 
dos fatos expostos nas revistas 
médicas e nos jornais estrangei
ros . Nesse contexto, o empenho 
de Freire em validar suas idéias 
ganhou um novo palco: o das dis
putas entre cientistas e institutos 
que se en galfinhavam para se 
postar como pioneiros no 'domí
nio' da febre amarela, contando 
nessa contenda mais a retórica 
inflamada e persuasiva do que as 
provas laboratoriais e as estatísti
cas vacinais. Por causa disso, o 
cientista brasileiro dirigiu-se à 
Europa para defender sua desco
berta, encontrando como interlo
cutores inclusive os sábios agre
gados na Academia de Ciências 
de Paris, local ideal para a aceita
ção de qualquer nova proposta 
médica, numa época em que de
zenas de pesquisadores situados 
em praticamente todo o mundo 
apresentavam-se como descobri
dores dos mecanismos de infec
ção e da terapêutica específica 
para a febre amarela. 

Embora não tivesse consegui
do convencer a nata do mundo 
médico europeu e norte-america
no, Freire, ao retornar ao Brasil, 
foi recebido no porto do Rio de 
Janeiro por uma pequena multi
dão que o ovacionou como herói 
da ciência mundial. Tal capital 
simbólico somou-se ao fato da 
proclamação da República, sen
do que o cientista, apesar de to
das as críticas, foi premiado com 
o cargo de diretor do Instituto 
Bacteriológico que recebeu o seu 
nome e também com convites 
para aplicar sua vacina salvadora 

em outros estados atingidos pela 
febre amarela. 

Apesar disso, a descoberta de 
Freire continuou sendo vista co
mo destituída de qualquer vali
dade por seus opositores, inclusi
ve por seus antigos alunos e auxi
liares de laboratório, que o ha
viam apoiado em anos anteriores. 
Isolado por seus pares e com seu 
Instituto , em franco declínio, o 
cientista desenvolveu uma sín
drome maníaco-depressiva que o 
levou a identificar em todos detra
tores em potencial. Freire faleceu 
em agosto de 1899, contando ape
nas 56 anos de vida. Nesse mes
mo ano, começava a galgar posi
ções de destaque a segunda gera
ção de pasteurianos nacionais , 
como o jovem Oswaldo Cruz, in
dicado para a direção do Instituto 
de Manguinhos, que, menos de 
uma década depois, receberia o 
seu nome. 

Com Freire morriam também 
suas idéias, praticamente esque
cidas no decorrer dos anos, não só 
pela fragilidade com que foram 
produzidas mas também em vir
tude dos espetaculares aconteci
mentos que tiveram como figuras 
de proa os cientistas de Mangui
nhos . Ao aproximar a história das 
idéias e a h istória social, Jaime 
Benchimol promoveu a recu pe
ração de um dos mais importan
tes episódios do p rocesso qu e 
pode ser denominado Revolução 
Pasteuriana no Brasil. E nos deu 
uma grande lição: a ciência é pro
duzida talvez mais por erros do 
que por acertos. Acontece porém 
que, ao voltarmos as vistas para o 
pretérito, geralmente vemos ape
nas os acertos, sem levar em con
ta que boa parte da produção 
científica dá-se através de um fre
nético diálogo com as propostas 
consideradas imprecisas. 

Claudio Bertolli Filho 
Departamento de Ciências Humanas, 

Faculdade de Arquitetura, 

Artes e Comunicação, Universidade 

Estadual Paulista (Bauru) 
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Ciência_de_UJJLjeito_fá~cU_ 
Queria dizer que ter descoberto a 

CH foi ótimo para mim, como estu

dante de jornalismo interessada em 

ciência. Até que enfim uma revista 

que fala de ciência de um jeito fácil, 

sem chamar o leitor de ignorante. 

ADRIANA KUCHLER 

POR E-MAIL 

LeitoLes_tan_eddo ___ _ 
Ontem recebi uma informação es

tarrecedora! Fala-se muito da des

truição da mata atlântica, que per

deu 93°/o de sua cobertura inicial, 

_Coneções 

mas pouco se fala sobre a situação 

das diferentes subflorestas dentro 

dessa floresta. Uma delas é a flores

ta araucária, que, pelo que soube, 

está reduzida a apenas 1% do tama

nho original. Caso essa cifra seja cor

reta, como nossas autoridades pude

ram deixar que essa mata antiquíssi

ma e única no planeta chegasse qua

se à extinção? Como os meios de co

municação deixaram isso passar 

despercebido por tanto tempo? E 

quais foram os responsáveis por 

essa situação? 
RICARDO BRITTO 

POR E-MAIL 

Os autores do artigo 'As novas imagens da matéria' (CH nº 162), Susana 1. 
Zanette e Aníbal O. Caride, respondem a três observações de um leitor: 

1 •. O texto dá destaque à alta resolução dos novos microscópiàs de 

tunelamento, mas não há no artigo qualquer figura com resolução atômi

ca ou molecular. A escala das figuras é compatível com a microscopia óptica 

ou eletrônica tradicional. 

► Resposta: "Só foram usadas imagens representativas do nosso traba

lho, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e de nossas colaborações.( ... ) 

Devemos salientar que o advento dos microscópios de tunelamento por 

sonda (SPM) tem uma importância que ultrapassa as imagens obtidas, re

sidindo nas medidas e estudos que permitem realizar, impossíveis com 

outro tipo de microscopia." 

2. A figura 5 (p. 36) apresenta provavelmente uma imagem fantasma 

provocada pela interação entre as bordas da ponta de prova com o bura

co provocado na amostra e não a imagem da amostra. A imagem deveria ser 

comparada com a microscopia óptica. Não há gráfico de força. 

► Resposta: "A figura a uma imagem do buraco visto de cima e não se tra

ta de artefato, que hoje pode ser detectado e sanado de imediato nesse 

tipo de experiência. A 'bola' branca que aparece acima do buraco é o ma

terial expulso da mostra durante a indentação feita com uma ponteira de 

diamante, muito maior que a utilizada nas varreduras de obtenção de ima

gens. Nesse caso não cabe gráfico de força, pois a força é a carga exercida 

pelo pesquisador para medir a dureza e a rigidez da amostra." 

3. As figuras 7 (p. 37) e 8 (p. 38) não apresentam escalas de amplificação. 

► Resposta: "Não achamos necessário apresentar a escala, já que a idéia 

era mostrar a adaptação do aparelho para medição de domínios magnéti 

cos (figura 7) e centros de cor (figura 8) em experiências nunca antes reali

zadas nessas dimensões. De qualquer forma, as escalas são 500 x 500 nm 

(figura 7) e 5 x 5 µm (figura 8)." 
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Surpresa com amores 
~I1u-S~Í5~ -------
Confesso que ao ver a capa com o 

artigo sobre 'Encontros virtuais' (CH 
nº 163), não dei a ele a devida impor

tância. Ao ler o texto, fiquei surpre

so, pois superou as minhas expecta

tivas. ( ... ) Parabéns, portanto, ao au

tor, Márcio Souza Gonçalves, por 

essa análise totalmente impacial. 

Parabéns também para o interessan

tíssimo artigo 'Crateras de impacto', 

e para os autores Rafael Romano e 

Cristiano Lana. Esses artigos já va

lem a revista. Como mais novo leitor, 

gostaria de deixar clara minha admi

ração pela revista. Congratulo o Con

selho de Editores da CH pelo sério 

trabalho que vem realizando. 
ISAAC WERNER COTTA E FREITAS 

POR E-MAIL 

Bem_diversificada~--
so u bolsista da Capes, fazendo 

doutorado em arquitetura na Ingla

terra. Gostaria de parabenizá-los 

pela revista, que é sempre bem di

versificada e interessante. 

ANA PAULA BALTAZAR DOS SANTOS 

LONDRES, INGLATERRA 

Av. Venceslau Brás, 71 

fundos • casa 27 

CEP 22290-140 

Rio de Janeiro • RJ 

E-MAIL: 
chojered@sbpcnet.org.br 
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· A PETROBRAS ESTÁ ENVOLVIDA 
NA CRIAÇÃO DE UM ·- i,~::, ét ,'.; 

·: NOVO CENTRO CULTURAL. \~ ·· -~ , ~ 
: ELE TEM· 8 MILHÕES 

DE QUILÔMETROS QUADRADOS E CAPACIDADE PARA 
. . . . MAIS DE 150. MILHÕES DE .. 

. PESSOAS. JA TEM ATÉ UM NOME: · 

~· BRASIL.~.--
-. . . ,.,f) 
'1 -

' l ,._ . -· ~ ....... ~~~~::.--

,.. A c:uttora é a identidade de um pais. Sabendo disso, a Petrobras 
· · Investe na construção do património cutt,ural brasileiro através do 
· patrocinio de exposições, festivais de cinema, restaurações, projetos 
• uteràrios e musicais. É a Petrobras acreditando na cultura, uma das 

PETROB.RAS: · 

· .maiores riquezas que·um país pode ter. www.petrobr~s.com~br · _. 
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